
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

I-2175-25/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében (Miskolc, Petőfi u. 1-3. III. 
emelet) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Eperjesi Erika, Fedor Vilmos, 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, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szabó Sándor, Szegedi 
Márton, Takács Gábor, Dr. Tompa Sándor, Varga Gergő, Dr. Zsiga Marcell

Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

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

Meghívottak: Pálffy Kinga Miskolc Holding Zrt.  vezérigazgató, Szélyes Domokos MIK Zrt. és 
Miskolci  Városgazda  Nonprofit  Kft.  vezérigazgató,  Szőnyi  Péter  MVK Zrt.  igazgató,  Czinkné 
Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezető igazgató, Fábián István és Juhász József MIVIZ 
Kft.,  Nyíri  László  MIHŐ Kft.  ügyvezető  igazgató,  Molnár  Attila  AVE Miskolc  kft.  ügyvezető 
igazgató, Perecsenyi Attila Régió Park Miskolc ügyvezető igazgató, Orosz Gábor Zsolt MIKOM 
Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgató,  Lengyel  Katalin  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  ügyvezető 
igazgató, Dr. Szabó Brigitta és Kovács Gyula Miskolc Városi Sportiskola Kft., Szocio-Produkt Kft. 
Halász Rózsa ügyvezető igazgató, Dr. Schweickhardt Gyula Energie AG Miskolc Kft. ügyvezető, 
Lantos Ottó ügyvezető igazgató Miskolci Agrokultúra Kft.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Köszönti  a  Közgyűlésen  megjelent  vendégeket,  a  nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeit, az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait. 
Bejelenti, hogy a testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 26 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes, amit megnyit.

Tanácskozási joggal jelen vannak Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester urak.

Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kell dönteniük.

- Megérkezik Fodor Zoltán és Dr. Mokrai Mihály képviselő úr. -

Az     1.     sürgősségi     napirend:  Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és 
fizetésének szabályairól szóló 7/2010. (III.10.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezésére, és az önkormányzat 
által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő 
térítési díjakról és tandíjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendjére tűzéséről.

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A     2.     sürgősségi     napirend:  Javaslat  a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-
94/13.536/2008 sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti 
Terv módosítását szükségessé tevő településfejlesztési 
döntésre
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A     3.     sürgősségi     napirend:  Javaslat a „Szegregált  lakókörnyezetben élők felzárkózását 
segítő komplex program –  TÁMOP-5.3.6-11/1”  című 
pályázati felhívás második szakaszára pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 4. sürgősségi napirend: Javaslat az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
2012. évi létesítményfejlesztésekre irányuló, látvány-
csapatsportágak támogatására szolgáló pályázathoz és 
KEOP pályázatához önerő biztosítása tárgyában hozott II-
32/2395/2012. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

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

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

Az 5. sürgősségi napirend: Javaslat  a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
ügyvezetői munkakörének betöltésére szóló pályázat 
kiírására
Előterjesztő:     Dr. Kriza Ákos Polgármester
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

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

A 6. sürgősségi napirend: Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 "Közoktatási intézmények 
szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések 
kialakítása" című pályázat benyújtására

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

A közgyűlés 26 igen, 0  nem szavazattal,  0  tartózkodás  mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 7. sürgősségi napirend: Javaslat a jelenleg önkormányzati fenntartású középfokú 
közoktatási intézmények további fenntartására irányuló 
szándék kinyilvánítására

Előterjesztő: Fedor Vilmos MSZP

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az anyag kiküldésre került, de Jegyző úr törvényességi aggályokat 
vetett fel. Kéri Jegyző urat, hogy ismertesse ezeket.

Dr. Csiszár Miklós jegyző: Az anyaggal kapcsolatban tartalmi és jogi aggályok merültek fel. A jogi 
aggályok a következők: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az, amelyből kiderül, hogy 
az önkormányzatok az intézmények további fenntartását nem vállalhatják, mert a törvény kimondja, 
hogy  erről  az  állam  gondoskodik.  Tehát  ilyen  szándék  kinyilvánítása  felesleges  és  egyben 
jogszabálysértő is lenne a Közgyűlés részéről. A törvény kimondja továbbá, hogy 3000 fő feletti 
települések esetében főszabály a köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon 
működtetése, az önkormányzatoknak csak akkor kell szeptember 30-ig nyilatkoznia, és október 30-
ig döntenie a működtetés feltételeiről és ennek kérdéséről, amennyiben a működtetést anyagi okból 
a település nem képes vállalni. Amennyiben azonban az önkormányzat képes vállalni a működtetést, 
akkor ebben a körben a Közgyűlésnek semmilyen döntést nem kell hoznia. Megjegyzi, hogy az 
SZMSZ 22. § (1) bekezdése kimondja, hogy mi minősül előterjesztésnek. Ebben az értelemben a 
beadott  anyag  nem minősül  előterjesztésnek,  mert  hiányzik  a  határozati  javaslat,  tehát  érdemi 
tárgyalásra illetve döntéshozatalra sem alkalmas.
A tartalmi aggályok, hogy az anyagban - a „II. Az önkormányzati stratégiához való viszony”-ban – 
az áll,  hogy az előterjesztés a Polgármester és Alpolgármester álláspontjával egyezik. Elmondja, 
hogy ez  a  megállapítás  megkérdőjelezhető.  A „III.  Előzmények”  pontban  az  szerepel,  hogy  a 
szakbizottság több alkalommal kifejezte ugyanilyen irányú szándékát, ami szintén kérdéses, mert a 
bizottság nem hozott, és nem is hozhatott ilyen értelmű döntést.
Mindezek alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztést ne vegye napirendre.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  aggályokat  hallgatva  felmerül  az  a  kérdés,  hogyha  nem 
nevezhető előterjesztésnek, akkor hogyan tudnak róla szavazni. Kérése, hogy Jegyző úr álláspontját 
fejtse ki, hogy ha nem előterjesztés szavazhatnak-e róla, valamint ha jegyzői ellenjegyzés nincs az 
előterjesztésen,  akkor  szavazhatnak-e  róla,  mert  olyanról  nem  szavazhatnak,  ami  nem  is 
előterjesztés.
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Dr.  Csiszár  Miklós  jegyző: A  lehető  legszélesebben  értelmezték  az  anyag  tekintetében  az 
előterjesztés fogalmát, annak érdekében, hogy ne korlátozzák egy képviselőnek azon jogait, hogy 
előterjesztést készíthet és tehet a Közgyűlés elé. Az előterjesztő előterjesztésnek értelmezte, ami az 
Önkormányzat felfogása szerint nem az, így az Ülésvezetőnek a lehetősége, hogy megszavaztatja-e. 
Tágabb értelemben előterjesztés, szűken és szigorúan értelmezve nem előterjesztés.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni  a tájékoztatást.  Elmondja,  hogy tágabb perspektívában 
értelmezi az anyagot. Fedor Vilmos képviselő úr felszólalási szándékát jelezte, megadja neki a szót.

Fedor Vilmos: Az anyag előterjesztőjeként annyit kíván mondani, hogy azt a fajta gondolkodást 
szeretnék  elindítani  a  Közgyűlésben,  hogy  a  város  ragaszkodjon  a  középfokú  oktatási 
intézményeihez.  Több  település  polgármestere  is  bejelentette,  hogy  ragaszkodnak  a 
középiskoláikhoz,  és  megtartják  őket.  Akceptálja  Jegyző  úr  által  elmondottakat,  miszerint  a 
júliusban elfogadott törvény szerint ezzel nem foglalkozhatna az Önkormányzat, de úgy véli fontos, 
hogy a gondolkodás induljon el, hogy Miskolc képes-e, akarja-e megtartani a középfokú oktatási 
intézményeit.
Kéri, hogy az információk ismeretében szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak.

A közgyűlés 10 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére nem vette fel.

A 8. sürgősségi napirend- zárt ülésre: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
bizottságainak létrehozásáról szóló VII-197/44.176/2010. sz. 
határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

A közgyűlés 16 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  7  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  zárt   ülés   
napirendjére felvette.

- Földesi Norbert képviselő úr jelzi, hogy az előző napirendhez ügyrendi felszólalást szeretett volna 
tenni -

Dr. Kriza Ákos polgármester: Szavazógéppel kapcsolatos probléma merült fel, kijavításáig kéri, 
hogy kézfelemeléssel jelezzék időben a felszólalási szándékukat a képviselők.
Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy a  Közgyűlés  II.  féléves  munkatervéhez  képest a szeptemberi 
ülésre tervezett napirendekben bekövetkezett változásokról.
A Közgyűlés 2012. szeptemberi ülésére elfogadott MVK Zrt.-s anyagok kapcsán a 
„Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások alapvető feltételeiről szóló 42/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet, valamint az MVK Zrt. 2012. évre vonatkozó Közszolgáltatási 
Szerződés tervadatainak módosítására”,és a 
„Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt Támogatási Szerződésének 
módosítására” , valamint a 
„Javaslat a ,, Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”  nagyprojekthez kapcsolódó 2012. évi 
tőkeemelés felülvizsgálatára” című napirendek csak később kerülhetnek a Közgyűlés elé, mert a 
szerződés módosítása kapcsán sok kulcsfontosságú kérdés tisztázására a szeptember hónapban kerül 
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sor. Ha a pontosított módosítási javaslat elkészül, akkor kerül a Közgyűlés elé. 
A „Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2013. évi beiskolázási tervére” című 
előterjesztés a Humán Főosztály által elkészítésre és leadásra került, hogy a 2012. szeptemberi 
közgyűlés tárgyalhassa, azonban  a  Közgyűlés 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete és az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében erről döntést az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság hoz, így ez a napirend a mostani Közgyűlés elé 
nem kerül beterjesztésre.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Első     ügyrendi     javaslata  , hogy mai ülésen a meghívóban szereplő 
nyílt ülési napirendek után, a nyílt ülésre felvett sürgősségi előterjesztésekkel folytassák, végül 
pedig a zárt ülésre felvett előterjesztéseket tárgyalják meg.  Kéri  szavazzanak  az  ügyrendi 
javaslatról.

A Közgyűlés 19  igen, 8 nem szavazattal, 0  tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza  Ákos polgármester: Második    ügyrendi     javaslata  , hogy együttesen tárgyalják meg a 
meghívóban szereplő 2. és 11. napirendi pontokat, melyek a közrend védelmével  kapcsolatosak. 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 16 igen, 11 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Harmadik     ügyrendi     javaslata  , hogy hogy 3. és 4. napirendi 
pontokat - melyek a lakások bérletéről szólnak –  összevontan tárgyalja meg a Közgyűlés. Kéri, 
szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 17 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Negyedik   ügyrendi     javaslata,   hogy szintén összevontan tárgyalják a 
meghívó szerinti 7., a 8. és 10., valamint a 26. napirendi pontokat – melyek a Városfejlesztési Kft. 
pályázataival, tevékenységével kapcsolatosak. Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 17 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ötödik     ügyrendi     javaslata  , hogy összevontan tárgyalják a meghívó 
szerinti a Kulturális Nonprofit Kft.-ket érintő, a meghívó szerinti 18., 19. és 20. napirendi 
előterjesztéseket. Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 18 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 3 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hatodik     ügyrendi     javaslata  , hogy összevontan tárgyalják a meghívó 
szerinti 22. és 24. napirendi pontokat, amelyek az otthonteremtési támogatás kérdéskörével 
kapcsolatosak. Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 16 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 3 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.
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Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kérdezi képviselőket,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  az  ülés 
napirendjére vonatkozóan. Egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Kéri, szavazzanak a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadásáról, figyelembe véve az ügyrendi 
javaslatok kapcsán hozott döntéseket, valamint a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztéseket is.

A közgyűlés 16 igen, 11 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint  állapította  meg,  figyelemmel  a  napirendre  felvett 
sürgősségi  előterjesztésekre  és  az  elfogadott  ügyrendi 
javaslatokra is.

1. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára (I. 
féléves korrekciós javaslat)

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség 
bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997.(IX. 29.) önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének 
megállapítására
Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat  a  Hámori  Szikla-  és  Jégmászó  Sportegyesület  részére  ingatlanok  közcélú 
adományként történő használatba adására
Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

6. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának VII-189/32.080/2009. sz. 
határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Javaslat „Miskolc MJV Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között 
létrejövő rendezvényszervezés és előkészítő tevékenység ellátására irányuló szerződés 
megkötésének jóváhagyására az „e-Citizen II.: Lakosság központú kormányzat az 
európai városokban és régiókban” c. projekt keretében

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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8. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. között megkötött Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló 
„Miskolc belváros rehabilitációja”  című projekthez kapcsolódó megbízási szerződés 
módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat a  „Miskolc-  Csanyik  turisztikai  attrakciófejlesztés”  című  projekt 
pályázatának benyújtására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

10. Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti 
kamerás rendszer megfigyelési pontjainak bővítésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

12. Javaslat a 8893. azonosító számú, a 2010. május 16-i rendkívüli időjárás miatt 
önkormányzati vízi létesítményekben keletkezett károk helyreállítása megnevezésű vis 
maior támogatással megvalósított projekt le nem hívott maradványösszegéről történő 
lemondásáról
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

13.Javaslat a Miskolc, Szemere kertben álló Doni emlékmű jelfájának cseréjére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

14. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  szociális  és  gyermekvédelmi 
intézményrendszerének átalakítására
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

15. Javaslat  pályázat  benyújtására  létszámcsökkentési  döntésekkel  kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

16. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város és Kassa Város Önkormányzata között létrejött 
együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására a Kassa Európa Kulturális 
Fővárosa 2013 projektben való együttműködésre
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

17. Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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18. Javaslat a „Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési 
szerepének erősítése”  című, TÁMOP - 3.2.8/08/B pályázat fenntartási 
kötelezettségeinek ellátásával kapcsolatos feladatoknak a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. számára történő átadásra
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

19. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerekeretében 
benyújtott TÁMOP - 3.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú projekttel kapcsolatos 
feladatoknak a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. 
számára történő átadásra
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

20. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere keretében 
benyújtott TÁMOP –  3.2.3-08/2-2009-0079 azonosító számú projekttel kapcsolatos 
feladatoknak a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. számára történő átadására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

22. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Fiatalok Otthonteremtési Támogatása 
Programja miskolci tapasztalatainak összegzésére és a további teendők 
meghatározására
Előterjesztő: Dr. Tompa Sándor önkormányzati képviselő

23. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni 
kilátásairól szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

24. Javaslat a „Fészekrakó”  probléma megoldására irányuló intézkedések 
eredményességéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

25. Javaslat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”  nagyprojekt előrehaladásáról 
szóló 2012. február – augusztus időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

26. Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló projektek 
előrehaladásáról
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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27. Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város előadó-művészeti szervezeteinek 2011/12. 
évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről szóló tájékoztató tudomásul 
vételéről
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

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

29. Javaslat nevelés-oktatási intézmények  intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

30. Javaslat bírósági ülnök visszahívására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

31. Javaslat Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzatának biztosítása céljából biztosítás 
alkusz kiválasztására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Sürgősségre felvett napirendek – nyílt ülésre:

1. Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének 
megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 7/2010. (III.10.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezésére, és  az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására
Előt  erjesztő:   Kiss Gábor alpolgármester

2. Javaslat  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  VI-94/13.536/2008  sz. 
határozattal  elfogadott  Településszerkezeti  Terv  módosítását  szükségessé  tevő 
településfejlesztési döntések meghozatalára
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat a „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program – 
TÁMOP-5.3.6-11/1”  című  pályázati  felhívás  második  szakaszának  pályázati 
benyújtására 
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  2012.  évi 
létesítményfejlesztésekre  irányuló,  látvány-csapatsportágak  támogatására  szolgáló 
pályázathoz  és  KEOP  pályázatához  önerő  biztosítása  tárgyában  hozott  II-
32/2395/2012. számú határozat módosítására
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

9



5. Javaslat  a  Miskolci  Szimfonikus Zenekar Nonprofit  Kft.  ügyvezetői  munkakörének 
betöltésére szóló pályázat kiírására
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat  a  TÁMOP-3.2.1.A-11/2  "Közoktatási  intézmények  szerepbővítése,  újszerű 
intézményi együttműködések kialakítása" című pályázat benyújtására
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

Sürgősségre felvett napirend – zárt ülésre:

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 
VII-197/44.176/2010. sz. határozat módosítására
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nevében  múlt 
pénteken  Pfliegler  Péter  alpolgármester  úr  a  Parlamentben  vehette  át  az  1  millió  forint  értékű 
ajándékot, mely az „Idősbarát Önkormányzat” díjához tartozott. Miskolc az egyetlen megyei jogú 
város, amely ezt a díjat már 2. alkalommal nyerte el. Az Európai Unióban 2012 az aktív idősek éve, 
így ez a kitüntetés különös jelentőséggel bír. Ezt a díjat azok az önkormányzatok kaphatják, akik 
kötelező feladataik ellátásán túl részt vesznek az időskorúak életminőségének javításában, segítik az 
aktív közéletben és szabadidős tevékenységben való részvételt. Köszöni azok munkáját, akik a díj 
elnyeréséhez hozzájárultak.  Külön köszöni az Idősügyi Tanács munkatársainak, hogy ezt a szép 
eredményt sikerült elérni.

Bejelenti,  hogy az elfogadott ügyrend szerint a nyílt ülésre felvett, meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával folytatják munkájukat.

Az     1.     napirend     tárgya:  Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb 
kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves korrekciós 
javaslat)

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Főosztályvezető asszonyt, hogy tegye meg kiegészítését.

Farkasné Hadházi Ildikó: 2012 februárjában elfogadásra került a Közgyűlés által Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  költségvetése.  Év  közben  a  költségvetés  többször  módosul 
részben  központi  intézkedések  miatt,  részben  az  önkormányzatok  által  hozott  döntések 
eredményeként.  Jelen  korrekciós  anyag  a  szeptemberi  módosításhoz  képest  mutatja  be  a 
változásokat.  Kiemelten foglalkoznak az anyagban az ÖNHIKI pályázattal.  Ennek az oka, hogy 
még  mindig  jelentős  a  szállítói  állománynak  a  nagysága,  ehhez  1,1  milliárd  forintot  kívánnak 
ÖNHIKI pályázaton megnyerni, aminek feltétele, hogy a költségvetésben legalább ilyen összegű 
működéshez kapcsolódó működési hiány kerüljön kimutatásra, ezért a korrekciós anyagba ezt is 
beépítették. A szeptemberi előirányzat fő számához képest 59 milliárd 72 millió forintra változott. 
Az anyag továbbá tartalmazza a CINE-MIS Kft. tőkeemelésére vonatkozó határozati javaslatot 10 
millió  forint  összegben,  amely  az  Önkormányzatnak  a  Kft.-vel  szemben  fennálló  követelését 
rendezné.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  Az előterjesztéshez módosító indítvány 
nem érkezett. Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági     vélemények:  
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: nem támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: támogatta a rendeletmódosítást és a határozati javaslatok elfogadását.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: támogatta  a  rendeletmódosítást  és  a 

határozati javaslatok elfogadását.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta  a 

rendeletmódosítást és a határozati javaslatok elfogadását.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta  a  rendeletmódosítás  és  a  határozati 

javaslatok elfogadását.

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

A     vitában     hozzászólók:  

Soós Attila: Néhány héttel ezelőtt már tárgyalt egy előterjesztést, melynek tartalma az I. féléves 
teljesítések  elfogadása  volt.  Jelen  előterjesztés  ezen  adatok  birtokában  az  ez  évi  költségvetés 
további finomítására és tervezésére tesz javaslatot. Véleménye szerint szemmel látható, az I. féléves 
számok teljesülése, amint az is, hogy a városvezetés és az országgyűlési képviselőknek a lobbija 
további lehetőséget ad arra, hogy növeljék azon pénzeket, melyek városüzemeltetésre, oktatásra, 
sportra és kultúrára jutnak Miskolcon. Az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi tönkretétele után is 
van  lehetőség  arra,  hogy  Miskolc  szépüljön  és  fejlődjön.  A város  jelenleg  is  likvid,  fizetési 
kötelezettségének eleget tud tenni. A következetes munkának köszönhető az is, hogy a kormányzat 
is  folyamatos támogatást,  segítséget  nyújt.  Az előterjesztés célja,  hogy az előzetes egyeztetések 
alapján  lehetőség  nyíljon  arra,  hogy  minél  olcsóbb  –  a  várost  nem  terhelő  –  bevételeket 
szerezzenek, hogy ÖNHIKI pályázat keretében újabb forrásokhoz jussanak. Működési célra tovább 
sem hajlandóak többet költeni, sem hitelt felvenni. Kizárólag a fejlesztés, a fellendülés lehet az, 
amihez  egyéb  forrásokat  igénybe  vesznek.  Jól  látható,  hogy  ez  a  költségvetés  egyre  nagyobb 
mozgásteret enged, valamint, hogy jó irányba halad. Véleménye szerint megfordították azt a hajót, 
ami a szakadék felé rohant. Kéri, hogy fogadják el, támogassák az előterjesztést.

Dr. Mokrai  Mihály: Saját  olvasata  a  költségvetésből  teljesen más következtetések levonása.  A 
mostani vezetés szakít a korábbi gyakorlattal, mert külön tárgyalják az I. féléves teljesítést és külön 
a  korrekciót.  A korrekciós  javaslatnak  szerinte  három célja  volt  –  alaptőke  emelés,  I.  féléves 
korrekció és ÖNHIKI-s támogatás megpályázása - ebben megegyezik a véleménye Képviselő úrral. 
Ezen túl viszont teljesen mást látnak a számokban. Számára az derül ki az anyagból, hogy ez nem 
egy terv, egy költségvetési korrekció, hanem egy becslés. Azt állapítja meg belőle, hogy Miskolc 
költségvetése és korrekciója rugalmasan módosul ahhoz, hogy mennyi ÖNHIKI-s pályázatot írnak 
ki egy évbe, és amire a város pályázik, azt állítják be működési, költségvetési hiányként. Ez most 
1,1 milliárd forint, valószínűleg azért, mert a kormány ilyen ígéretet adott a városvezetésnek. Arról 
az  anyag  nem  ír  semmit,  hogy  miért  van  az  általános  céltartalékban  359  millió  forint.  A 
folyószámlahitel állomány 1,4 milliárd forinttal nőtt tavaly óta.

Pakusza Zoltán: Az idilli kép – amit Soós képviselő úr kifejtett – el fog múlni, ha kimennek az 
utcára  és  megnézik  az  intézményeket,  mert  nem azt  fogják  látni,  amit  Képviselő  úr  mondott. 
Tudomása szerint az önkormányzat kezelésében lévő intézményeinek több mint 1 milliárd forintos 
számlatartozása van, amit a városlakók fognak kifizetni közvetve. A város most akar megszabadulni 
az önkormányzati  ingatlanoktól  azért,  hogy pénz folyjon be.  Mindent  elmond az elmúlt  két  év 
költségvetéséről az, hogy kétszer csináltak költségvetést. A JOBBIK frakció elmondta a vita során, 
hogy nem lesz jó, és mindkét alkalommal korrekcióra volt szükség.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A költségvetés azért nem jó, mert a múlt számaival kell sakkozni. 
Miskolc  gyarapítani  fogja  az  ingatlanvagyonát  is,  de  az  eladni  szánt  ingatlanok  nem  azok, 
amelyekkel a város előre tud haladni. 

Dr. Mokrai Mihály: Folytatja korábbi gondolatmenetét, hogy mit nem tartalmaz az előterjesztés. 
Említi a nonprofit kft.-k átalakításának tapasztalatait, költségvetési kihatását. Az intézményeknek 
juttatott  pénzforrások  összessége  sem  volt  érthető,  semmilyen  rendező  elvet  nem  talált.  A 
zárszámadás óta 100 millió forinttal nőtt az intézményi tartozás. A Polgármesteri Hivatal 120 millió 
forinttal, az Önkormányzat 824 millió forinttal tartozik, így az önkormányzat és intézményeinek az 
össztartozása 2,8 milliárd forint. Ha ebből kivonja az 1,1 milliárd ÖNHIKI támogatást, akkor 1,7 
milliárd forint marad, amit nem lát fedezettel alátámasztva. Ehhez még hozzáteszi a 2,8 milliárd 
folyószámla hitelt, akkor 4,5 milliárd forintot nem lát, hogy miből fogják előteremteni, hol van a 
fedezete.  Nem látják azt, hogy ha januártól átadják az iskolákat megszűnik a folyószámla hitel, 
megszűnik a bevétele az Önkormányzatnak, akkor hogyan fogják orvosolni ezeket a problémákat. 
Átfogó koncepcióra lenne szükség. 

Seresné  Horváth  Zsuzsanna: A  szocialisták  nyolc  év  alatt  megtízszerezték  a  város 
adósságállományát, 3,5 milliárdról 33 milliárdra növelték, amivel nagyon megnehezítették Miskolc 
jövőjét. Ha nem így adták volna át a város kasszáját, akkor lenne joguk kritizálni a városvezetés 
gazdaságpolitikáját.  Az Orbán-kormány támogatásának  is  köszönhető,  hogy egyensúlyba  tudják 
tartani  a  város  költségvetését.  Ehhez  hozzájárul,  hogy  nagymértékben  racionalizálták  a  város 
költségvetését, számos feladatot kevesebb pénzből oldanak meg, mint azt a korábbi vezetés tette. 

Dr. Tompa Sándor: Azt hallják most, hogy egy tökéletes költségvetés módosításáról van szó. 
Tavasszal benyújtottak egy tökéletesnek  tűnő költségvetést, de  azóta már többször kellett 
módosítani. A bizottsági ülésen is  a Gazdálkodási Főosztály vezetője elmondta,  hogy görgetnek 
valamit maguk előtt. Azt viszont még mindig nem lehet látják, hogy mit akarnak kezdeni, ez az 
elmúlt két évben sem derült ki.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: A szocialisták hozzászólása, ami a költségvetést bírálja „pazarló és 
szakmaiatlan”-  idézi  az  ÁSZ jelentést,  ami  azt is megfogalmazta, hogy a város költségvetését 
tönkre tették. Ez évben 1,2 milliárd forint többletbevétel folyik be a működési előirányzat alapján, 
633 millió intézményi többletbevétel. Ez mind azt mutatja, hogy a költségvetés pozitívan változik. 
Azért van szükség a költségvetés rendszeres átvizsgálására, hogy illeszkedjen a tényadatokhoz, 
valamint azért, hogy az ÖNHIKI-t igénybe lehessen venni. A városvezetés ügyes és jól lobbizik. A 
városvezetés nem hitelből akarja finanszírozni a várost, erre a legjobb mód az ÖNHIKI, ami vissza 
nem térítendő állami támogatás. 2,1 milliárdra csökkent a szállítói tartozást, tehát megfelezték két 
év alatt a korábban felhalmozott tartozást.

Dr. Simon Gábor: Soós képviselő úr beszédében már az ellenzék álláspontját  is elmondta. 
Képviselő úr tavasszal kijelentette, hogy egy tökéletes költségvetést készítettek, kifejtette, hogy az a 
tökéletes költségvetés amikor annyi a bevétel, amennyi a kiadás. Ez többször lett módosítva, és 
frakciója azt látja, hogy most az a tökéletes költségvetés, hogy kimutatnak valamennyi működési 
hiányt,  és  ennek a fedezetét  elkérik  a  kormánytól,  az  államtól.  Kijelentette  Képviselő úr,  hogy 
takarékos gazdálkodás van, a kiadási oldal nem emelkedett. Elmondja, hogy a működési kiadás év 
közben  közel  2  milliárd  forinttal  megemelkedett. A város összes kiadása a vezetés szerint 59 
milliárd forint, ezzel szemben van 48 milliárd bevétel. A különbözetet pedig úgy akarja a vezetés 
fedezni, hogy 1,3 milliárd előző évi pénzmaradványt és 1,4 milliárd forint működési célú bankhitelt 
szerepeltetnek  az  anyagban.  Ha  nincs  működési  hiány,  akkor  viszont  nem  lehet  ÖNHIKI-re 
pályázni.  Ezen kívül  közel  8  milliárd fejlesztési  célú  hitellel  számolnak.  Frakciója  szerint  ez a 
költségvetés nincs egyensúlyban, nem jó.
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Soós Attila: Bízik benne, hogy a „nem jó” gondolatokat a „nem értem” kategóriára cserélik az 
MSZP tagjai. Szerinte baj van a szaktudásukkal, véleménye szerint riogatni akarnak, amihez idomul 
a JOBBIK is. A féléves korrekciót jogszabály írja elő, ami most történik meg. Folyószámlahitelt 
korábban a szocialisták írták alá, tehát ezért a szocialisták a felelősek, azért is, amilyen helyzetben 
most a város van. A jelenlegi vezetés éppen kihúzza a bajból Miskolcot. 

Dr. Tompa Sándor: Méltatlan Soós képviselő úr vádaskodása és jelzőhasználata, amit a teremben 
lévő képviselőkre használ. Kéri, hogy kérdezze Képviselő úr meg a miskolciakat, hogy tökéletesnek 
tartják- e a költségvetést. A költségvetés félévi korrekcióját valóban előírja a törvény, de azt nem, 
hogy becsapjanak másokat vele.

Dr. Mokrai Mihály: Soha, egyetlen alkalommal nem cáfolták azokat a számokat, amiket mondott. 
Folyószámlahitel kapcsán elmondja, hogy arra való, ha az árbevételek szakaszosan érkeznek, akkor 
ezt kiegyensúlyozza. Az Önkormányzat pont így működik, de  senki  nem  írja  elő,  hogy  ezt 
folyamatosan emeljék. Felelőtlennek, rossznak tartja ezt a költségvetést. 

Takács Gábor: A szocialista képviselők szeretnék elfelejteni az elmúlt nyolc  évet, de nem lehet. 
Egy hatalmas adósságállományt hagytak a jelenlegi vezetésre, és ezt nekik kell megoldani. Szerinte 
a költségvetés valóban egy felelős költségvetés. A módosításra, felülvizsgálatra törvényi okokból 
van szükség, valamint a gazdasági események miatt. Tompa Mihály úrnak megjegyzi, hogy évekig 
nem vették észre, hogy a kiadásuk több, mint a bevétel, ennek a következményét a mostani vezetés 
viseli.

Dr. Simon Gábor: A kormánypárti képviselők az ellenzéket ekézik. 2012. évről szól a költségvetés. 
A városvezető frakció tagjai azokra a számokra mondták, hogy nem igazak, amit Polgármester úr írt 
alá.  Ha nem lenne hiány, akkor ÖNHIKI pályázatot sem tudnának beadni. A bizottsági  ülésen 
kérdezte, hogy miért 1,1 milliárd az összeg, mert a városnak jóval nagyobb kifizetetlen számlája 
van. Erre nem hangzott el érdemi válasz, azt mondták neki, hogy ennek az összegnek a megszerzése 
tűnik reálisnak. Ebben és a tavalyi évben az állam súlyos összegeket vont el a várostól. Ennek 
csupán egy részét kapják vissza az említett összeggel. 

Molnár Péter: Szerinte nem volt még soha olyan költségvetési vita, ahol tökéletes egyetértés lett 
volna. Értelmes vitát kellene folytatniuk. Szerinte felelős ellenzékre lenne szükség. Úgy gondolja, 
hogy a szocialistáknak a költségvetésről kellő alázattal és konstruktivizmussal kellene beszélniük. 
Támogatják a költségvetést, és nem tagadják, hogy állami támogatásra szükség van. Hangsúlyozza 
a felelős gazdálkodás fontosságát. 
A nonprofit kft.-vé való válás hasznosságáról beszél, hogy pályázatokból jelentős összegek folynak 
be, annak köszönhetően, hogy nem intézményként működnek.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tompa képviselő úr személyes érintettség kapcsán kíván szólni, 
megadja neki a szót.

Dr. Tompa Sándor: Reagál Takács képviselő úr felszólalására. A költségvetés kapcsán ő mondta, 
hogy nem tökéletes a költségvetés, nem pedig Tompa Mihály, ezt szeretné pontosítani.

Bazin Géza: Fontos lenne azt is hangsúlyozni, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre korábban, 
nemcsak a hiányt emlegetni. A feltett kérdésekre nem kapnak választ, csak az elmúlt nyolc  évet 
emlegetik a vezető frakció tagjai.

Dr. Kiss János: Véleménye szerint a  költségvetéssel kapcsolatban értekezést tartani Miskolcon a 
múlt hibáinak bemutatása nélkül nem szabad. A szocialisták jelen értéken számolva 41 milliárd 
hiteltartozást hagytak a városra, így lett Miskolc a leggyorsabban eladósodott város. Ez az adósság 
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2035-ig  terheli  a  várost,  és  évente  több  milliárd  forintot  szivattyúz  ki  a  költségvetésből,  amit 
kamatra fizetnek. 

Földesi Norbert: Kérdezi, hogy kiderült-e a bizottsági ülés óta, hogy mi az a 700 millió forint, 
amennyiért eladják az önkormányzat tárgyi eszközeit és immateriális javait. Kérdezi továbbá, hogy 
hol vannak a felújítások, az új projektek. A város koszos. Sem a vezetés, sem a korrekció nem 
döntötte el, hogy zöld vagy gazos várost szeretnének. A tél közeledtével a gaz olyan károkat fog 
okozni, amely többe fog kerülni, mint ezek eltakarítása.

Dr. Kovács László: Ennél a vitánál is az történik,  ami a költségvetési vitánál lenni szokott,  az 
ellenzék teljes  erővel  bírál,  a  városvezető  koalíció  pedig  megpróbálja  a  költségvetést  kordában 
tartani és vezetni a várost. 

Soós Attila: Tiszteletben tartja a szocialisták véleményét.  A gazokat valóban takarítani kell.  Az 
intézményeknek azért kellett kevesebből gazdálkodniuk – ahhoz képest, mint amit megszoktak -, 
mert az előző városvezetés korábban becsapta őket. Az előterjesztések pontosabb tanulmányázását, 
ismeretét kéri az ellenzék részéről.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti 
vitát lezárja.
Felkéri Főosztályvezető asszonyt, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre.

Farkasné Hadházi Ildikó: Simon képviselő úr bizottsági ülésen feltett kérdéseire nála a válasz, át 
fogja adni Képviselő úrnak.  Szállítói  tartozás  esetén  három dolgot  tehetnek,  próbálják  fizetési 
ütemezésekkel hosszú idő alatt kifizetni, vagy plusz forrást szereznek – amit az ÖNHIKI-n keresztül 
a  korrekciós  javaslatban javasoltak a  Testület  számára -,  vagy elvonnak ilyen összeget,  minden 
feladattól, intézménytől. A legjobb megoldást választották. Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban elmondja, 
hogy ennek a korrekciós javaslatban való megjelenítése nem az állam becsapása, nem a költségvetés 
ferdítése. Az államháztartási törvény előírja, hogy az évközi változásokat a költségvetési rendeleten 
át kell vezetni, ezek kerülnek a Közgyűlés elé, évente többször.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Nehéz helyzetben vannak, vérrel és verítékkel tudják csak tartani a költségvetést. Mindent megtesz 
a  vezetés azért, hogy az említett problémahalmazt megoldják,  csökkentsék.  A terhet  viszont  a 
korábbi  vezetés  hagyta  hátra  a  jelenleginek. Próbálják a miskolciakat mentesíteni  ezektől  a 
súlyoktól.
Az elfogadott ügyrend szerint, a Közrend védelmével kapcsolatos napirendek összevont tárgyalása 
következik.

A     2.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012. 
(IV.26.) önkormányzati rendelete módosítására

és a

A 11.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 
közterületi térfelügyeleti kamerás rendszer megfigyelési 
pontjainak bővítésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Miklós Bélánét, a Hatósági Főosztály vezetőjét, hogy tegye 
meg kiegészítését.
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Miklós Béláné: A Közgyűlés  korábban  megalkotta  az egyes  tiltott,  kirívóan  közösségellenes 
magatartásokról szóló rendeletét, ebben a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem 
került megfogalmazásra, mivel az új szabálysértési törvény is szabálysértésnek minősíti. Büntetni 
azonban csak abban az esetben rendeli, hogy az törvényben, kormányrendeletben szabályozott. Ez 
azonban nem történt meg, és így nem büntethető. Miskolcon viszont a jelenség fokozottan jelen 
van, nagyon sok panasz érkezik a Hivatalhoz ez ügyben, különösen a kisboltok, palackozott italokat 
is árusító élelmiszerboltok környékének lakóközössége kifogásolja ezt a magatartást. Bizonytalan a 
magasabb szintű jogszabály megalkotásának az ideje, és a bejelentésekre, a közrend védelmére való 
tekintettel  javasolja  a  soron  kívüli  döntés  meghozatalát,  és  a  helyi  szinten  szabályozni  és 
szankcionálni ezt a fajta magatartást.
A térfigyelő  kamerás  rendszer  bővítésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  elmúlt  években  a 
rendszer  folyamatosan bővült,  de  további  bővítésre  van igény.  Elsősorban ez az előterjesztés  a 
képviselők által továbbított lakossági bejelentésekre épül, hat további kamerára és egy átjátszóra 
tesz  javaslatot.  A fedezete  az  érintett  körzetek  önkormányzati  képviselők  képviselői  alapjainak 
terhére történik, aminek a becsült költsége 11,6 millió forint, az éves üzemeltetési költsége 600 ezer 
forint, amit biztosítani kell,  ez hozzáadódik a meglévő rendszer üzemeltetési költségeihez. Ez a 
rendszer  a  rendőrség  és  a  közterület-felügyelet  munkájának  hatékonyságát  nagy  mértékben 
elősegíti,  valamint  annak  a  rendeletnek  a  betartását  is,  amiről  az  imént  szólt.  Javasolják  az 
előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Az előterjesztéshez módosító indítvány 
nem érkezett. Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: egyhangúlag  támogatta  mind  a  két 

előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: a  11.  napirendi  pontot  tárgyalta  a 

bizottság, amit egyhangúlag támogatott. 
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta mind a két előterjesztés elfogadását.

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

A vitában hozzászólók:

Dr.  Kiss János: A választási  kampányukban is  megfogalmazták,  és  a  mai  napig  komolyan  is 
gondolják, hogy Miskolc közbiztonságán javítani fognak. Ennek lépésről lépésre eleget is tesznek. 
Ez  a  két  előterjesztés  is  ezen  lépések  közé  sorolható.  Bevezették  a  folyamatos  közbiztonsági 
akciókat, aminek keretében a hatóságok sorra járják a problémás lakásokat. Bővítették a közterület-
felügyelők  létszámát,  növelték  a  térfigyelő  kamerák  számát.  Néhány  hete  egy  folyamatos 
rendőrjárőr szolgálatot indítottak be a város egész területén, 10 új gyalogos rendőrpáros kezdte 
meg a  munkáját.  Előtte  a  képviselőkön keresztül  felmérték  a  lakossági  igényeket  a  problémás 
területek vonatkozásában, hogy leginkább hol szeretnének járőrözést. A szeszesital fogyasztással 
kapcsolatban  150 ezer  forintig  lesznek bírságolhatók  azok,  akik  a  vonatkozó  szabályokat  nem 
tartják be. 

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Dr.  Tompa Sándor: A  napirendek  összevonásával  400  perccel  rövidítették  az  ellenzék 
megszólalási  lehetőségét,  korlátozzák  az  időkeretüket.  Az  igaz,  hogy  a  napirendi  témák 
összeillenek, de olyan súlyosak, hogy érdemes volna róluk külön-külön beszélni. Egyetértenek a 
városvezetéssel abban, hogy a közbiztonságot javítani kell. A korábbi vezetés komoly lépéseket tett 
a közbiztonság javítása érdekében. A mostani döntés tüneti kezelés, és kérdezi, hogy szükség van-e 
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ennyi  garázsboltra,  kiskocsmára.  Ezt  a  kérdést  kellett  volna  vizsgálnia  a  vezetésnek,  és  a 
kereskedelmi üzletek engedélyezése kapcsán ide vonatkozó szabályokat kellett volna módosítani, 
tehát a  gócokat kellene felszámolni. Támogatják a napirendi pontok elfogadását.

Soós Attila: Ezúton korrigálja az előbbi tévedését. Az összevont napirendek közül a 2. napirendi 
pontot nem, de a 11. napirendi pontot tárgyalta a Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság. 8 
igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását. 

Bazin  Géza: Kérdezi,  hogy  a  Közterület-felügyelet  rendelkezik-e  ennyi  fővel,  lesz-e  akkora 
létszámbővítést,  hogy végre tudja hajtani a rendelet betartatását. Az Önkormányzatra vonatkozó 
rendeleteket is végre kellene hajtani, nemcsak a lakosokkal végre hajtatni a rájuk vonatkozókat. Az 
Önkormányzatnak saját zöldövezetű területeit kellene gondoznia, és nemcsak a lakosságot számon 
kérni.

Katona Ferenc: A 11. napirendi ponttal kapcsolatban kívánja elmondani, hogy három kamera a 
körzetében  van,  a Selyemréten és  környékén  élők  akaratának  szeretett  volna  eleget  tenni  két 
kamerával. A harmadikat Eperjesi Erika képviselőtársával együtt finanszírozzák, mert az ő körzetét 
is figyeli majd. Ezekkel a kamerákkal kívánják fokozni a területen élők biztonságérzetét.

Jakab Péter: Maximálisan támogatják, hogy legyen betiltva a közterületen való alkoholfogyasztás. 
Megjegyzi  azonban,  hogy  minden  jogszabály  annyit  ér,  amennyit  abból  betartanak  és  be  is 
tartatnak. Nem elég a büntetések kiszabása, nagyon fontos, hogy ebből mennyit hajtanak be, erre 
szeretne választ kapni. A rendőrségi beszámolóban szerepelt, hogy a kihelyezett kamerák felvételeit 
nem tudják non-stop monitoringozni, nem elég a kapacitása. Úgy gondolja egy ember 40 kamera 
kezelésére,  figyelésére kevés. Fenntartják a drága kamerarendszert, de a humán erőforrás 
feltételeket is hozzá kellene igazítani. 

Pakusza Zoltán: Katona képviselő úrnak köszöni a Selyemréti lakosok nevében a tájékoztatást.

Fodor Zoltán: Tompa képviselő úr már megfogalmazta, de hangsúlyozná, hogy akkor tudnak a 
problémákkal valamit is kezdeni, ha magát a probléma okozóját, a gócot szüntetik meg. A korábbi 
városvezetés  hozott  egy olyan  rendeletet,  hogy 22 óra  után  a  garázsboltokat  be  kell  zárni,  de 
kérdezi,  hogy  ennek  betartását  ki  ellenőrzi.  Valóban  nagyon  fontos,  hogy  ne  csak  a  rendelet 
szülessen meg, hanem gondoskodjanak annak betartásáról. Tudomása szerint a tulajdonosnak van 
egy olyan lehetősége,  ha engedélyt  kér,  hogy bármeddig nyitva tartson.  Az esti  órákban pedig 
valószínűsíthető, hogy nem a pékáru, hanem az alkohol fog fogyni. 
A kamerarendszerrel kapcsolatban már korábban is javasolta, hogy a város pályázzon a rendszer 
bővítésére. Most a képviselők pénzéből finanszírozzák, ami dicséretes, de ezt más módon is meg 
lehetne  oldani.  Kéri,  hogy  a  Holdingnál  lévő  pályázatfigyelő  nézze  meg  a  lehetőségeket,  és 
pályázzon a város érdekében.

Bazin Géza: Örül a hét új kamerának, de reméli, hogy még több is lesz. Elmondja, hogy 2002-
2010 között 82 kamera lett felszerelve Miskolcon. Most az önkormányzati képviselők fejlesztési 
alapja lesz lecsökkentve, nem önkormányzati forrásból lesz megvalósítva, felteszi, hogy jobb vagy 
más helyre is el tudnák költeni ezt az összeget. Az Önkormányzat és az állam is azt ígérte, hogy a 
közrend  védelmet  magas  fokon  fogja  kezelni,  így pályázatok  kiírásával  növelhette  volna  ezek 
számát.
Mindenképpen támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felszólalási szándékát jelezte, így megadja a szót Dr. Csiszár 
Miklós jegyző úrnak.
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Dr. Csiszár Miklós jegyző: A közterület-felügyelet többször is szóba került a vita során. Elmondja, 
hogy tekintettel arra, hogy a közrend kiemelt programja a Közgyűlésnek és Polgármester úrnak is, 
ezért a Közterület-felügyeletet, mint osztályt az elmúlt időszakban rendkívül dinamikusan növelték. 
Magyarországon  az  egyik  legnagyobb  közterület-felügyelet  működik  Miskolcon.  Arra  viszont 
számítanak, hogy az állampolgárok jogkövető magatartást tanusítanak. Pakusza képviselő úr jelezte, 
hogy alacsony a bírságoknak a száma. Elmondja, hogy ez csak a helyszíni bírságokat jelenti, de 
egyetért azzal, hogy növelni kellene. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.

Földesi Norbert: Két kérdést tesz fel, hogy milyen bevétel van jelenleg az igazgatási bírságból, a 
büntetésekből milyen összeg folyik be. Másik kérdése, hogy az anyag készítői nem gondoltak arra 
a lehetőségre, hogy bevonják a bolt tulajdonosokat, hogy érdekeltek legyenek abban, hogy ez a 
tevékenység ne folyjon olyan területeken, mint például az Avas.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Úgy gondolja, hogy nem hiába dolgoztak ezen az előterjesztésen, 
mert nagyon fontosnak tartják ezt a módosítást. Mindenképpen szabályozni kell a közterületen való 
alkoholfogyasztást. Az iskola elkezdődött, sok buszmegállóban kocsmák, kisboltok vannak, ahol 
szeszesitalt  forgalmaznak,  és  a  várakozási  idő  azzal  telik  a  gyermekeknek és  szülőknek,  hogy 
nézhetik, hogyan fogyasztják az alkoholt. Ezzel a szabályozással társadalmi igényt elégítenek ki, 
kéri a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kiss János: Néhány elhangzott ellenzéki felszólalásra reagál. Visszautasítja azt,  hogy most 
kezdenek  a  közbiztonsággal  foglalkozni,  korábban  is  elmondta,  hogy  mennyi  minden  történt 
közbiztonság  tekintetében.  Bazin  képviselő  úr  szerint  a  képviselő  alapjaikat  jobb  dolgokra  is 
elkölthették volna, mint a közbiztonság, ezzel nem ért egyet,  ahogy szerinte a miskolciak sem. 
Tompa képviselő úr azt mondta, hogy a gyökerénél kell megragadni a problémát, a kisboltokat be 
kellene zárni. Ezek a boltok embereknek munkát adnak, hozzájárulnak Miskolc gazdasági életéhez, 
gyarapodásához. Át kellene gondolni ezt a javaslatot.

Bazin Géza: A közbiztonságot fontosnak tartja, de jobb lett volna, ha az Önkormányzat vagy az 
állam  pályázat  útján  vagy  egyéb  úton  a  térfigyelő  kamerák  kihelyezéséről  gondoskodna.  A 
képviselő  más  fontos,  vagy egyéb  fontos  szempontok  alapján  tudná  a  pénzét  elosztani,  abból 
fejlesztéseket, vagy építéseket végrehajtani.

Jakab Péter: Kiss János úr szavaira reagál. 2009-ben 8074 ismertté vált bűncselekményt követtek 
el Miskolcon, 2011-ben 8080-at, amiben nincs benne az, amiről a rendőrség nem is tud, mert nem 
jelentették be a lakosok. Szerinte csínján kellene bánni az öndicsérő mondatokkal.

Földesi  Norbert: Csatlakozik  az  előtte  szólókhoz,  elkezdődött  valaminek  az  építése.  Majd 
meglátják hova jut el az a hajó, amit a mostani vezetés kormányoz, majd értékelik az eredményeket 
a választók.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező 
képviselő, a napirendek feletti vitát lezárja.
Két év alatt  több mint 200 új rendőr érkezett  Miskolc térségébe.  A FIDESZ-frakció részéről is 
elhangzott  új gyalogos rendőrpárosok járőröznek az utcákon, jellemzően a késő délutáni és esti 
órákban.  Új  rendőrautók  is  érkeztek  a  megyébe,  valamint  hosszú  idő  után  új  rendőrmotorokat 
kapott a térség. Tehát látszik, hogy van fejlődés.
Felkéri Kovács László Csabát, a Közterület-felügyeleti és  Rendészeti  Osztály vezetőjét, hogy 
reagáljon az elhangzottakra.
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Kovács László Csaba: Az elhangzott helyszíni bírsággal kapcsolatban elmondja, hogy abban az 
optimális helyzetben valósulhat meg, ha az ügyfél közreműködik az intézkedővel. A Közterület-
felügyelet 20 szabálysértési eljárást kezdeményezett a köztéri italfogyasztókkal szemben, emellett 
még 300 esetben intézkedett a rendőrség. Tehát 318 feljelentés érkezett a Hatósági Főosztályhoz 
közterületen italfogyasztókkal szemben. Ez általában akkor történik meg, ha nem működnek közre, 
tehát  nem fogadják el  a  csekket.  68 esetben intézkedett  úgy a  Közterület-felügyelet,  hogy nem 
történt tettenérés, csak ráutaló magatartás, ez figyelmeztetést vont maga után. Ebben nagy segítségre 
lesz  ez  a  rendeletmódosítás,  mellyel  visszatér  ez  a  szankcionálási  lehetőség.  A  térfelügyelet 
szolgálatának létszámával kapcsolatban tervbe van véve a fejlesztés. Ez a létszám valóban nem a 
legoptimálisabb. Elmondja, hogy a kamerák minden esetben rögzítenek, a képek 8 napon belül – 
jogszabály szerint – visszakereshetők, amit gyakran alkalmaznak.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Az elfogadott ügyrend szerint 
összevontan kerülnek tárgyalásra a lakások bérletéről szóló napirendi előterjesztések.

A     3.     napirend     tárgya:   Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet módosítására

és a

A     4.     napirend     tárgya:   Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás 
célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997.(IX. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint az értékesíthető 
önkormányzati bérlakások körének megállapítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felkéri Szélyes Domokost a MIK Zrt. vezérigazgatóját, hogy 
tegye meg a napirendekhez fűződő kiegészítését.

Szélyes Domokos: A  költségvetési  vita  kapcsán  a  JOBBIK  részéről  elhangzott,  hogy  a 
költségvetésnek  bevételre  van  szüksége,  és  vélhetően  azért  van  szükség  az  ingatlanok 
értékesítésére.  Elmondja,  hogy nem erről  van  szó,  mert  2005-2006 között  kötvénykibocsátásra 
került sor 3,7 milliárd forint értékben – az akkori svájci frank árfolyamon -, ez ma már több mint 5 
milliárd forint adósság a MIK Zrt. részére, ezek többségében városi célból kibocsátott kötvények 
voltak. Visszafizetésre akkor a főutca többlet bérleti díj bevételét jelölték meg, de erre az összegre 
reálisan nem számíthatnak. 
Az elmúlt időszakban felfüggesztették a lakás és nem lakás célú ingatlanok értékesítését. Az volt az 
oka, hogy nem volt olyan ingatlanhasznosítási koncepciója a városnak, amivel felelősen lehetett 
volna az értékesítést végezni, másrészt az ingatlanpiaci környezet sem tette volna lehetővé, hogy a 
város  érdekeiben  értékesíteni  tudják  ezeket  az  ingatlanokat.  Az  ingatlanpiac  mára  sem  javult 
jelentősen,  viszont  a  kötvények  visszafizetéséhez  már  nem  lehet  működési  forrásokból 
finanszírozni ezt az adósságszolgálatot.  Elengedhetetlennek tartja,  hogy egy felelős gazdálkodás 
melletti ingatlanhasznosítást indítsanak el.  A lakások vonatkozásában pedig meghatározták azt a 
kört,  amit  semmilyen körülmények között  nem javasolnak értékesítésre.  Bérbeadás  tekintetében 
pedig  egy  új  igényt  szeretnének  kielégíteni,  a  leendő  miskolci  bérlők  részére  –  akik  már 
rendelkeztek az elmúlt időszakban bérlakással, vagy magántulajdonnak, de ez megszűnt – szeretnék 
a  korlátokat  felpuhítani,  és a  piaci  alapon hasznosítandó lakások esetében lehetővé tenni,  hogy 
könnyebben tudjanak lakásbérleményhez jutni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást. Az előterjesztésekhez módosító 
indítvány nem érkezett. Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági     vélemények:  
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: mindkét  előterjesztés  vonatkozásában nem 

támogatta az előterjesztések elfogadását.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: támogatta mindkét rendeletmódosítás és a 

határozat javaslat elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: támogatta  mindkét  rendeletmódosítás  és  a  határozat  javaslat 

elfogadását.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: a  3.  napirendi  pontot  tárgyalta  a  bizottság, 

egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

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

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

A vitában hozzászólók:

Pakusza Zoltán: Igazgató úr tájékoztatását nem tudja teljesen elfogadni. Az igaz, hogy le van írva, 
hogy a „várost építünk“ kötvényeknek a visszafizetésére kell a megjelölt lakásokat elfogadni. Úgy 
látja, hogy az elmúlt 20 évben folyamatosan megfogalmazták Miskolcon és az országban is, hogy 
miért kell eladni a saját tulajdonokat – gyárokat, lakásokat -. Ok-okozat, visszamutogatás mindig 
van, de a felelősségrevonás elmarad. A JOBBIK úgy látja, hogy a városi vagyont elkótyavetyélik. 
Látszik, hogy a városvezetés gyorsan akar pénzhez jutni, mert ha valaki egyösszegben kifizeti ezen 
lakások  értékét,  akkor  a  jelenlegi  forgalmi  értéknek  a  60  %-ért  megvásárolhatja.  Az  eddigi 
bérlőknek megnehezítik a vásárlási feltételeit. Kérdezi, hogy kinek a kezébe kerülnek az ingatlanok. 
Az anyagból azt olvassa ki, hogy a FIDESZ nem hisz a saját gazdasági fejlődésében sem, mert ha 
nem így lenne, akkor tudná,  hogy a gazdasági fejlődés népességnövekedéssel jár együtt,  vagyis 
ezekre a lakásokra később még szükség lesz. Mindenképpen azt szeretnék, hogy megmaradjanak az 
ingatlanok. 

Dr. Mokrai Mihály: Vezérigazgató úr érvelését nagyjából el tudják fogadni. Megjegyzi viszont, 
hogy  a  kötvények  futamidejét  a  jelenlegi  vezetés  által  vezetett  Közgyűlés  már  kitolta.  Azzal 
egyetért, hogy azokat a lakásokat, melyeknek a fenntartási költsége magasabb, mint az általa befolyt 
bérleti díj, értékesíteni kell. Az előterjesztéseket frakciója támogatja, de megjegyzi, hogy hamarabb 
kellett  volna  megtenni,  a  tervet  kialakítani,  a  MIK-nek  az  ingatlangazdálkodásból  befolyó 
bevételeivel támogatni a város költségvetését.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Jól átgondoltnak és levezetettnek tarja az előterjesztést, és nem ért 
egyet a JOBBIK-os képviselőkkel. A felajánlásra került ingatlanok olyanok, amikből van bevétel, 
de nem éri el azt a szintet,  ami még gazdaságos lenne, amivel a fenntartási költségeket lehetne 
fedezni. Nem jelent rosszat, ha ezektől a terhektől Miskolc mentesíti magát. Az előterjesztésben a 
bérbeadások  egyszerűsítése,  a  közjegyzői  okirat  feltételének  egyszerűsítése  és  a  nyugdíjasházi 
bérlakások  bérbeadási  feltételeinek  javítása  kifejezetten  jó  tétel.  Ezzel  elősegítik  a  meglévő 
ingatlanvagyon hasznosítását, így bevételt generálnak az üresen álló ingatlanokból.
A lakások értékesítése kapcsán egy fontos dolgot szeretne kiemelni, a 30 %-os önerő biztosítását. 
Ez az a tétel, amit az MSZP eltörölt, mint alapvető feltételt. Ez az önerő biztosítása teszi lehetővé,  
hogy olyannak értékesítsék a lakásokat, akiknek a későbbi vételár befolyása biztosított lesz. Nem 
ért  egyet  azzal,  hogy nem miskolciaknak szól,  mert  az ingatlan eladások a bérlőknek kerülnek 
felajánlásra – akik miskolci lakosok.
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Soós Attila: Köszöni a MIK Zrt. munkatársainak a felelős munkáját, hogy két éve beköltözött a 
szakmaiság a cégbe. Úgy gondolja, hogy már az ingatlanvagyon hasznosítási koncepció is mutatta 
az  előremutató  irányt,  hogy  tudatosan  akarja  használni  és  kezelni  az  ingatlanvagyonát,  és 
gazdálkodni vele. Ritkán találkoznak olyan felelős és átgondolt vagyonpolitikával, mint most. Az 
ingatlanvagyon  hasznosítása  kapcsán  a  szakemberek  vékony  ösvényen  haladhatnak.  Örököltek 
olyan  kötelezettségeket,  melyeknek  eleget  kell  tenni.  Mindazon  ingatlanok  esetében,  melyekre 
nincs tartósan szüksége a városnak, a fenntartása aránytalan költségekkel jár, át kell gondolni az 
értékesítésnek vagy egyéb hasznosításnak a lehetőségét. A miskolciak kimaradását nem érti, hogy 
gondolta  Pakusza  képviselő  úr.  A piaci  alapon  történő  lakásbérlet  esetében  pont  a  miskolci 
lakóingatlannal rendelkezőket hozza helyzetbe.

Pakusza Zoltán: Azt mondta korábban, hogy a helyiek számára meg lesz nehezítve a vásárlás. Az 
előterjesztésből kiderül, hogy a feltételek nehezebbek, mint azok a kedvezmények melyek eddig 
voltak a miskolciak számára. Szerinte Miskolc nem fog idecsalogatni lakókat a következő néhány 
évben. Úgy látja, hogy a spekuláns tőke fog jönni, mely olcsón jut hozzá ingatlanokhoz, és ezt nem 
szeretné.  A rendszerváltás  óta  mindenre  ráfogták,  hogy nem gazdaságos,  és  ennek nyomán lett 
minden eladva. Úgy vélik, hogy jobb lenne, ha ezeket az ingatlanokat a város úgy próbálná meg 
hasznosítani, hogy kedvezményesen a pályakezdő borsodi fiataloknak ajánlaná fel. Többek között 
így lehetne itt tartani a fiatalokat, mert ez a jövő. A város egyre jobban elnéptelenedik, ezt kell 
megállítani.

Varga Gergő: Kérdezi Polgármester úrtól, hogy igaz-e az, hogy az OTP Faktoringgal tárgyal arról, 
hogy meg akarják vásárolni a fészekrakós követeléseket, mintegy 200 ingatlant, és hogy fog ez 
illeszkedni a vagyon- és ingatlangyarapítási koncepcióba.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ez a kérdés nem a mostani napirendekhez tartozik, ezt majd később 
fogják tárgyalni. Elmondja, hogy az ingatlangazdálkodásnak az a lényege Miskolc számára, hogy 
gyarapodjon a város vagyona, és az a legoptimálisabb, ha minél kedvezőbb áron tudják a város 
vagyonát gyarapítani. Ez a program, amiről Pakusza képviselő úr is beszélt - a fiatal pályakezdők 
lakáshoz  jutása,  a  város  ingatlanvagyonának  a  gyarapítása  -  ebbe  támogatást  fog  nyújtani  egy 
hosszú távú program, amit rövid időn belül szeretnének abszolválni. 

Jakab  Péter: A 3.  napirendi  pont  kapcsán  kérdezi,  hogy  az  eddigi  szabályozás  szerint  nem 
pályázhatott önkormányzati ingatlanra az a személy, aki a megelőző öt évben önkényes lakásfoglaló 
volt,  jogcím  nélküli  lakáshasználó  volt,  vagy  már  rendelkezett  önkormányzati  ingatlannal.  Az 
előterjesztés ezt a korlátozást megszünteti arra hivatkozva, hogy nőni fog ezáltal a lakások iránti 
fizetőképes kereslet. Szerinte ez ellentmondásos.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Módosító indítvány benyújtására volt lehetőség, de nem tettek ilyet.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirendek feletti vitát lezárja. 
Kéri Szélyes Domokos vezérigazgató urat, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre.

Szélyes Domokos: Egyszerűbbé fogják tenni, de csak a piaci alapon lakáshoz jutóknak a lakáshoz 
jutási kedvezményét. A több mint 5100 lakásból 100 olyan lesz, amit piaci alapon fognak bérbe 
adni. Ez azt jelenti, hogy 10 %-kal magasabb bérleti díjon adják, mint a költségelvű lakásokat, és 
olyanoknak  adják,  akiknek  a  jövedelmi  viszonyaik  lehetővé  teszik,  hogy  a  lakás  bérleti  díját 
kifizessék. Azért nem értékesítették ezeket eddig, mert egy jól átgondolt koncepciót szerettek volna 
kidolgozni.  A  stratégiai  ingatlanok  nem  eladók  és  nem  eladhatók.  Felelős  ingatlan 
lakásgazdálkodással járulnak hozzá a város gyarapodásához. 

20



Az     5.     napirendi     tárgya:  Javaslat a Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesület részére 
ingatlanok közcélú adományként történő használatba adására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Szilágyi Kornélt a Pénzügyi és Költségvetési Osztály 
osztályvezetőjét, hogy tegye meg kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Szilágyi  Kornél: Elmondja,  hogy  az  előterjesztés  célja,  hogy  a  Hámori  Szikla  és  Jégmászó 
Egyesület, illetve ennek a sportkultúrának a további támogatása. Az Önkormányzat egyik kiemelt 
feladata a helyi sportok támogatása. A támogatás jelen esetben azt jelenti, hogy az Önkormányzat 
közcélú  adományként  az  egyesület  részére  átad  két  önkormányzati  tulajdonban  álló  ingatlant 
ingyenes  használatra  10 éves  időtartamban.  2007.  októberében már kötött  az  Önkormányzat  az 
egyesülettel egy megállapodást az ingatlanok használatba adására. Ez a megállapodás október 23. 
napján lejár, ezért van szükség dönteni a jogviszony további folytatásáról.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Osztályvezető úrnak a tájékoztatását. Az előterjesztéshez 
módosító indítvány nem érkezett. Kéri a bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: egyhangúlag támogatta az 

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

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

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

A vitában hozzászólók:

Katona Ferenc: Kiegészíti  az  előterjesztést  azzal,  hogy évekkel  ezelőtt  a  Magyar  Hegymászó 
Szövetség  arra  kérte  az  ilyen  jellegű  klubokat,  hogy vállaljanak  védnökséget  és  gondnokságot 
azokon a helyeken, ahol sziklamászás zajlik, kiemelten a Bükki Nemzeti Park területén. Öt évvel 
ezelőtt kötötték meg az előző megállapodást – mint ahogy az az előterjesztésből is kiderül – és azóta 
is  mintaszerűen  ápolják,  gondozzák  a  területet.  Véleménye  szerint  ez  egy  példaértékű 
együttműködés az Önkormányzat és egy civil szervezet között, kéri az előterjesztés támogatását.

Fedor Vilmos: Csatlakozik azokhoz, akik támogatták ezt az előterjesztést. Elmondja, hogy a hét 
évvel  ezelőtt  megjelent  „Miért  Miskolc?”  című  kiadványban  –  mely  Miskolc  javait,  legszebb 
tulajdonságait, eladható értékeit és csodáit mutatta be a világnak – is szerepelt, hogy Miskolc az 
egyetlen város Magyarországon, ahol télen jégmászó versenyt rendeznek. Örömét fejezi ki a további 
együttműködés miatt, támogatja az előterjesztést. 

Pakusza Zoltán: Az  előterjesztés  kapcsán  elmondja:  ritka  pillanat,  amikor  mind  három  párt 
támogatja az előterjesztést, így természetesen a JOBBIK is támogatja. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja. 
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A     6.     napirend     tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának VII-
189/32.080/2009. sz. határozat módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja,  hogy  ez  tulajdonképpen  egy  technikai  döntés.  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: az  előterjesztő  képviseletében  nem  jelent  meg  senki  a  bizottsági 

ülésen, így levette a napirendjéről és nem tárgyalta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend feletti vitát megnyitja. Megállapítja,  hogy  nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát lezárja. 
Az elfogadott ügyrend szerint a Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos című napirendi előterjesztések 
összevont tárgyalása következik.

A     7.     napirend     tárgya:  Javaslat „Miskolc MJV Önkormányzata és a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. között létrejövő rendezvényszervezés és 
előkészítő tevékenység ellátására irányuló szerződés megkötésének 
jóváhagyására az „e-Citizen II.: Lakosság központú kormányzat 
az európai városokban és régiókban” c. projekt keretében

A     8.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. között megkötött Integrált 
Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Miskolc 
belváros rehabilitációja”  című projekthez kapcsolódó megbízási 
szerződés módosításának jóváhagyására

A     10.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okirat 
módosításának jóváhagyására 

és a

A     26.     napirend     tárgya:   Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében 
megvalósuló projektek előrehaladásáról

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Lengyel Katalint, a Városfejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatóját, tegye meg kiegészítését.

Lengyel  Katalin:  Kiegészítőjében  elmondja,  hogy  az  első  előterjesztésben  egy  rendezvény  – 
INTERREG–es  projekt  keretén  belül  záró  konferencia  -  megszervezéséről  van  szó,  melynek 
szervezését végzi a Városfejlesztési Kft. és kérik a Közgyűlés hozzájárulását az Önkormányzat és a 
Kft. közötti szerződés megkötéséhez.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Igazgató asszonynak a tájékoztatást.  A 7. napirend 
anyagához előterjesztői módosító indítványt nyújtott be.  Kéri a bizottságok álláspontjainak 
ismertetését a napirendek sorrendjében.
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Bizottsági     vélemények:  
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: a  7.  és  8.   napirendnél  nem támogatta  az 

előterjesztés  elfogadását,  a  10.  napirendnél  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását. 

• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: a 7. 8. és 10. napirendnél  támogatta az 
előterjesztés elfogadását.

• Pénzügyi Bizottság: a 7. napirendet nem tárgyalta előterjesztő ismételt hiányában, a 8., 10. 
és 26. napirendnél egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

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

A vitában hozzászólók:

Pakusza Zoltán: A Városfejlesztési Kft.-vel kötendő szerződés kapcsán kérdésként veti fel, hogy 
ha az egyszemélyi tulajdonban lévő kft.-kel köti a város a szerződést, akkor miért a város díjazza 
ennek az egyszemélyi tulajdonban lévő kft.-nek a vezetőjét. Kérdezi, hogy esetleg a városnak van-e 
ebben valamilyen részesedése.
A 7. napirend kapcsán hangsúlyozza, hogy ez is egy tipikus esete annak, hogy Magyarországon 
hogyan használják fel  az  Európai  Uniós  forrásokat,  ami  egyben a  saját  pénze is  az  országnak. 
Számtalan példa volt már arra, hogy különböző bizottsági ülésekre, meetingekre költik ezt a pénzt, 
véleménye szerint sokkal hasznosabb dolgokra is lehetne fordítani. 

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Megköszöni a hozzászólást.  Kéri Képviselő urat,  hogy kérdését 
pontosítsa, mert az elhangzott formában értelmezhetetlen. 

Pakusza Zoltán: Kérdése arra irányult, hogy jól olvasta-e az előterjesztésben, hogy egyszemélyes 
tulajdonban lévő Városüzemeltetési Kft.-vel köt szerződést a város, a következő napirendben pedig 
szerepel, hogy az ügyvezető díjazását a város fizeti. Kérdése, hogy jól értelmezte-e.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Hangsúlyozza,  hogy a  kft.  fizeti  az  ügyvezető  díjazását.  Más 
kérdés, hogy a működési költséget honnan kapja a kft.,  az nem ehhez a témakörhöz tartozik. A 
működési költség egy részét fizeti az Önkormányzat. 

Katona Ferenc: A 7. napirend kapcsán elmondja, hogy ez egyszemélyes tulajdonban lévő kft. és az 
Önkormányzat közötti szerződéseket a Közgyűlés jóváhagyásával kell megkötni. Ez az esemény, 
konferencia  jelenleg  is  zajlik.  Eredetileg  szeptember  20-án  lett  volna  a  Közgyűlés,  tehát  az 
előterjesztő időben elkészítette az előterjesztést, kéri képviselő társait támogassák azt. 

Dr. Tompa Sándor: A 7. és 8. napirend kapcsán ismerteti az MSZP frakció véleményét. Elmondja, 
hogy a most zajló záró konferencia egy többéves projekt lezárása, továbbá szeptember 4-én is volt 
egy rendkívüli közgyűlés, akkor dönthettek volna a megállapodás jóváhagyásáról. 
A 8.  napirend arról,  hogy a  Városfejlesztési  Kft.  kezdeményezi  az IVS kapcsán vele  kötött  10 
MFt/hó szerződést  csökkentsék 9 MFt/hó összegre.  Ez egyfelől  jó megközelítés.  A többi városi 
cégnek is ajánlja, hogy vizsgálják felül mit számláznak drágán a városnak. Maga az elgondolás jó, 
azonban a 9 MFt/hó összeget  is  soknak tartja,  hiszen  az  IVS már  egy kifutó  projekt.  Ebben a 
formában nem támogatják az előterjesztéseket. 

Szabó Sándor: A 26. napirendhez kíván szólni. Elmondja, az IVS hosszú éveken keresztül történő 
megvalósítása  nem  egy  érdem.  Ez  a  pályázat  hatalmas  összeghez  juttatta  a  pályázatot  elnyert 
településeket,  így  Miskolcot  is.  A pályázati  kiírás  feltétele  volt,  hogy  önkormányzati,  egyházi 
intézmények, illetve civil szervezetek vehettek benne részt A napirendhez úgy kíván hozzászólni, 
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mint az egyik konzorciumi partner. A Miskolc Belvárosi Egyházközség részéről a Kossuth utcai 
református  templom  homlokzati  felújítására  150  millió  forint  támogatást  nyertek,  15%  önrész 
mellett. A beruházás példás gyorsasággal és első osztályú kivitelben valósult meg. Képviselőként 
lakossági panaszok, bejelentések sokaságával találkozott az IVS kivitelezésével kapcsolatban. 

Dr. Simon Gábor:  Az IVS kapcsán elmondja, hogy a belváros fejlesztése, működése és jövőbeni 
kilátásai mindenki szívügye kell, hogy legyen. Fontos ezért, hogy a szabályoknak megfelelően, fél 
évente megvizsgálják, hogy hogyan halad a projekt. 2008. június 26-án döntött az akkori közgyűlés 
a  pályázatban való  részvételről.  Akkor azt  fogalmazták  meg,  hogy összesen 15 olyan  projektet 
támogat  első  körben,  amelyek  az  IVS első  ütemében meg  fognak valósulni.  Ezekből  a  projekt 
elemekből 13 eddig megvalósult és egy van folyamatban, a Patak utcai mélygarázs. Ezt eredetileg 
nem ide tervezték, hanem a főtér alá, a jelenlegi városvezetés döntött a Patak utca mellett. Ígéreteik 
ellenére,  a  parkoló  még  mindig  nem készült  el,  az  előterjesztésben  pedig  az  szerepel,  hogy a 
kivitelezés várható befejezése 2012. augusztus. A továbbiakban beszél a Városháza felújításáról, 
illetve átadásáról. Az anyagban olvasható, hogy az új épületrész átadása megtörtént és elkezdődött a 
költözés. Kérdésként merül fel, hogy mikor lesz használható az új közgyűlési terem, mert már arra 
is több ígéret volt. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az új  közgyűlési  terem használatával  kapcsolatban  elmondja, 
amikor  az  MSZP  elindította  ezt  a  projektet  nem  gondolt  arra,  hogy  bútor  is  kell  ezekbe  a 
helyiségekbe. Ezért közbeszerzést kellett indítani, pénzügyi fedezetet kellett biztosítani. Ezért késik 
a költözés.

Soós Attila:  Az e-Citizen projekt kapcsán felvetett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy erre a 
projektre 2009-ben kötöttek szerződést, tehát az előző városvezetés tette azt. Úgy gondolja, hogy a 
szerződésben foglaltak teljesítése miatt nem terheli őket felelősség. 
A másik téma, melyre reagál a projekt díj, melyet Tompa képviselő úr sokkalt. Erre szintén 2009. 
április  27.  napján  kötötték  a  szerződést.  Ismételten  csak  azt  tudja,  mondani,  hogy  az  előző 
városvezetést  terheli  ez  a probléma is.  A Patak utcai mélygarázs kapcsán szintén hangsúlyozza, 
hogy arra annak idején kötött valaki egy szerződést, ami kis túlzással felmondhatatlan. 

Dr. Simon Gábor: Az új közgyűlési terem bútorbeszerzésével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy ez 
az  a  közbeszerzés,  melyet  –  minden  tiltakozásuk  ellenére  –  úgy  folytattak  le,  hogy  egyetlen 
miskolci cég sem pályázhatott a Városháza bebútorozására. A másik fontos kérdéskör, hogy hogyan 
tovább. Eddigi információk szerint az IVS II. felfüggesztés alatt áll várják, hogy ez a felfüggesztés 
mikor  fog  megszűnni,  miközben  a  tervezések  már  megtörténtek.  Úgy  gondolta,  hogy  segít  a 
városvezetésnek, ezért Németh Lászlóné miniszter asszonyhoz fordult.  Röviden ismerteti a levél 
tartalmát.  Véleménye  szerint  a  válaszban  szereplő  adatok  nem  mindenben  felelnek  meg  a 
valóságnak, de a nagyobb problémát abban látja, hogy az IVS II. nem felfüggesztés alatt áll, hanem 
eltörölték. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A felvetett  kérdésre  válaszolva  elmondja,  hogy  sajnos  nincs 
egyetlen miskolci bútorgyártó sem, aki pályázhatott volna. 

Dr.  Mokrai  Mihály:  Az  előzőekben  felvetettekre  elmondja,  hogy  valóban  ők  kötötték  a 
szerződéseket, viszont nem úgy valósulnak meg, ahogy az a szerződésekben meghatározásra került. 
Úgy gondolja, hogy szakmailag alaposabban kellene tanulmányozni a tényeket. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirendek feletti vitát lezárja.
Kéri Főépítész urat, hogy a mélygarázzsal kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszoljon. 
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Rostás  László:  A mélygarázs  áthelyezését  több  tényező  is  indokolta,  a  legfontosabb,  hogy az 
Erzsébet fürdőnek a termál kútja pontosan beleesett a tervezett mélygarázsba. Amennyiben elkezdik 
az  építkezést  a  környezetvédelmi  hatóság  nem  adta  volna  meg  a  szakhatósági  hozzájárulását. 
Továbbá probléma, volt hogy egy helyrajzi számon szerepelt a Szent István tér, illetve a Művészetek 
Háza előtti terület. Így nem lehetett volna kialakítani a főtérnek a telkét, ezért került át a beruházás a 
Patak  utcára.  A határidő  csúszások  abból  adódnak,  hogy két  miskolci  vállalkozó  folyamatosan 
megtámadta egymás ajánlatát, emiatt egyre inkább csúszott a megvalósítás ideje. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.

A     9.     napirend     tárgya:   Javaslat a „Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés” című 
projekt pályázatának benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Lengyel Katalin ügyvezető asszonyt, tegye meg 
kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Lengyel Katalin: A  Közgyűlés  egyszer  már  tárgyalta  a  „Miskolc-  Csanyik  turisztikai 
attrakciófejlesztés” című projektet,  amikor felhatalmazást adtak a Városfejlesztési  Kft.-nek arra, 
hogy előkészítse ezt a pályázatot. Október 1. napja a beadási határidő. A pályázat a Herman Ottó 
Emlékpark rekonstrukciójáról,  és  ott  a  Szeleta-kultúra Látogatóközpont  megépítéséről  szól.  500 
millió forint a megpályázható támogatási összeg, ezt célozták meg. 100 %-ban támogatott, tehát az 
Önkormányzatnak  önerejébe  nem  kerül  a  pályázat.  Kétszintes  épület  kerül  majd  megépítésre, 
aminek a legfontosabb eleme a szeleta kultúrának a bemutatása, emellett információs központként 
szolgál,  de  terveztek  még  ide  kerékpártárolót  és  szervizt  is.  A területének  a  rendezésére  is 
elkészítettek  egy pályázatot,  a  Miskolci  Turisztikai  Kft.  felkérésére,  a  Bükki  Nemzeti  Parkkal 
konzorciumban fogja beadni az említett második pályázatot, szintén október 1. napjával. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Igazgató asszonynak a kiegészítését.  Kéri a bizottságok 
álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

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

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

A vitában hozzászólók:

Fedor Vilmos: Frakciója teljesen egyetért abban, hogy a területtel – ami évek óta kihasználatlan, és 
szégyenfoltja  a  városnak  –  kezdeni  kell  valamit.  Azzal  is  egyetértenek,  hogy ki  kell  használni 
minden  pályázati  lehetőséget.  Amiben  vita  van  szerinte,  az  szakmai  természetű.  Az  IVS  II. 
programban szerepelt  az  Avastető  átalakítása,  és  abban  látható  volt  a  szeleta  kultúrát  bemutató 
múzeum,  látványberuházás  megépítése.  Ez  azt  a  célt  szolgálta  volna,  hogy  a  történelmi  Avast 
attrakcióval  megtöltsék.  Ez  kikerül  erről  a  területről,  egy  olyan  helyre,  ami  nem  közlekedési 
csomópont.  Kérdezi,  hogy  a  tervezett  programokkal,  bemutatókkal  együtt  mennyiben  lesz  ez 
fenntartható. Elmondja, hogy ha mindenképpen akarnak valamit csinálni a Bükk kapujában, akkor 
vannak javaslataik. Említi az irodalmi történeti jelentőségét a területnek, innen indult a Könyvhét, a 
pisztrángtenyésztés, a kohó, de inkább információs- és szolgáltató jellegűvé kellett volna tenni ezt. 
Dr.  Ringer  Árpád  professzorral  ha  konzultáltak  volna,  akkor  ismernék,  hogy  a  legnagyobb 
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kovamező az Avas tetején található, ahogy a megtalált régészeti leletek is. Szakmailag nem érzi 
erősnek a  tervezett  programot.  Úgy gondolja,  ha mégsem nyernék meg ezt  a  pályázatot,  akkor 
érdemes lenne újragondolni, hogy az Avastetővel kezdjenek valamit.

Dr. Kovács László: A FIDESZ-KDNP frakció támogatja ezt az előterjesztést. Külön örömöt jelent, 
hogy 100  %-os  támogatottságú  a  projekt.  Ringer  professzor  úr  folyamatos  kapcsolatban  van  a 
Városfejlesztési  Kft.-vel,  minden  egyes  a  Bükk  kapujában  történő  turisztikai  attrakciófejlesztés 
esetében kikérték a  véleményét  is.  Egyetért  Fedor  képviselő úr  által  elmondottakkal.  Fontosnak 
tartja,  hogy  a  kerékpár  turizmus,  a  pisztráng  kultúra  megtelepítése,  és  a  kohászati  emlékek  a 
bemutatása olyan komplex fejlesztés, amit most nem tudnak teljes igénnyel kielégíteni. Nem tartja 
jónak,  hogy ahol  a  sziklamászás  történik,  ott  a  szikla  mellett  van  egy olyan épületrész,  amely 
elhanyagolt. Herman Ottó sírja alatt egy rendkívül méltatlan környezetet mutat a Hámori temetőnek, 
annak a hasznosítását is  valamilyen turisztikai körben képzelték volna el.  Ez az Északerdő Zrt. 
tulajdonát  képezi,  de  nyilván  megoldható  lenne,  hogy  az  Önkormányzathoz  kerüljön,  mert 
hosszútávon tarthatatlan a jelenlegi állapot – akár közegészségügyi szempontból is -, másrészt a 
turisztikai attrakcióknál felhasználható lenne valamilyen szempontból.

Dr. Tompa Sándor: Abban  egyetértés  van  a  frakciók  között,  hogy  azt  a  területet,  azokat  az 
állapotokat rehabilitálni kell. Azzal viszont nem értenek egyet, ahogy a vezetés csinálja. Korábban is 
elmondták,  hogy gazdagabb a terület,  mint  amiről  gondolkodnak.  Az az épület,  ami  odakerül  a 
Herman  Ottó  Emlékparkhoz  kapcsolódóan  fölösleges  funkciót  fog  hordozni.  A  területnek  a 
logisztikai  kapcsolatát  kellene  kihasználni  –  valószínűleg  kevesebbe  is  kerülne  –  a  parkolót,  a 
kisvasúti és kerékpáros, valamint a vadasparki kapcsolatot. Nem messze a Szinva másik oldalán 
található egy cserkésztábor, mely méltatlan körülmények között van, ezt is jó lett volna beintegrálni, 
és  rendbe  rakni.  A Szinva  mentén  védett  égeres  növénytársulás  adottságát  is  ki  lehetett  volna 
használni.  Azt  látják,  hogy az  500 millió  forint  nagy összeg,  és  meg kellene  tudni  mondani  a 
miskolciaknak, hogy ez látványberuházás vagy munkahelyeket fog teremteni. Jó lenne tudni, hogy 
hány új munkahely lesz ennek hatására, milyen bevételekkel számolhat a Turisztikai Kft.

Dr. Nehéz Károly: Nem gondolja  úgy,  hogy az  Avas  tetején  lenne  érdemes  a  szeleta  kultúra 
bemutatásával  foglalkozni.  Jelenleg  a  projekt  beadási  fázisban  van,  később  rugalmasan  lehet 
módosítani, ha előjönnek ennél jobb ötletek.

Katona Ferenc: A szocialista képviselők arról beszélnek, hogy a vezetés mit nem csinál, illetve 
amit  csinál  az  sem  jó.  Összefoglalja,  hogy  az  előterjesztés  kapcsán  miről  van  szó.  A májusi 
Közgyűlésen jóváhagyták a pályázat előkészítését, a helyszín a Herman Ottó Emlékpark – a Bükk 
kapuja  más  néven  –  évek  óta  elhanyagolt  több  mint  3  hektáros  területe.  Ezt  a  nyár  folyamán 
közmunkaprogram keretében már gondozták. Miskolc város, a Bükki Nemzeti Park és a Miskolci 
Turisztikai  Kft.  között  közös  attrakciófejlesztést  terveznek,  amely  a  szeleta  kultúra  és  a  Bükk 
természeti  értékeinek  bemutatásán  alapszik.  A látogatóközpont  és  az  élménypark  elkülönül,  de 
mindkét projekt támogatása esetén megtörténne a terület teljes rehabilitációja. Miskolc város 500 
millió forint, a Turisztikai Kft. és a Nemzeti Park együttesen 300 millió forint költséggel számol. 
Frakciója nevében kéri az előterjesztés támogatását. 

Fedor Vilmos: Ennek az anyagnak az előkészítése május óta tart, és egy nappal a beadás előtt kerül 
újra  eléjük  az  anyag.  Jó  lett  volna  egy megkeresés  feléjük,  hogy tudnak-e  valamit  hozzátenni, 
elindulhatott volna egy párbeszéd a kultúra területén. Elmondja, hogy miket kellene a Bükk kapuján 
bemutatni:  a  pálosok,  a  kelták  hagyatékát,  Lillafüred  értékeit  mind  irodalmi,  mind  természeti 
vonatkozásban, itt volt az I. nemzeti filmhét, I. magyar filmfesztivál, I. völgyzárógát, Mária Terézia 
jóvoltából  itt  indult  a  kohászat  olyan értékei  Miskolcnak,  ami  még így együtt  soha nem került 
bemutatásra. Nem abban van a vita, hogy kell vagy nem kell, hanem abban, hogy mit mutassanak 
ott be. Ilyen adottságokkal nem rendelkezik más település, így ezeket kötelességük lenne bemutatni. 
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Lesz csillagászati, mitológiai bemutató, ekkora értékek mellett, ezt valóban rendkívül sajnálja. 

Dr. Tompa Sándor: Nyomatékosítani  kívánja,  amit  Fedor  képviselő  úr  elmondott.  Fontosnak 
tartották volna, hogy bevonják a lakosokat a városfejlesztés ügyeibe. Nem látják, hogy mi a pályázat 
tartalma.  Kérdezi,  hogy a 800 millió  forint  mivel  gazdagítja  a  várost,  milyen bevételek fognak 
származni,  hány  új  munkahely  fog  ennek  kapcsán  keletkezni  Miskolcon.  A  Turisztikai  Kft. 
pályázatára nem lát rá a Közgyűlés. 

Soós Attila: Köszöni  az  ellenzék  támogatását  az  előterjesztés  kapcsán.  Szerinte  viszont  már 
tavasszal tudhatták, hogy lesz ilyen pályázat, a javaslatokat így már meg lehetett volna korábban 
tenni. Az ellenzék részéről ilyen hasznos és értékes javaslatokat várna el a többi napirend kapcsán.

Dr. Mokrai Mihály: Kommunikációra lenne szükség, mert ha megmondja a vezetés, hogy mire 
pályázik, akkor közreműködnek benne – elmondják az észrevételeiket, javaslataikat. 
Végigolvasta az előterjesztést, de számára nem derül ki belőle, hogy mi lesz a funkciója a parknak, 
mit fognak ott bemutatni pontosan, mert a sámánképző, amit körbe írnak nem értelmezhető számára.

Fedor Vilmos: Soós képviselő úr felszólalására reagál, arról van szó, hogy az ellenzéki képviselők 
várják el,  hogy igényt  tartsanak a vezetés részéről  a javaslataikra.  Alpolgármesterként  korábban 
kíváncsi volt a FIDESZ véleményére, ennyit kér ő is, mert ha összefognak, akkor erősebbek lesznek 
a pályázatokon is.

Soós Attila: Mokrai képviselő úrnak válaszolja, hogy a téma, mint szeleta már elhangzott és tudható 
volt,  hogy tervben van egy ilyen pályázat.  Fedor képviselő úrnak elmondja, hogy képviselőként 
elmondhatja, hogy mit vár el, és ezt fenntartja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja. Kéri Lengyel Katalin Ügyvezető asszonyt, hogy válaszoljon a feltett 
kérdésekre. Megjegyzi, hogy sámánképzőt nem olvasott az előterjesztésben.

Lengyel Katalin: A Szeleta Kultúráért Egyesület megkereste a Városfejlesztési Kft.-t és közösen 
alakították ki a programot. Véleménye szerint azért nem jó az Avas helyszínül, mert a Bükkben van 
a szeleta barlang. A kisvasúti  és a vadasparki kapcsolat  erősítése benne van a projektben. Több 
turisztikai projekttel is foglalkoznak, ezek közül a Diósgyőr-Lillafüred projekt az egyik. Ennek az 
egyik  része  a  Diósgyőri  várnak a  rekonstrukciója,  a  másik  pedig  a  Lillafüredi  Függőkertnek a 
felújítása. Ezek a fejlesztések erősítik egymást. A Függőkertben a teraszok funkciókat kapnak, az 
egyik éppen a „költészet terasza”. 
A cserkésztáborral felvették a kapcsolatot, együttműködési megállapodást kötöttek, és őket is be 
fogják vonni a programokba. 
Hangsúlyozza, hogy a pályázati kiírás feltételeit figyelembe kell venni, ennek maximálisan eleget is 
tettek, és úgy fogalmazták meg a pályázatot. 
A  munkahelyteremtéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  kettő  munkahely  teremtése  kötelező  a 
pályázatban, a beadott pályázatban ötöt vállalnak, de számításuk szerint 12 főt tud foglalkoztatni 
majd a park. A tulajdonviszonyok egyeztetések alatt állnak. 
A megvalósuló látogatóközpont régészeti- és oktatási központ lesz. Előzetes felmérések szerint nagy 
igény  lesz  arra,  hogy  Európából  a  régészek  ide  látogassanak,  és  különböző  konferenciák 
megtartására is lesz lehetőség. 
A sámánképzős dolog korábban is felmerült, de ezt sem akkor, sem most nem tudja értelmezni. 
A szolgáltatások  kapcsán  a  kerékpárturizmust  figyelembe  vették.  Információs  pontként  is  fog 
szolgálni,  és a programban benne van az is,  hogy időszakos kiállításokra is  hagytak teret.  Ez a 
pályázat 6 milliárd 350 millió forint pályázati forrással került kiírásra.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Tompa  képviselő  úr  többször  jelezte,  hogy  semmit  nem tud  a  pályázatról.  Megjegyzi,  hogy a 
pályázati dokumentáció teljességében elérhető az interneten, ezek publikusak.

15 óráig ebédszünetet rendel el.

Az ebédszünetet követően.

A     12.     napirend     tárgya:   Javaslat a 8893. azonosító számú, a 2010. május 16-i rendkívüli 
időjárás miatt önkormányzati vízi létesítményekben keletkezett 
károk helyreállítása megnevezésű vis maior támogatással 
megvalósított projekt le nem hívott maradványösszegéről történő 
lemondásáról

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

Bizottsági     vélemények:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

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

A     13.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc, Szemere kertben álló Doni emlékmű 
jelfájának cseréjére

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

Bizottsági     vélemények:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés 

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag 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 jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A     vitában     hozzászólók:  

Szabó Sándor: Történelmi  áttekintésként  elmondja,  hogy 1943.  január  12-én  a  Don kanyarban 
védelmi állást elfoglalt II. magyar hadsereg közel 200 ezer fős egységeit nagy erejű orosz támadás 
érte.  Ennek  következtében  140-150  ezer  fős  veszteséget  szenvedtek  a  magyarok.  A túlélőket 
kegyetlen  kínzásoknak  vetették  alá,  valamint  a  rendkívüli  hideg,  a  tífusz  és  vérhas  járvány  is 
pusztított az emberek között. A túlélők többsége sem élte ezt túl.  Szinte nem volt olyan magyar 
család  akit  ne  érintett  volna  ez  a  kegyetlen  veszteség  valamilyen  formában.  1991-ben  a  doni 
katasztrófa emlékére Miskolcon a Szemere kertben kopjafát állítottak. Az elmúlt időben ez sajnos 
korhadásnak indult,  cseréje elkerülhetetlen. Ebben az ügyben keresték meg, és képviselői alapja 
terhére vállalta az elkészíttetés költségeit. Reméli, hogy hamarosan megtalálják az ehhez szükséges 
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és megfelelő tölgyfát, és Szondy Sándor fafaragó művész munkája nyomán a doni katasztrófa 70. 
évfordulójára felszentelhetik az új kopjafát. Kéri az előterjesztés támogatását.
Fedor Vilmos: Frakciójuk támogatja az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy az amit Szabó képviselő 
úr elmondott,  azzal mindenki egyetért és elfogad. Az előterjesztésben is szerepel, hogy ebben a 
szörnyű  csatában  jelentős  szerepet  vállaltak  miskolci  katonák.  Köszöni  Képviselő  úrnak  ezt  a 
kezdeményezést. Főépítész úrral már beszélt arról, hogy a Szemere kertben található körülmények 
kicsit méltatlanok, és elkerülhetetlen a kert rendezése. Azt a tájékoztatást kapta, hogy ez napirenden 
van.

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

A     14.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekvédelmi intézményrendszerének átalakítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Kiss Gábor alpolgármester urat, az anyag előterjesztőjét, 
hogy tegye meg kiegészítését a napirenddel kapcsolatban.

Kiss Gábor alpolgármester: Az  előterjesztést  már  májusban  a  Közgyűlés  tárgyalta,  tehát  az 
átalakítás  stratégiája ismert.  Jelenleg négy olyan intézmény van,  amelyik a  szociális  és  részben 
egészségügyi  feladatok  ellátását  végzi  a  város  intézményeként.  Ebben  van  olyan,  amelyikben 
párhuzamosságok  vannak,  ezért  egy  átgondolt  ésszerűsítésre  van  szükség.  Célja,  hogy 
megszűnjenek a párhuzamosságok, valamint, hogy javuljon a szolgáltatás minősége, ezen felül egy 
olyan  szervezet  jöjjön  létre,  amelyik  ezt  egy egységes  szerkezetben  képes  kezelni.  Nem cél  a 
szakmai feladatellátás szűkítése,  viszont  a kiegészítő tevékenységek és létszámok ennek mentén 
csökkenthetők.  Előreláthatólag  az  önkormányzatok  a  következő  években  nem  fognak  nagyobb 
költségvetési kerettel rendelkezni ezen a területen. Ebből kiutat jelent, hogy ugyanennyi forrásból 
jobb minőségű szolgáltatást biztosítsanak. Alapvetően létszámcsökkentéssel nem jár. Több éve már 
nagy  létszámban  üres  álláshelyek  vannak  a  rendszerben.  Ezen  a  területen  a  feladatellátáshoz 
jogszabályok  állapítják  meg  a  szükséges  létszámot.  Az  egyszerűsítésben  a  szakmai  önállóság 
megmarad, hiszen ezek a területek önálló vezetéssel, irányítással működnek. Jelenleg az egyesített 
bölcsődei  és  védőnői  szolgáltatás  két  funkcióját  kettéválasztanák,  hogy  még  inkább  a  saját 
szakmájuk alapján tudjanak döntést hozni és a feladatokat elvégezni. Felhívja rá a figyelmet, hogy a 
megszűnő egyes szolgáltatási helyek részben látszólagosak. Az Avason kifejezetten három jelenleg 
különálló  telephelybe  különálló  funkciókat  szeretnének  egybevonni  azért,  hogy  ha  a  lakosok 
bemennek egy központi  intézménynek  az  ügyfélszolgálatára,  akkor  minden  problémára  azonnal 
megoldást találjanak. Az anyagban szereplő megszűnés csak azt jelenti, hogy három helyről egyre 
költözik, és központosításra kerül. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatót. Az előterjesztéshez módosító indítvány 
érkezett az Egészségügyi és Szociális Bizottságtól. Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: a módosító indítvány nélkül tárgyalta az előterjesztést, és támogatta 

annak elfogadását.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: megtárgyalta  a  napirendi  pontot  és  módosító 

indítvánnyal  élt.  Elsősorban  szakmai  és  finanszírozási  szempontból  vizsgálta  az 
előterjesztést. Módosító javaslattal élt a bizottság, ami a határozati javaslat 5. pontjában az 
új főigazgató személyére történő pályázat kiírásának az időpontját módosítja. Az anyagban 
szereplő másfél évet 5 évre javasolja megváltoztatni. Azzal indokolja a bizottság, hogy akik 
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ennek a szervezeti struktúrának a kialakításában kezdetektől részt vettek azok hosszútávra 
kapjanak  bizalmat,  hogy  valóban  bizonyíthassanak.  A  módosító  indítvánnyal  együtt 
támogatta az előterjesztés elfogadását.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

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

A vitában hozzászólók:

Fodor Zoltán: Ennek a napirendnek az előzményeivel már májusban találkoztak, amikor egy cég a 
városvezetés  megbízásából  elvégezte  a  miskolci  szociális  rendszer  átvizsgálását,  és  különböző 
javaslatokat tett. Már korábban is elmondta, hogy nem lenne jó, ha annak minden sorát szó szerint 
átemelnék.  A  határozati  javaslatban  az  szerepel,  hogy  az  utógondozói  ellátás  megszűnne.  A 
gyermekvárosról beszél, ahol több mint 200 gyermek van, akik 3-18 éves korukig, akinek kisebb 
testvére van, az maradhat tovább, hogy vigyázzon rá. A 18-21 év közöttiek külön területen vannak, 
ők 12-en vannak. 24 éves korukig maradhatnak, ha főiskolán vagy egyetemen tanulnak tovább. Az 
utógondozás tulajdonképpen egy életre való felkészítés, a rendszerből való kikerülést könnyíti meg. 
Ezt a rendszert akarják megszüntetni, így a fiatalok bekerülnek a kisgyermekek közé, amit nem tart 
egészségesnek. Volt egy díj – 15 ezer forint értékben -, amivel a nevelők próbálták a gyermekeket 
rábírni, hogy leérettségizzenek, szakmát tanuljanak, és minden évben aki érettségit vagy szakmát 
szerzett megkapta ezt az összeget. Az idén a város ezt nem adta oda, kéri, hogy ezt mégis kapják 
meg, mert nem egy nagy összeg, de a sanyarú sorsú gyermekek számára nagy segítség.

Dr. Kovács László: Elmondja a FIDESZ-KDNP frakció nevében, hogy támogatják az előterjesztés 
elfogadását.  Az  előterjesztésből  kiderül,  hogy  a  jelenlegi  struktúra  négy  vegyes  profilú 
önkormányzati  fenntartású  intézményt  jelent,  amely  az  átszervezések  folyamán  alakult  ki,  ezt 
történetileg áttekinti. A megduplázott szervezeti struktúra és szolgáltatási szervezés országosan is 
példa nélküli, valamint gátja a rugalmasabb és összehangolt szolgáltatás szervezésének. Az elmúlt 
néhány  évben  az  ország  szinte  összes  nagyobb  városában  megtörtént  a  szociális  intézmények 
szervezeti integrációja. A szociális ellátórendszerre országosan a folyamatos szervezeti átalakulás 
volt jellemző, aminek részben finanszírozási okai is voltak. Miskolc önkormányzata arra törekszik, 
hogy az ellátások elérhetők legyenek. A térítési díjakat igyekeznek szinten tartani. Jellemző, hogy 
2012-ben nem történt térítési díjemelés egyetlen ellátási formában sem. 

Fodor Zoltán: Az előbbi gondolatmenetét folytatja, arra kéri Polgármester urat és Alpolgármester 
urakat, hogy ezt a dolgot vizsgálják felük, és az említett 12 gyereknek az életét segítsék, illetve ne 
hagyják,  hogy  elkerüljenek  a  testvéreik  mellől.  Hallott  egy  pletykát,  hogy  azért  van  ezekre  a 
helyiségekre szükség – az elkülönített részre -, mert a Kanadából visszatelepülőket költöztetné ide a 
város,  mintegy  családok  átmeneti  szállásaként.  Kérdezi,  hogy  van-e  ilyen  szándék.  Sokan 
megkeresték azzal kapcsolatban, hogy a Központi Leánykollégium is ilyen átmeneti szállás lesz, de 
bízik benne, hogy ez is csak pletyka.

Dr. Kovács László: Folytatja frakciója álláspontjának a kifejtését. A térítési díj szinten tartása azt 
eredményezte a fenntartónak – az Önkormányzatnak -,  hogy lényegesen nagyobb arányban kell 
saját forrásból hozzájárulnia az intézményrendszer működtetéséhez. Arra nincs reális esély, hogy a 
közeljövőben az állami  finanszírozás  mértéke növekedjen.  Véleményük,  hogy bármely struktúra 
átalakítása  csak  abban  az  esetben  éri  meg  az  áldozatot,  ha  annak  érzékelhetően  pozitív 
következményei lesznek, mind az ellátottak,  mind a dolgozók és a fenntartó vonatkozásában is. 
Jelen  átszervezést  egy  átgondolt,  jól  előkészített  anyagnak  tartják,  melyben  minden  szereplő 
szempontja,  javaslata  érvényre  jutott.  Nyomatékosítja,  hogy  az  átszervezés  aktív  dolgozói 

30



létszámleépítéssel  nem  jár.  A  fenntartó  oldaláról  a  rendszer  átláthatóbbá  válik,  egységes 
önkormányzati  szociálpolitikai  szemléletet  érvényesíthetnek,  a  tulajdonosi  kontroll  is  jobban 
érvényesíthető lesz, valamint a rendszer működtetése kevesebb önkormányzati forrást fog igényelni.

Dr. Gonda Géza: Olyan racionális rendszert alakítottak ki, mely megszünteti a párhuzamosságokat, 
és következtében 23,9 millió forintot takarít meg a város. Mindezt anélkül, hogy a dolgozók vagy az 
ellátás színvonala kárát látná. 

Pakusza Zoltán: Egy újabb előterjesztés ez, ami a megszorításról, elvonásról szól, ahogy ez az 
oktatás kapcsán is történik. Kérdezi, hogyha valahonnan kivonják a pénzt, akkor annak valóban nem 
csökken a színvonala. Szerinte ki kellene mondani, hogy nincs pénze a városvezetésnek. Ezeket a 
megszorításokat  a  JOBBIK  nem  fogja  támogatni.  Úgy  gondolja,  hogy  nem  marad  –  sem  az 
oktatásban, sem a szociális szférában – ugyanaz a színvonal. Kérdése, hogy a perecesi gondozóház 
marad-e az, vagy más funkciót fog majd kapni.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Pakusza  képviselő  kérdésére  válaszolja,  hogy  a  Szentpéter  kapui 
nyugdíjasházban  van  egy  kihelyezett  tagozata  ennek  az  ellátórendszernek,  és  itt  kifejezetten  a 
nyugdíjasok kérték, hogy szűnjön meg ez a telephely, mert zavarja a lakókat az átjáró forgalom. 

Jakab Péter: Úgy véli a miskolciak nem tudták, hogy a szociális szférában van 90 üres álláshely, 
mert ellenkező esetben biztos, hogy jelentkeztek volna rá. Szerinte szándékosan nem lettek feltöltve 
ezek az üres helyek. A költséghatékonyság maga alá gyűrte a szakmaiságot Miskolcon. 

Pakusza Zoltán: Szerinte Nánási-Kocsis képviselő úr arról beszélt,  hogy körülbelül hány millió 
forintot ér néhány idős ember, és gyerek.

Dr. Kovács László: Az idősügyi ellátás peremterületén dolgozik, és hosszú évek óta mondja, hogy 
előreláthatólag egyre nagyobb jelentősége lesz az idősellátás tervezésének a szociális alapellátás 
vonatkozásában.  Az  ellátásszervezésnek  az  integrációja  folytan  sokkal  racionalizáltabb  formája 
valósulhat  meg  a  város  ellátórendszerében,  hosszabb  távon  is  garantálható  lesz  Miskolcon  az 
idősügyi szociális ellátás biztosítása.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Úgy látja, hogy nem tudnak olyan megoldást találni, hogy a JOBBIK-
os képviselőknek jó legyen, mert ha költséget spórolnak a városnak, akkor az a baj, ha embereket 
vesznek fel, akkor pedig azt mondják, hogy pocsékolnak. A jelenlegi vezetés felelős gazdálkodást 
folytat,  ezt  helyezi  előtérbe,  valamint  a  költséghatékonyságot,  ami  mindig  a  lakosság  érdekét 
szolgálja. 

Dr. Mokrai Mihály: Kovács  képviselő  úr  által  elmondottakkal  nagy  vonalakban  egyetért,  de 
megjegyzi, hogy 2008-ig nem volt párhuzamos rendszer. A régi rendszernek is voltak előnyei, hogy 
össze lehetett hasonlítani az ellátás színvonalát, valamint a számokat is ami kontrolling funkciókat is 
betölthetett.  Pozitívum, hogy a családok átmeneti szállását növelik, erre szükség van. Egy olyan 
intézményt alkotnak, ami a gyerekek ellátásától az az időskori ellátásig mindent el fog látni, és 
minden társadalmilag hátrányos helyzetű  csoportot,  problémát  megpróbál  orvosolni.  Nem tudja, 
hogy ki lehetne ennek a vezetője, mert kevés ilyen nagy tapasztalatú és szakértelmű vezető van. A 
komlóstetői háziorvosi körzettel kapcsolatban egy politikai ígéret kerül beváltásra. Nem érti, hogy 
miért kell az orvosokra, lakosságra ráerőltetni valamit. 
Frakciója nem tudja támogatni az előterjesztést,  mert  szerintük szakmaiatlan,  és egy ilyen nagy 
szervezet életképtelen.
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Jakab Péter: Nánási képviselő úrnak válaszolja, hogy egy jól működő városban a gazdaság képes 
eltartani  a  szociális  szférát,  míg  egy  rosszul  működőben  ezzel  a  szférával  fizettetik  meg  az 
elhibázott gazdaságpolitika árát. Szerinte ez történik most, ezért nem támogatja az előterjesztést. 

Gazdusné Pankucsi Katalin: Mokrai képviselő úr korábban nagy szerepet játszott abban, hogy 
Komlóstetőről eljött a háziorvosi rendelő a Vasgyári SZTK-ba, akkor sok jót és szépet ígértek a 
lakosságnak, amiből nem teljesült semmi. Akkor is nagy volt a tiltakozás a lakosság részéről, történt 
mindez azért – szerinte -, hogy a Vasgyári Gyógyszertár forgalmát növeljék. Örül annak – ahogy a 
lakosok is -, hogy visszakerül a háziorvosi rendelő. 

Dr. Mokrai Mihály: Amit  Képviselő  asszony  elmondott,  az  nem  úgy  történt.  Nem  a 
gyógyszerészek miatt történt, hanem azért, mert az Önkormányzat kialakított egy új ellátási formát, 
aminek Egészségház projekt a neve. Történt ez azért, hogy az egészségügyi alapellátást – ami az 
Önkormányzat kötelező szakmai feladata – teljes körűen, és a lakosság megelégedésére tudjanak 
ellátni. Ez az előterjesztés viszont nem ezt tárgyalja.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri  a  képviselőket,  hogy személyes  megbeszélnivalójukat 
négyszemközt beszéljék meg, próbáljanak a napirendnél maradni.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Az Észak-Magyarország napilap is megírta. Lenyilatkozta Képviselő 
úr, hogy a gyógyszertár érdekében történik.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja. 
Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármesternek, hogy válaszolhasson a felmerült kérdésekre.

Kiss Gábor alpolgármester: A felvetődött  kérdéseket  szeretné  megválaszolni.  Fodor  képviselő 
úrnak elmondja, hogy az aggodalma felesleges. Az ábrában látható Gyermekvédelmi Szakellátási 
Igazgatóság szervezeti egysége a feladatát ellátja ugyanúgy. Egy különbség van, hogy a két funkciót 
ugyanaz irányítja, de sem helyében, sem feladatában, sem létszámában nincs változás.
A Gyermekvárosban végzettséget szerzőknek a jutalmazása valóban nagyon fontos, ezzel egyetért. 
Meg fogja nézni kollégáival, hogy ezt hogyan lehet megoldani. 
A Kanadából hazatérőkkel kapcsolatban úgy gondolja, hogy nem az ő posztja elsődlegesen erről 
szólni, de nem gondolja, hogy beszélni kellene arról, hogy a belvárosban  ilyen ingatlan tekintetében 
–  a  volt  kollégium épületében  –  ez  felmerül.  Elmondja,  hogy  a  város  helyén  fogja  kezelni  a 
felmerülő  helyzetet.  Határozott  lépésekkel  kívánnak  rendet  tenni  ebben,  ez  mindenkinek  közös 
érdeke.
Pakusza  képviselő  úrnak  elmondja,  hogy ha  van  egy rendszer,  ami  működik  adott  mennyiségű 
támogatásból eleve kizárni azt,  hogy azt lehet jobban, gazdaságosabban csinálni nem megoldás. 
Nem az  a  cél,  hogy kevesebb  ember  menjen  ki  az  idősökhöz,  hanem az  a  cél,  hogy ha  nem 
szükséges  annyi  adminisztratív  személyzet  –  és  ugyanolyan  jól  működik  a  rendszer  –  akkor 
csináljanak egy okosabb szervezeti struktúrát. 
A Perecesi Gondozóház megmarad, pályázati támogatással akadálymentesítésre kerül. Tehát ha nem 
is lenne kihasznált, sem lenne érdemes bezárni, mert vissza kellene fizetni a támogatást. Tehát ez 
nem kérdés.
Jakab  képviselő  úr  nem  ismeri  a  rendszert  a  meg  nem  hirdetett  álláshelyekkel  kapcsolatban 
elmondja hogyan működik a rendszer. A jogszabály megmondja, hogy bizonyos létszámú bölcsődei 
ellátott  gyerekhez  mennyi  személyzet  jár.  Úgy  gondolja,  hogy  ebben  akkor  lesz  változás,  ha 
nagyobb létszámú bölcsődés  lesz  a  rendszerben.  Tehát  nem szubjektív  döntés  az,  hogy mennyi 
bölcsődei dajkát vesznek fel.
Ez a város másodszor nyerte el az „Idősbarát Önkormányzat” pályázatot, nem véletlenül. 
Mokrai képviselő úrnak elmondja, hogy ha egy igazgatóság egy feladatot végez, és kiemelt célja a 
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szervezetnek a minőségnek a mérése és a visszacsatolás, sokkal jobban fog látszani, hogy egy adott 
területen egy kézbe véve biztos, hogy jól működnek.
A Komlóstetői üggyel kapcsolatban elmondja, hogy kevés példát tud arra, amikor ilyen szervezeti 
struktúra  átalakítás  azzal  kezdődött  volna,  hogy az  intézményvezetőkkel  végig  beszélték,  hogy 
hogyan működik a rendszer. Most ezt történt, az intézményvezetők mondták el a problémák nagy 
részét, és ezek alapján szerveződött egy teljesen kívülálló egységes átvilágítással.

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

A     15.     napirend     tárgya:  Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Papp Zsoltot, a Humán Főosztály vezetőjét, hogy tegye meg 
kiegészítését a napirenddel kapcsolatban.

Papp Zsolt: Az elmúlt időszakban a Közgyűlés több olyan döntést hozott, ami következtében az 
oktatás-nevelési intézményekben létszámcsökkenés következett be. Egy része egyházi fenntartásba 
került,  más  része  a  gyermeklétszám  csökkenése  következtében  előállt  csoportszám  csökkenés 
eredménye. Több álláshely megszüntetésére került sor. A Belügyminisztérium az utóbbi időben már 
többször kiírja azokat a pályázatokat, amelyek az ilyen létszámcsökkentéssel járó döntések anyagi 
vonzatának  fedezetét  biztosíthatja.  Idén  megjelent  a  2/2012.  (III/1.)  BM  rendelet,  az  ezzel 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról szól az előterjesztés. Az anyagban szereplő táblázat egy nagy 
számot tartalmaz. Ez magában foglalja azokat az álláshely megszűnéseket, amelyek az egyházhoz 
kerüléssel kerültek ki az Önkormányzat hatásköréből, valamint azokat az álláshelyeket is, amelyek 
határozott idejű kinevezéssel voltak betöltve és megszűntek. Ezek után jutnak el a 24 főhöz, amely a 
pályázati  kiírásnak megfelel.  A Kjt.  által  megszabott  rend szerint  költségvonzata  több,  mint  15 
millió forint, erre tudnak pályázni, és az ezzel járó anyagi terhektől mentesíteni az Önkormányzatot. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Főosztályvezető Úr kiegészítését.  Az előterjesztéshez 
módosító indítvány nem érkezett.  Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak 
ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: egyhangúlag támogatta az 

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

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

A     16.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város és Kassa Város 
Önkormányzata között létrejött együttműködési 
keretmegállapodás jóváhagyására a Kassa Európa Kulturális 
Fővárosa 2013 projektben való együttműködésre

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Kákóczki Andrást, a Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Városmarketing Osztály vezetőjét, hogy tegye meg kiegészítését a napirenddel kapcsolatban.

Kákóczki András: Kassa  és  Miskolc  között  1997  óta  van  testvérvárosi  együttműködési 
megállapodás. Kassa jövőre Európa kulturális fővárosa lesz. Az együttműködés lényege, hogy a 
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jövő  évben  a  kultúra  és  a  turizmus  területén  még  szorosabbra  kössék  a  megállapodást,  ez 
szeptember 6-án aláírásra került. Kiss Gábor alpolgármester úr vezetésével volt egy tájékoztató a 
mai napon – a turizmus világnapján -, ami arról szólt, hogy a városban voltak a kassai kollégák, a 
kulturális főváros vezetői. Október 6-án náluk egy jelentős program lesz, amelyet Miskolc is hirdet, 
annak jegyében, hogy az Operafesztivált és az I. Miskolci Sörfesztivált Kassán is hirdették. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Osztályvezető úr tájékoztatóját.  Az  előterjesztéshez 
módosító indítvány nem érkezett.  Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak 
ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

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

elfogadását.

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

A vitában hozzászólók:

Fedor Vilmos: Szerinte ez olyan előterjesztés, amiben teljes az egyetértés. Kiegészítésül elmondja, 
hogy 1997. csak a legutóbbi megállapodás dátuma, mert a két város között már korábban létrejött a 
testvérvárosi  kapcsolat.  Elmondja,  hogy  az  elmúlt  nyolc  évben  Miskolc  pályázott  az  „Európa 
kulturális fővárosa” címre, és ebben nagyon sok segítséget kapott Kassától. Akkor megbeszélték, 
hogy ha nem sikerül Miskolcnak, akkor a város viszont támogatja a szlovák partnert. Azért tartja ezt 
nagyon fontosnak, mert most egy keretmegállapodásról van szó, és rengeteg intézmény, esemény és 
ember az,  aki  összerakja majd ezt  a csomagot.  Felhívja rá  a  figyelmet,  hogy amikor  a  magyar 
pályázat volt, a kormány azt nyilatkozta, hogy egy város nyerhet, de az az egy mindenkit visz, tehát 
Pécsnek vinnie kellett volna Miskolcot, Debrecent és Egert, ami nem valósult meg. Azt szeretné, ha 
most  ez megvalósulna,  mert  a  vesztes  pályázat  után Miskolc,  Debrecen,  Nyíregyháza,  Szolnok, 
Salgótarján  és  Eger  létrehozta  a  „hatok”  szövetségét,  a  Dunán  Inneni  Regionális  Kulturális 
Társulást.  Azt  szeretnék,  ha  a  Téli  fesztiválon  Debrecen  és  Eger  bemutathatná  azt  a  kulturális 
teljesítményt, amit az elmúlt évtizedben létrehozott, és bemutathatnák Kassával együtt Miskolcon. 
Kéri Polgármester urat, hogy ezt támogassa, és álljon ennek az ügynek az élére.

Molnár Péter: A FIDESZ és KDNP városvezető koalíció nevében elmondja, hogy támogatják az 
előterjesztést.  Az  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottságon  is  majdnem 
egyhangú volt a támogatottsága az előterjesztésnek. Valóban közös ügy, egyetért Fedor képviselő 
úrral. A két város között hosszú történelmi kapcsolat van. A keretmegállapodást áttanulmányozva 
úgy  gondolják,  hogy  a  turizmus  területén  számtalan  olyan  lehetőség  van  még,  amit  ki  lehet 
használni kölcsönösen, egymás előnyére. Bíznak abban, hogy ez a megállapodás, ami Miskolc és 
Kassa polgármestere aláírt, folyamatosan és megújuló módon tartalommal fog megtelni. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  északkelet-magyarországi  térség  együtt  gondolkozik 
marketingtevékenységben, tehát van egy közös régiómarketing,  közös gondolkodás.  Szeretnének 
közös  kiadványokkal  megjelenni,  és  ráerősíteni  a  kulturális  főváros  projektre.  Reméli,  hogy 
gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat Kassa és Miskolc között. 
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Pakusza Zoltán: Természetesen  a  JOBBIK-frakció  is  támogat  minden  olyan  kezdeményezést, 
amely  az  elszakított  területekkel  kapcsolatban  gazdasági,  társadalmi  és  politikai  kapcsolatokat 
keresi.

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

A     17.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri  Kákóczki  Andrást,  a  Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Városmarketing Osztály vezetőjét, hogy tegye meg rövid kiegészítését a napirenddel kapcsolatban.

Kákóczki András: Az  alapító  okirat  módosítására  azért  van  szükség,  mert  a  Kulturális 
Örökségvédelmi  Hivatal  Film-és  Előadó-művészeti  Irodája  azt  a  három  sort  kéri  a  Miskolci 
Nemzeti  Színház Nonprofit  Kft.  alapító  okiratában feltüntetni,  ami az előterjesztésben szerepel. 
Ennek  az  a  lényege,  hogy  a  színház  intézménye,  teljes  feladatköre  átadásra  kerül  a  Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Osztályvezető úr tájékoztatóját.  Az  előterjesztésekhez 
módosító indítvány nem érkezett. Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjainak 
ismertetését.

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

elfogadását.

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

A vitában hozzászóló:

Fedor Vilmos: Arra szeretné Osztályvezető úr figyelmét felhívni, hogy az anyagban az szerepel, 
hogy prózai, zene és tánctagozat. Ez viszont nem pontos, mert az alapító okiratban sem ez szerepel. 
Miskolcnak – a korábbi döntések szerint – prózai, opera és tánctagozata van. Azért nagyon fontos 
ez,  mert  ez  alapozta  meg,  hogy  2001-ben  elindulhatott  az  Operafesztivál.  A  zenetagozat 
megnevezéssel sérül ez. Kéri ennek a korrigálását, módosítását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni az észrevételt. Utána néznek, és még a szavazás előtt ezt 
tisztázni fogják.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát lezárja. 
Az elfogadott ügyrend alapján, most a Kulturális Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos, és a meghívó 
szerinti 18.,     19.     és     20.     napirendi     előterjesztések     együttes     tárgyalása     következik.
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A     18.     napirend     tárgya:   Javaslat a „Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése”  című, TÁMOP - 3.2.8/08/B 
pályázat fenntartási kötelezettségeinek ellátásával kapcsolatos 
feladatoknak a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Nonprofit Kft. számára történő átadásra

A     19.     napirend     tárgya:     Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszerekeretében benyújtott TÁMOP - 3.2.4-09/1-2010-0006 
azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatoknak a Miskolci 
Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. számára 
történő átadásra

és a

A     20.     napirend     tárgya:   Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszere keretében benyújtott TÁMOP –  3.2.3-08/2-2009-0079 
azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatoknak a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft. számára történő átadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri  Kákóczki  Andrást,  a  Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Városmarketing Osztály vezetőjét, hogy tegye meg kiegészítését a napirendekkel kapcsolatban.

Kákóczki  András: A három előterjesztés  három nonprofit  kft.  megvalósulási  időszakban  lévő 
TÁMOP pályázatáról szól. Az ESZA, mint felügyeleti szerv kérte, hogy a Közgyűlés határozatban 
nyilatkozzon  arról,  hogy  ezekhez  a  támogatáshoz  tartozó  feladatokat  az  intézményektől  az 
ugyanolyan nevű nonprofit kft.-k teljes körűen átveszik. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönöm Osztályvezető úr tájékoztatóját.  Az előterjesztésekhez 
módosító indítvány nem érkezett. Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjainak 
ismertetését.

Bizottsági     vélemények:  
• Pénzügyi Bizottság: mindhárom előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatta.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: mindhárom előterjesztés 

elfogadását támogatta.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: mindhárom  előterjesztés  elfogadását 

támogatta.

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

A     vitában     hozzászóló:  

Molnár Péter: Összefoglalja a FIDESZ és KDNP frakciók véleményét. Mindhárom előterjesztést 
támogatják. A pályázat céljaként felsoroltakat nagyon fontosnak tartják. Kéri a Közgyűlést, hogy 
támogassák az előterjesztéseket.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirendek feletti vitát lezárja. 
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A     21.     napirend     tárgya:   Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Dr. Batta Angélát,  a Jegyző Kabinet főosztályvezetőjét, 
hogy tegye meg kiegészítését.

Dr. Batta Angéla: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/B § 
alapján  2012.  április  25-én  megalakult  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési 
Konzultációs  Fórum,  ami  egy  véleményező,  javaslattevő  szerv,  ami  a  város  és  a  megyei 
területfejlesztési  elképzeléseit  hivatott  összehangolni.  A működéséhez  szükség  van  az  SZMSZ 
elfogadására,  melyet  a  tagoknak  –  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  is  –  jóvá  kell 
hagynia.  Az  előterjesztés  a  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának a jóváhagyására tesz javaslatot. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Főosztályvezető asszonynak a tájékoztatót.  Az 
előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.  Kéri az előterjesztéseket véleményező 
bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági     vélemény:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: nem tárgyalta  a határozati  javaslatot  az 

előterjesztő távolléte miatt.

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

A     vitában     hozzászóló:  

Dr. Tompa Sándor: Amikor a területfejlesztésről szóló törvény létrejött, lehetővé tette a megyei 
területfejlesztési  tanácsok  megalakulását.  Később  az  Európai  Uniós  integráció  során  regionális 
fejlesztési  tanácsok jöttek  létre.  Történtek  ezek azzal  a  céllal,  hogy a megyéknek,  a  régióknak 
lehetősége  legyen pályázatokat  kiírni,  elbírálni.  Ennek köszönhetően a  régiókban sok fejlesztés 
indult el. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a sajtó tájékoztatása nem indokolt, ez szerinte jelzés 
értékű. Nevetségesnek tartja az SZMSZ-ben leírtakat. A konzultációs fórum ülései nyilvánosak, és 
szeretné, ha a határozati javaslatban rögzítenék, hogy Polgármester úr rendszeresen beszámoljon a 
konzultációkról.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja. 
Elmondja, hogy ez egy konzultációs fórum, amin összehangolják a megye és a város fejlesztési 
elképzeléseit.  Az  ülés  nyilvános,  a  sajtó  tájékoztatása  nem  szükséges,  mert  jelen  lehet, 
meghallgathatja,  hogy miről  van  szó.  Ez  csak  összehangolás,  döntés  nem itt,  hanem az  adott 
közgyűlésekben születik,  és  az  tart  nagy publicitásra  igényt.  Várják az  ellenzék elképzeléseit  a 
fejlesztésekkel kapcsolatban, hogy legyen mit megbeszélni ellenzéki oldalról is ezen a konzultációs 
fórumon.
Az elfogadott ügyrend szerint az otthonteremtéssel és annak támogatásával kapcsolatos 
előterjesztések összevont tárgyalása következik.
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A     22.     napirend     tárgya:  Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Fiatalok 
Otthonteremtési Támogatása Programja miskolci 
tapasztalatainak összegzésére és a további teendők 
meghatározására

és a

A     24.     napirend     tárgya:  Javaslat a „Fészekrakó”  probléma megoldására irányuló 
intézkedések eredményességéről szóló beszámoló elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ehhez az előterjesztéshez módosító indítványok érkeztek.  Felkéri 
az anyag készítőit, tegyék meg kiegészítésüket.

Dr. Tompa Sándor: A 22. napirendi pontot Varga képviselő úrral együtt nyújtották be. A miskolci 
Közgyűlés 2010-es történelme óta nem került arra sor, hogy SZMSZ adta lehetőséggel élve egy 
ideiglenes  bizottságot  működtessenek  valamilyen  meghatározott  céllal,  erre  irányul  a 
kezdeményezésük.  Azt  javasolják,  hogy  az  egyébként  szélesebb  közvéleményt  is  foglalkoztató 
kérdéskörben  sok  szóbeszéd,  legenda  kering  a  városban.  Ezért  fontosnak  tartanák,  hogy ez  az 
ideiglenes bizottság megvizsgálná a Magyar Államkincstáron keresztül mely helyrajzi számú vagy 
házszámú ingatlanokra vállalt  kezességet az Államkincstár,  amikor a tulajdonosok megvették.  A 
sajtóból való értesülései alapján a vezetés úgy érzi, hogy az Önkormányzatnak egy korábbi 2002-es 
rendelete  – amely lehetőséget  adott  az első lakáshoz jutók támogatására -  körül is  visszaélések 
történtek.  Ezek  az  adatok  nyilvánosak,  a  MIK  készítette  el  őket.  Szeretnék,  ha  ez  a  lista  is 
áttekintésre kerülne a bizottság által, és érdemes volna összehasonlítani azokkal az adatokkal és 
tapasztalatokkal, amelyek kapcsán büntetőügyek is folynak. Így el lehetne oszlatni azt a mítoszt, 
amit néhány újságíró keltett. Az ideiglenes bizottság javaslatot tehetne arra, hogy hogyan oldja meg 
ezt a problémakört. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjainak 
ismertetését az előterjesztések sorrendjében.

Bizottsági     vélemények:  
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: csak a  24.  napirendet  tárgyalta,  amit  nem 

támogatott.
• Pénzügyi Bizottság: csak a 24. napirendet tárgyalta, amit egyhangúlag támogatott.
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: a  22.  napirend  előterjesztésének 

elfogadását egyhangúlag támogatta.  A 24. napirend előterjesztés elfogadását többségében 
támogatta.

• Egészségügyi és Szociális Bizottság: csak a  24.  napirendet  tárgyalta,  amit  egyhangúlag 
támogatott.

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

A     vitában     hozzászólók:  

Fodor Zoltán: Nagyon  korrektnek  tartja  az  előterjesztést,  köszönetet  mond  Pintér  Zoltán 
Polgármesteri Kabinet vezetőjének ezért. Az anyag részletesen leírja azt a szándékot, amit 2005-ben 
hozott  az  akkori  MSZP-s  kormány  a  fiatalok  lakáshoz  jutása  érdekében.  Ezt  a  lehetőséget 
használták ki bűnelkövetői körök. A csalási sorozatokkal óriási kárt okoztak az Államkincstárnak, 
közvetett  módon az  adófizetőknek,  a  pénzkölcsönző intézeteknek és  a  társasházaknak.  Deviáns 
magatartásuk révén nagyon gyakran sok pénzt és energiát kötöttek le a rendőri erőktől. Az anyag 
tájékoztatást  ad az  előzményekről,  a  következményekről,  és  nem kezd hazugságokba,  mint  sok 
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újságcikk. Tételesen felsorolja az események láncolatát, többek között, hogy hogyan értesült és járt 
utána – lehetőségei szerint - a fészekrakós problémákkal kapcsolatban körzetében. Kapott olyan 
tájékoztatást,  hogy  ezek  az  emberek  nem  a  város  lakásaiba  költöztek  be,  hanem  azokat  a 
szabadpiacon vették, magánszemélyektől. Hangsúlyozza, hogy nem a szocialista városvezetés adott 
lakást  ezeknek  az  embereknek.  A rendszer  leggyengébb  pontja  az  volt,  hogy csak  három havi 
munkaviszony volt  szükséges  a  kölcsönfelvételhez,  amit  a  csalók  ügyesen ki  is  használtak.  Az 
okozott kár meghaladja az 5 milliárd forintot. 

Dr. Kiss János: Elmondja,  hogy  a  szocialisták  arra  terelik  a  szót  a  fészekrakós  üggyel 
kapcsolatban, hogy 2008-ban ők tettek feljelentést a csalók ellen, de ez már késő volt, 2005-ben 
kellett volna. Egy interjúból kiderülhetett a miskolciak számára, hogy az országban minden város 
ellenállt  a fészekrakóknak,  kivéve Miskolc.  Keresik a választ,  hogy miért  nem. A kormány hat 
hónap alatt észlelte a problémát, és módosította a jogszabályt, idézi a módosítást. A kormány ezzel 
az  önkormányzatoknak egy hatásos  eszközt  adott  azzal  a  szándékkal,  hogy a  csalássorozatokat 
megállítsák.  Kérték  Miskolc  Jegyzőjét,  hogy  folytasson  le  vizsgálatot  annak  érdekében,  hogy 
Miskolcon az  adó-  és  értékbizonyítványok kiadása  során  milyen gyakorlat  érvényesült.  Kérték, 
hogy a kormány által elrendelt szigorítással kapcsolatban vizsgálja ki, hogy az áladásvételeket és 
álfészekrakókat az előző vezetés idején mennyire vették komolyan és szűrték ki a rendszerből. Erre 
Dr. Csiszár Miklós jegyző úrtól kaptak választ, amiből kiderült, hogy a Polgármesteri Hivatalban a 
fészekrakós értékbecslésekre vonatkozó eljárási rendet nem dolgozták ki, az érintett lakásokat a 
hivatali értékbecslési eljárás során meg sem tekintették, a tényleges piaci viszonyokat nem vették 
figyelembe. A Hivatal által meghatározott érték több összehasonlítás során szinte minden esetben 
magasabb volt, mint a Borsodi Apróban meghatározott irányár. Nem tudja hogy történhetett, hogy a 
Hivatal által kiadott értékbecslések kiállításának időpontja és a kérelmek benyújtása között néhány 
nap eltérés volt, de sok esetben egybeesett a két időpont.

Fodor Zoltán: Az általa elmondott tények alapján úgy gondolja, hogy a közvélemény világosan 
látja, hogy mi a valós helyzet, az igazság ebben az ügyben. Elmondja, hogy mit tett az MSZP-s 
városvezetés a kialakult helyzet kezelésére. A rendőrségi megkeresés után gyakori lett az ellenőrzés, 
a feljelentés, megalapították a városőrséget, melynek a költségét a kormányzat fizette, és közben 
elkezdték  a  lakásokat  visszavásárolni.  Nemcsak  Miskolcon voltak  fészekrakós  csalók,  így nem 
gondolhatják, hogy bármi közük lett volna más városokhoz. Most minden képviselőnek azon kell 
fáradozni,  hogy megnyugtató  megoldás  szülessen.  Megoldási  javaslata,  hogy valamennyi  lakást 
vissza kell vásárolni, 150-200 lakásról van szó. A piacon 3-5 millió forintért lehetne megtenni, tehát 
a mintegy 200 lakás megvásárlásához 1 milliárd forintra lenne szükség körülbelül. A városnak erre 
létre kellene hozni egy lakásalapot, és meg kell kérni a kormányt és az OTP-t, hogy támogassa ezt. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy 48 lakásból már kiköltöztették a fészekrakókat, és 
még maradt 215. Dolgoznak az ügyön.

Dr. Kiss János: Az előbb sorolt kérdéseket azért tették fel, mert úgy vélték, hogy a miskolciak már 
nem értik ezt az ügyet. A kormány azért vezette be a kettős vagyonértékelést – vagyonértékelést kell 
csinálni a hitelező banknak és a települési önkormányzatnak is -, hogy az önkormányzatok kezébe 
eszközt adjon a csalókkal szemben, akkor hogy fordulhatott  elő,  hogy Miskolc nem élt  ezzel a 
lehetőséggel. Erre ma még nem tudják a választ, ahogy az egy hete feltett kérdésekre sem. Úgy 
gondolják, hogy a hallgatás ebben az ügyben már kevés. A fészekrakók beözönlése azokra az évekre 
esett, amikor a szocialisták vezették a várost. Nem egyik napról a másikra történt. 

Fodor Zoltán: Az általa említett összeg rendelkezésre áll, akkor vissza tudnák vásárolni ezeket a 
lakásokat, és oda lehetne adni a bedőlt miskolci hiteleseknek. Így jól járna mindenki Kiss János 
képviselő  úr  sok  kérdést  feltett,  de  elmondja,  hogy  a  bíróság  majd  mindegyiket  meg  fogja 
válaszolni. Javasolja, hogy Polgármester úr és a volt Polgármester úr üljön le egy vita alkalmával, 
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és beszéljék meg a felmerült kérdéseket. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Szerinte  a  szocialista  képviselő  urak  nincsenek  tisztában  a 
számokkal. Úgy nem lehet város építeni és vezetni, ahogy elmondták.

Jakab Péter: Szeretné leszögezni, hogy a fészekrakó probléma előidézői a szocialisták voltak, az 
viszont a FIDESZ hibája, hogy az elmúlt két év alatt sem lett megoldva ez a probléma. Júniusban 
javasolta  frakciója,  hogy állítsanak  össze  egy cselekvési  tervet,  hogy ütemszerűen  ki  is  tudják 
lakoltatni  ezeket  az  embereket,  de  nem szavazták  meg.  Szerinte  ez  azt  jelenti,  hogy  szívesen 
beszélgetnek  a  problémáról,  de  a  konkrét  megoldásról  nem.  Történnek  rendszeres  hatósági 
ellenőrzések,  amit  szükségesnek  is  tartanak,  de  ez  nem  elégséges.  Azzal  nem  oldódik  meg  a 
probléma, hogy egyik helyről a másikra költöznek a városon belül. Továbbra is az a megoldási 
javaslatuk, hogy ki kell sajátítani az önkormányzatnak az ingatlanokat – lehetőleg ne kelljen fizetni 
érte, mert az önkormányzati cégeknek van annyi kintlévősége ezeknél az ingatlanoknál, melyek 
egyeznek a lakások árával. Meg kellene valósítani a JOBBIK közrendvédelmi koncepcióját, hogy 
ezek a fészekrakók Lyukóban se okozhassanak problémát. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Várja a javaslatokat a problémák megoldásában.

Dr. Kovács László: Az  előző  hozzászólásban  elismerték,  hogy jó  és  helyes,  hogy a  jelenlegi 
városvezetés kidolgozta a hatósági ellenőrzésnek a rendszerét, csak keveslik. A FIDESZ és KDNP 
vezette  kormány  és  város  mindenben  megpróbál  jogszabályi  keretek  között,  demokratikusan 
dolgozni.  Ez nehéz,  de amire  lehetőség  van,  azt  megteszik.  Az előző vezetésnek,  hogy milyen 
felelőssége van, majd kiderül. Azt nem lehet vitatni, hogy ez az állapot 2005-2008 között alakult ki 
Miskolcon. Komoly eredménynek számít a vezetés részéről, hogy a 200 lakásból közel 50-ből már 
sikerült eltávolítani az álfészekrakókat, megjegyzi, hogy tették ez úgy, hogy minden jogi keretet, 
jogszabályt betartottak. 

Seresné Horváth Zsuzsanna: Elmondja, hogy a kialakult fészekrakó helyzet a szocialista város 
vezetés  következménye.  2007-től  folyamatosan  jelezték  feléjük,  hogy  gondok  vannak  a 
beköltöztetett családokkal. Lehetőségük lett volna ezt a programot leállítani, a tömeges visszaélések 
is jelezték, hogy a konstrukció rossz volt. Tompa képviselő úrnak címzi szavait, hogy ekkor kellett 
volna  bizottságot  létrehozni,  amikor  az  első jelzések  érkeztek  feléjük.  Kijelenti,  hogy az  előző 
vezetés struccpolitikát folytatott. Elmondja, hogy a nemfizetős, problémás családok előbb utóbb el 
fogják  hagyni  ezeket  a  lakásokat,  eredmények  e  tekintetben  már  vannak  –  utal  az  50  lakás 
kiürítésre. A Fidesz-KDNP-s városvezetés ebben az ügyben kész koncepció mentén végzi munkáját.

Dr. Tompa Sándor: Erre vár mindenki, hogy a kész koncepciót megismerhessék. Abban egyetértés 
van közöttük, hogy bűncselekmények történtek. Az anyag is azt tartalmazza, hogy a városban egy 
bűnszövetkezet működött,  de  a  képviselők  politikai  felelősökről  beszélnek. Az  anyag  helyesen 
definiálja  a  három  csoportot, hogy kik,  miért jutottak ebbe a helyzetbe – fiatalok,  akik éltek a 
lehetőséggel,  devizakölcsönök áldozatai  és  a  bűncselekményt  elkövetők. Véleményük szerint  az 
anyagban  összemaszatolódik  a  külterületi  probléma,  a  szegregált  környezetben  élőkkel. 
Szükségesnek tartanák, hogy nézzék meg pontosan a számokat,  adatokat.  Ezek  után  lehetne  a 
komplex  megoldási  koncepciót  felvázolni.  Sokan  azért  kapnak  bélyeget,  mert  éltek  egy 
lehetőséggel és lakást vásároltak. Sokan nehéz helyzetbe jutottak a devizahitel kapcsán, kiszorultak 
a külterületekre, de rendesen, életvitelszerűen élnek ott,  és próbálnak talpon maradni a jelenlegi 
kormány által okozott gazdasági helyzetben is.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a valutaárfolyamok nem az Orbán-
kormány idején szabadultak el. 
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Dr. Mokrai Mihály: A miskolciak értik a fészekrakó problémát. Voltak bűnözők, akik kihasználták 
ennek a programnak az előnyeit, de ezért nem ők a felelősek, hanem a bűncselekményt elkövetők. 
Véleménye szerint valótlant állítanak,  összekeverik  a  fogalmakat. Áttanulmányozta  a  korábbi 
határozatokat,  a  vádiratokat  és  látta,  hogy  nincs  a  nevekben  átfedés,  ennek  az  ellentettjét 
nyilatkozták a kormánypártiak korábban. Arra a megállapításra jutott, hogy ezek a bűnözői körök a 
Fideszhez köthetőek. Komplex megoldásról beszélnek, de még soha nem hangzott el, hogy mi ez. 
Kiköltöztetésről  beszélnek,  de  mi  lesz  a  lakásokkal,  a  kiköltözés  után  még  nem  lesz  az 
Önkormányzaté. Elmondja, hogy korábban igenis észlelték a problémát, és képviselőtársuk meg is 
tette a feljelentést. Létrehoztak egy 100 millió forintos keretet, és 15 lakást visszavettek. A jelenlegi 
vezetés két évig nem csinált semmit ezzel a problémával.

Bazin Géza: Szerinte meg kellene kérdezni az avasiakat, hogy mikor érezték magukat nagyobb 
biztonságban, amikor volt városőrség, vagy most, amikor ezt megszüntették, és két rendőrjárőr jár 
csak pluszban. Tovább kellene folytatni, hogy a visszavett lakásokat pályakezdő rendőrök kapják 
meg. A hatósági ellenőrzésekkel elégedett lehet a vezetés, de szerinte ez kevés, mert így legfeljebb 
lakást cserélnek a fészekrakók, de riadalmat nem fog okozni. Jó lenne nyomon követni, hogy hova 
költöztették ki a fészekrakókat, mert csak áttolják a problémát másik területre.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A  beköltöztetett  rendőrökkel  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
egyeztetett  ez  ügyben,  egy rendőr  beköltözött,  majd  két  hét  múlva  ki.  A  fészekrakók  valóban 
kiköltöznek, de – kérdezi – mit csináljanak velük, biztosítsanak nekik lakást. A szocialisták mindig 
felvetnek kérdéseket,  de javaslatot  nem tesznek.  Szerinte  amit  felmutatnak – a kiköltöztettettek 
száma – az már most eredmény.

Dr. Nehéz Károly: A két napirend közül az egyik vissza, a másik előre tekint. Az egész problémát 
még ugyan nem oldották meg, de előre léptek benne. Az első előterjesztést egy Churchill idézethez 
hasonlítja: „ha meg akarok oldani valamit megoldom, ha nem, akkor létrehozok egy bizottságot”. 
Az  előterjesztők  megállapítják,  hogy legenda  kering  a  városban.  Azt  mindenki  tudja,  hogy ki 
vezette  akkor  a  várost,  de  nem reagáltak  időben  a  problémára.  Városőrséget  hoztak  létre  sok 
millióból,  de  az  erre  fordított  összeget  a  lakások  visszavásárlásra  kellett  volna  inkább  szánni. 
Semmilyen bizottság vagy tanács nem mossa le a politikai felelősséget a szocialistákról.

Varga Gergő: A  bizottság létrehozását Tompa képviselő úrral ketten  javasolták,  mert  többen 
vannak a Közgyűlés tagjai között,  akik 2010-től képviselők, és nem áll rendelkezésükre minden 
információ, hogy mi a helyzet egészen pontosan. Legendák tényleg vannak, de nem frakciójának a 
vesszőparipája, hogy köztörvényes bűncselekményeket átpolitizáljon. Azt rendben valónak tartja, 
hogy visszavásárolják a lakásokat,  de kérte,  hogy számoljanak be az OTP Faktoringgal  hogyan 
állnak a tárgyalások, milyen lehetőségek vannak, mi fog történni az ingatlanokkal, hogyan kerülnek 
a  város  tulajdonába.  Szerinte  politikai  parádét  csinálnak  az  egész  ügyből.  Dr.  Zsiga  Marcell 
alpolgármester  urat  kéri,  hogy  nézzék  át  a  Demokratikus  Koalíció  által  az  országgyűlés  elé 
tavasszal  benyújtott  komplex  rehabilitációs  programról  a  határozati  javaslatot.  A  következő 
napokban ismét beterjesztik – mert a korábbi elakadt a bizottságoknál -, és kéri, hogy vitassák meg. 
A fészekrakók  elkergetése  az  egy  tüneti  kezelés,  de  a  társasházak  problémáinak  hosszú  távú 
megoldása rendkívül fontos lenne. Nemcsak a fészekrakók nem fizetnek, az avasi társasházban a 
MIK Zrt.-nek is vannak nagy összegű tartozásai. 

Dr. Kovács László: Koalíciójuknak  nem  könnyű  a  helyzete,  mert  két  szélsőséges  pártnak  a 
véleménye között kell a középutat megtalálni, és igazságos rendszerben dolgozva véghezvinni. Az 
álfészekrakók hosszútávú sorsa kezd körvonalazódni.  Az előző vezetés idejében betelepültek az 
álfészekrakók Miskolcra, ezzel rengeteg keserűséget okozva a többi lakónak. A mostani vezetésnek 
pedig az a feladata, hogy a társadalmi normákat be nem tartó egyéneket eltávolítsa.
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Dr. Tompa Sándor: Az a tapasztalat, hogy a kiköltöztetettek egy jelentős része a külterületeken 
telepednek le. Kíváncsi lenne ezen területek képviselőjének – kiemeli Lyukót – meghallgatására. A 
kormánypárti képviselők részéről fontosnak tartaná, hogy mielőtt vádolnak, azelőtt tájékozódjanak. 

Bazin Géza: Polgármester úr félreértette a kérdését. Nem azt mondta, hogy adjanak a 
kiköltöztetetteknek lakást, hanem csak kérdezte, hogy hova költöznek tovább. Elmondja, hogy azok 
a lakók valóban örülnek, akik mellől kiköltöznek ezek az álfészekrakók, kérdezi viszont, hogy akik 
mellé beköltöznek, azokkal ki fog törődni. Így a város nagyon sok részét el fogják értékteleníteni. 
Az Erdősoron már sokszor volt hatósági ellenőrzés, aminek nagyon pozitív hatása volt, és ezt jó 
lenne folytatni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezért vannak hatósági ellenőrzések, ezért növelték a hatósági közeg 
létszámát.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Elmondja, hogy akik a mai vitát követik úgy érezhetik, hogy az 
MSZP-s  képviselők  nincsenek tisztában  a  dolgokkal.  Varga  képviselő  úr  azokat  a  képviselőket 
kérdezze meg, akik benyújtják az általa említett indítványt – megjegyzi, lehet, hogy szakmailag 
nem volt elfogadható. A szocialistáknak látni kellett volna a problémákat vezetésük ideje alatt, és 
akkor  kellett  volna  bölcsnek  lenni  és  javaslatot  tenni, amikor  ezek  a  sajnálatos  folyamatok 
elindultak Miskolcon. Szerinte nem városőrséget kellett volna létrehozni drágán, hanem a rendőség 
munkáját kellett volna támogatni, példaként említi a gyalogos járőrszolgálatot. Választ szeretne arra 
kapni, hogy miért nem tettek valamit akkor, amikor lehetett volna, valamint, hogy felelős-e Káli 
Sándor és az MSZP, hogy Miskolcon több százan jelentek meg fészekrakóként 2005-2010 között.

Földesi Norbert: Szerinte nem az a kérdés, hogy ezek az emberek kiköltöznek-e, hanem az, hogy 
mennyi költözik vissza az ősz beálltával, mert az ingatlan még a tulajdonukban van.  Rájöttek arra, 
hogy az ellenőrzések kivédésére a legjobb módszer, ha nem nyitják ki az ajtót. Mobilon szólnak 
egymásnak,  és  ha  elér  hozzájuk a  hatóság,  nem nyitnak ajtót. A múltról beszélhetnek, majd a 
bíróság meg fogja találni a felelősöket, de most arról kellene beszélniük, hogy hogyan oldhatnák 
meg a problémát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hangsúlyozza, hogy nem fognak visszaszivárogni.

Pakusza Zoltán: A vitát  hallgatva  szerinte  nem kérdés,  hogy a  fészekrakók  miatt  kit  terhel  a 
politikai felelősség. 2005-től ez a probléma elindult, mégpedig a szocialisták város vezetése alatt. 
Az nyilvánvaló, hogy többen jelezték nekik ezt a problémát. A jelenlegi vezetés felelőssége viszont 
az, hogy még mindig nem jön elő egy megoldható tervezettel. Az valóban nem megoldás, hogy ezek 
az  emberek  kiszivárognak  a  különböző  peremkerületekbe  –  Pereces,  Lyukó,  Diósgyőr.  Erre 
radikális megoldás szükséges. Kovács képviselő úrnak címzi szavait, hogy nem jobb és bal oldalban 
kellene gondolkodni, hanem nemzetiben.

Dr. Mokrai Mihály: Válaszol Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr felvetésére. A felelősök állítása 
szerint FIDESZ szimpatizáns körben vannak. Hangsúlyozza, hogy Káli Sándor volt polgármester, 
és az akkori vezetés nem felelős fészekrakó ügyben. 

Földesi Norbert: Jönnek vissza a kiköltöztetettek, amit onnan is lehet tudni, hogy körzetében lévő 
iskolákba iratkoztak  be  gyermekek,  akik  eddig  nem laktak  ott.  Javasolja  a  képviselőknek és  a 
vezetőknek,  hogy  szervezzenek egy  avasi  fészekrakó  fórumot egy avasi iskolában.  Ott 
találkozhatnak  az ott élő emberekkel, problémáikkal, és akkor majd személyesen ismerik meg a 
véleményüket. Tőlük is hallhatnák, hogy ezek az emberek visszaszivárognak, még ha kicserélődnek 
is, de jönnek vissza.
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Varga Gergő: Véleménye szerint Zsiga alpolgármester úr nem olvasta a határozati javaslatot, nem 
tudhatja, hogy alkalmatlan a tárgyalásra. A társasház kezelési problémákra megoldást kell találni, 
mert nagyon sok gond van, amit ki kellene vizsgálni. Bizottságra van szükség, ami szerinte sok 
kérdést megoldana.

Dr. Simon Gábor: Az tény, hogy a fészekrakó probléma nem oldódott meg az eddigi vezetés alatt. 
Folyamatosan azt állítják, hogy meg találták a  komplex megoldást, de eddig ebből nem láttak 
semmit. Szerinte a vezetés titkolózik, ezért a belügyminisztertől kérdezte meg, hogy mik azok a 
titkos tervek.  A válaszlevélben az állt,  hogy a komplex megoldás  a közbiztonság megerősítése, 
munkahelyteremtés  és  támogatások  alkalmazása,  és  ezeket  megindokolta.  Elmondja,  hogy  a 
probléma megoldásában nem sikerült előrelépni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Fészekrakó programról, nem a felzárkóztatás folyamatáról van szó.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Kovács  képviselő úrral  tartottak lakossági  fórumot Diósgyőrben, 
megtapasztalták, hogy mekkora felháborodást okoz a lakók körében a fészekrakó probléma.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Az MSZP-s képviselőket hallgatva teljesen össze lehet zavarodni. 
Először azt kérik számon, hogy nem tettek semmit az elmúlt két év alatt a fészekrakó ügyben, majd 
azt mondják, hogy várják meg a bírósági döntést. A szocialisták hosszú évekig nem tettek semmit az 
ügyben,  de  elvárják,  hogy  másfél  év  alatt  rend  legyen.  Értesültek  a  felháborodott  lakóktól  a 
problémákról, de a nem törlesztett hitelekről is, ennek ellenére felpuhították a helyi lakástámogatási 
rendszert,  és  segítették  a  probléma  elmélyülését.  A fészekrakók  lakókörnyezetüket  zaklatják, 
megfélemlítik, helyzetüket ellehetetlenítik, ingatlanjaikat elértéktelenítik. A jelenlegi városvezetés 
sokat  dolgozik  azon,  hogy  ezt  a  problémát  megoldja,  ezért  a  társhatóságokkal  folyamatosan 
ellenőrzi  ezeket  a  lakásokat.  Nem  engedhető  meg,  hogy  amíg  egyesek  nem  fizetnek,  mások 
fizessenek többet. 

Dr. Kovács László: Összefogásra szólítja fel a közszereplőket, a képviselőket, minden frakciót, 
mert ha nem tudnak együttműködni, akkor unokáik sem láthatják Miskolc értékeit.  Elindult egy 
stratégiai intézkedési folyamat,  melynek  az  eredménye  már  látszik,  50  lakást  már  sikerült 
megtisztítani.  A  politikai  vitákon  túl  vannak  olyan  kérdések,  amiben  nem  lehet  politikai 
csatározásnak helye, és ez egy ilyen ügy.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Szerinte nem igaz, hogy a szocialista párt nem tudott arról, hogy a 
fészekrakók ellepték az Avast. Ezek a beáramlók lelakták a lakókörnyezetet, anyagi és életvitelbeli 
kár okoztak a környező lakóknak. 147 ilyen család költözött be, és 174 millió forint támogatást 
adtak ezeknek az embereknek. Egy bizottsági anyagból idéz, hogy az 1 millió 600 ezer forintos 
támogatást  10  év  alatt  kell  visszafizetni,  és  elképzelhetetlen,  hogy egy család  13  ezer  forintos 
törlesztő  részletet  tudjon  fizetni  havonta,  ha  egy  főre  jutó  jövedelmük  6200 Ft/hó.  Tehát  a 
szocialistákat egy Fideszes képviselő tájékoztatta még a rendelet megalkotása előtt, hogy ez így 
nem fog menni. 
Ez  tehát  szerinte  a  szocialisták  bűne volt,  és  a  jelenlegi  városvezetés  azon  dolgozik,  hogy ezt 
megoldja, minden törvényes eszközzel.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Felszólalásra  jelentkezett  Váradi  Gábor,  a  Miskolci  Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, megadja neki a szót.

Váradi Gábor: Elmondja, hogy amikor ítéletet mondanak, olyan emberekről beszélnek, akik írni-
olvasni sem tudnak, és a jobb élet reményében egy lakóközösségbe költözhettek. Lehet, hogy ezek 
az  emberek nem voltak  tisztában  azzal,  hogy mik  a  közös  együttélésnek  a  szabályai.  Aki  egy 
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pottyantós wc-s helyről bekerül a normál körülmények közé, ott óriási problémák keverednek ebből 
a  nehézségből.  Ezeket  a  problémákat  nem  biztos,  hogy  közbiztonsági  szempontból  kellene 
megoldani. Létre kellene hozni inkább egy szociális munkás hálózatot, akik ezeknek az embereknek 
a  beilleszkedését  segítik.  Amikor  ez  a  fészekrakós  probléma  elindult  a  városban,  már  akkor 
szerettek volna egy bizottságot létrehozni, mert érzékelték, hogy hatalmas problémák lesznek. A 
fészekrakó probléma nemcsak a  cigány lakosságnak az  életviteléből  adódó problémákat  jelenti. 
Fontosnak tartja, hogy vegyék észre az embereket, amikor a fészekrakókról beszélnek. Szükség 
lenne  egy alacsony komfortfokozatú  lakásprogramra.  Lyukónak az  elszegregálódott  része  egyre 
jobban terebélyesedik. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mindig kész partnerként működni.

Fedor Vilmos: Vannak kérdések, amit együtt kell megoldani. Ez nem jelenti azt, hogy amikor az 
ügyészség,  rendőrség  és  a  büntető  szervek  vizsgálódnak,  akkor  azt  ne  tegyék.  Politikusok  és 
városvezetők dolga, hogy megpróbáljanak rendet teremteni a miskolciak javára ebben a helyzetben. 
Úgy gondolja,  hogy ettől  nagyobb bajok vannak Miskolcon.  Egy olyan városban,  ahol  minden 
harmadik ember a létminimum alatt él, sok probléma van, amit együtt kell, hogy megoldjanak a 
vezetők.  Támogatja  Kovács  képviselő  úr  javaslatát,  együtt  kell  gondolkodjanak,  a  miskolciság 
számít, nem az oldal.

Jakab Péter: A hír valóban igaz, a fészekrakók szivárognak vissza a panellakásokba. A problémát 
kezelni kell,  jogi keretek  között.  Ezeket  a  kereteket  a  városvezető  koalíció  alakítja.  Váradi  úr 
felszólalásával nem ért egyet. A felzárkóztatás már 22 éve nem megy.

Dr. Kiss János: A politikai felelősséget viselni kell. Az a kérdés, hogy a szocialisták tudták-e, hogy 
a kormány a visszaélések megállítása érdekében szigorította a fészekrakó rendeletet. A szocialisták 
a hallgatás politikáját választották, de ki kell mondani a dolgokat.

Dr. Simon Gábor: Kovács képviselő úr által mondottakkal egyetért. Az anyag készítői sem tudták 
a problémát konkrétan definiálni, több szám hangzott már el az ülés alkalmával. Valóban a 
megoldást kell keresni, ebben partnerek a szocialisták. Az újságokból is kiderül, hogy fészekrakó 
ügyben a tárgyalások nem haladnak. A megoldás egyik eszköze lehet az említett bizottság.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirendek feletti vitát lezárja. 
A fészekrakó üggyel kapcsolatban vannak olyan megoldások, amiket, ha publikussá tesznek, akkor 
nem lehet megoldani. Négy év alatt  keletkezett  problémát nehéz megoldani  másfél év alatt,  de 
megoldják.

A     23.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről 
és jövőbeni kilátásairól szóló beszámoló elfogadására 

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

Bizottsági     vélemények:  
• Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 

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

Földesi Norbert: Frakciója szerint ez egy gyengére sikerült előterjesztés. Három részből áll,  az 
elsőben kampány szerepel, majd a Déli Ipari Park kialakításával foglalkozik, melyhez szerinte ha 
önerőt keresnek a pályázathoz valószínűleg hitelből kell megoldani. Végül taglalja,  hogy kikkel 
milyen kapcsolatban áll az Önkormányzat, ami szerinte egy beszámolóhoz kevés. Miskolc város 
lakosságszáma 2010. december 31-én 170 316 fő, míg 2012. június 30-án 165 692 fő. Tehát 5000 
aktív korú hagyta el Miskolcot, ami az előterjesztés szerint nem releváns. 55 év feletti álláskeresők 
száma  egy  év  alatt  26  %-kal  nőtt.  A  Munkaügyi  Központ  beszámolójából  kiderül,  hogy  a 
közfoglalkoztatással  javítják  a  statisztikát,  hogy eltüntessék  a  munkanélküliséget.  Emelkedett  a 
csoportos  létszámleépítések  száma,  a  közszféra  is  elbocsát  208  főt.  Egyre  több  az  ellátatlan 
munkanélküli.  Az  álláskeresési  járadék  90  napig  jár,  pedig  az  álláskeresés  átlagos  időtartama 
legalább kétszer ennyi  idő.  Az előterjesztés a jövőbeni kilátásokra egy oldalt  szán. A „teljesség 
igénye  nélkül”  szófordulattal  nem értenek  egyet,  ezt  a  teljesség  igényével  kellene  leírni.  Nem 
támogatják az előterjesztés elfogadását.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Jakab Péter: Idéz az előterjesztésből, és úgy gondolja, hogy ez a kampány idején megállta a helyét, 
de már konkrétumokra lenne szükség. Miskolcon elbocsátások vannak, a vezetés befektetőket ígért, 
de kevés valósult meg belőle. Az előterjesztésből kiderül, hogy sok mindenkivel  ápol a vezetés 
kapcsolatot, de ebből eredmény alig van. A start közmunkaprogram a statisztika színezésére igen, 
megélhetésre nem alkalmas. Nem tudja elképzelni, hogy hogyan szeretnék a szakképzett munkaerőt 
a városban tartani, mert erre is van egy ígéret. 

Takács Gábor: Azzal egészíti ki Földesi képviselő úr által sorolt adatokat, hogy 2010-2012 között 
4500 fős csökkenés történt a lakosságszámban, ez viszont nem az aktív korúakra vonatkozik, hanem 
a  teljes  lakosságra.  Ebből  körülbelül  2000  fő  a  természetes  népességfogyás  eredménye.  Az 
előterjesztésből kiderül, hogy a városvezetés munkája hamarosan be fog érni.  Nemcsak  a 
költségvetést tették rendbe, hanem a munkanélküliséget is csökkentették. Nagy eredmény, hogy 55 
%-kal  több álláshely keletkezett,  mint  a  korábbi  időszakban.  A számok magukért  beszélnek.  A 
gazdasági recesszió ellenére sikerült csökkenteni a munkanélküliséget, és ez a folyamat várhatóan 
folytatódni  fog.  Az  Európai  Uniós  fejlesztésekkel  megvalósuló  programok  be  fognak  érni, 
remélhetőleg a Déli Ipari Park kialakítása is egy kitörési pont lesz a gazdaság fejlesztésében. 

Pakusza Zoltán: A hangsúly Takács képviselő úr beszédében a lassan szó van, kérdezi, hogy mikor 
indul el valami Miskolcon. Az elmúlt 10 évet tekintve a lakosságszám 16 ezer fővel lett kevesebb, 
de a munkanélküliek száma nem csökkent jelentősen. Az arányok rosszabbak, mint 10 évvel ezelőtt. 
A közmunkaprogramot 47 ezer forintért megalázónak tartja, de a statisztikát valóban ez javítja. A 
beszámolóban a jövőkép taglalása igen rövid. A megoldási javaslatokat pontokba szedve fejti ki. Az 
első a nevelés-oktatási színvonalnak a megőrzése, amit szerinte az elmúlt két évben a városvezetés 
nem őrzött meg. A képzést a munkaerőpiac igényeihez igazítani meglehetősen nehéz, mert most 
nem  lehet  megmondani,  hogy  öt  év  múlva  melyek  lesznek  azok  az  ágazatok,  melyekhez  a 
megyében majd szakképzést kell csinálni. Ez az elmúlt 20 évben sem sikerült. 

Dr. Mokrai Mihály: Vannak eredmények, de nem sok. A közmunkaprogram kudarc volt,  mert 
abból a pénzből megélni nem lehet. Egyetért Jakab képviselő úrral, hogy az elvándorlás kapcsán a 
szakképzett emberek mennek el. Ez egy olyan negatív spirál, amibe ha belekerül a város, nagyon 
nehéz lesz kijönni.  Nem látják azt,  hogy mik lesznek azok a szakágazatok, amelyek Miskolcra 
fognak települni, és erre nem is tudnak képzést indítani. Nincs előrelépés abban, hogy az ide jövő 
befektetőknek olyan nyelveket  beszélő  munkaerőt  tudjanak biztosítani,  amire szükségük van.  A 
jövőkép hiányzik  az  anyagból,  az,  hogy a  miskolciak  hogyan  fognak  megélni,  munkát  találni, 
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milyen új ágazatokat talál ki a városvezetés, amit a városba hozna, milyen konkrét programokkal 
fogják  megvalósítani  azt,  hogy  a  miskolciak  eltarthassák  a  családjukat.  Véleménye  szerint  az 
anyagnak ez lenne a lényege.

Takács Gábor: Pakusza képviselő úr felé jelzi, hogy korábban, 10 évvel ezelőtt nem volt gazdasági 
válság.  A  világgazdaság  felszálló  ágban  volt  2002-2008  között  pedig  ezt  nem  használta  ki 
megfelelően  a  szocialista  városvezetés.  Ekkor  lehetett  volna  tömegével  munkahelyet  teremteni, 
befektetőket  ide  csábítani.  Most  egy  olyan  időszak  van,  amikor  küzdeni  kell  azért,  hogy 
munkahelyeket teremtsenek. Az előterjesztésben is szerepel, hogy ez lassan, de sikerül. Az oktatásra 
valóban kevesebbet költ a város, de kevesebb a diák is sajnos. A szakképzés tekintetében a Boschsal 
való együttműködés jó példa arra, hogy Miskolcon foglalkoznak a munkaadók igényeivel. 

Pakusza Zoltán: Folytatja az imént félbehagyott beszédét, a megoldási javaslatokat. A második az 
elvándorlás  megállítása,  a  tervben erről  konkrétumokra lenne szükség.  A harmadik a  hátrányos 
helyzetű tanulók felzárkóztatása. Ez utóbbiról a JOBBIK már többször elmondta, hogy nem lehet 
30 fős osztályokban felzárkóztatni őket, hanem 15 fősökben lehetne megvalósítani. Tisztában van 
vele, hogy a gyereklétszám csökken, de felzárkóztatni nem lehet nagy létszámú osztályokban. Az 
országgyűlési képviselőknek kellene magasabb szinteken kezdeményezni – kormányzati szinten -, 
hogy Miskolcon  ebben  változtatásokra  lenne  szükség.  Takács  képviselő  úr  gazdasági  válságról 
beszélt.  Elmondja,  hogy  Miskolc  20  éve  gazdasági  válságban  van,  mert  a  saját  iparát, 
mezőgazdaságát leépítette, vár a befektetőkre – akik vagy nem jönnek ide, vagy elviszik a tőkét 
innen.  A  helyi  vállalkozásokat  nem  támogatják,  pedig  erre  lenne  szükség,  hogy  a  helyi 
kivitelezéseket  miskolciak  végezzék.  Ha  lennének  saját  vállalkozásai  a  városnak,  akkor  az 
iskoláknak egy részét, a jövőt lehetne arra építeni.

Seresné Horváth Zsuzsanna: Már  elmondta,  de  hangsúlyozza,  hogy  2012-ben,  Miskolcon  a 
regisztrált munkanélküliek száma 10 %-kal csökkent. Ez köszönhető a közmunkaprogramnak és a 
munkahelyteremtő  támogatásoknak.  Voltak  leépítések,  9  munkáltatónál  volt  csoportos  leépítés, 
ezeknek  a  fele  közszférából  került  ki.  Azon  a  véleményen  vannak,  hogy  csökkenteni  kell  a 
közszférában, és növelni a versenyszférában dolgozók számát. Gazdasági elemzők szerint is, azok 
az országok vészelték át könnyebben a válságot, ahol munkaalapú a gazdaság. Úgy gondolja, hogy 
Miskolcon nagy szükség van erre a szemléletre, és jó úton jár a város. A Miskolc Holding Zrt. saját 
foglalkoztatott  létszámát  164  fővel  csökkentette  2010  óta.  2011  szeptemberében  létszámstopot 
rendeltek  el.  Ezen intézkedések mellett  nagy erőfeszítéseket  tesz  arra,  hogy további  befektetők 
települjenek a városba. Az irány jó, de türelemmel kell lenni.

Dr. Tompa Sándor: Úgy  gondolja,  hogy  akik  figyelik  a  vezetés,  a  Közgyűlés  munkáját, 
érdeklődéssel  vannak  iránta,  mert  róluk  van  szó,  hogy hogyan  lehet  megélni,  munkához  jutni 
Miskolcon.  Ennek kapcsán érdeklődéssel figyelte a NAV évi  beszámolóját,  a megye és a régió 
gazdasági kitekintéséről. Ebben arra az eredményre jutottak, hogy a kelet-magyarországi térségben 
Hajdú-Bihar  Megye  gazdasága  a  motor,  és  ténylegesen  fejlődik  az  elmúlt  időszakban.  Borsod-
Abaúj-Zemplén és Miskolc inkább leszakadni látszik az elmúlt két évben. Az előterjesztés 1. számú 
mellékletében a jövőbeni kilátásokról volt  szó.  A 6-os pontban megdöbbentő szöveget olvasott, 
hogy a  gazdasági  recesszió  ellenére,  csökkent  a  munkanélküliek  és  nőtt  az  álláshelyek  száma. 
Szerinte a miskolciak nem ezt tapasztalják. 

Jakab Péter: A JOBBIK úgy véli, hogy a jövőkép ott kezdődik, hogy a városi beruházásokat városi 
cégek kapják meg. Ez már rövidtávon is érzékelhető munkahelyteremtés lenne. Júniusban volt egy 
javaslatuk,  hogy  látva  ezt  a  folyamatot  állítsanak  fel  egy  szakbizottságot,  amely  javítaná  és 
támogatná  a  miskolci  vállalkozások  pályázati  eredményességét.  Ezt  leszavazták  akkor.  A 
nemzetközi  kapcsolatrendszer  fejlesztésére,  bővítésére  szükség van,  de mire  ebből  bizalmi tőke 
lesz,  az  hosszú  évek  megfeszített  tárgyalássorozatának  az  eredménye.  Erre  sokat  kell  várni, 
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munkahelyekre pedig most van szükség. 

Dr. Simon Gábor: Miskolc legnagyobb ügyéről,  problémájáról van szó. Örül,  hogy napirendre 
került, mert fontosnak tartja, hogy erről beszéljenek, akár félévente is megtehetnék. A beszámoló a 
múltról  szól.  Eltelt  két  év,  és  az  ígéretekből  szinte  semmi  nem teljesült.  Voltak  ígéretek  ipari 
parkokról,  befektetőkről,  munkahelyekről.  Ezzel  kapcsolatban  Polgármester  úr  korábbi 
nyilatkozataiból idézett.

Dr. Tompa Sándor: A miskolciakat az idézetek és ígéretek nem nyugtatják meg, mert attól nem 
kapnak állást. Az  előterjesztésben  szereplő  „jövőbeni  kilátások”  fejezetét  veszi  sorra,  hogy 
semmilyen  konkrétumot  nem  talált  benne.  Választási ígéretekben nem ez szerepelt 
munkahelyteremtésként.  A kormányzat  megnehezíti  a  vezetés  helyzetét  azzal,  hogy  szétveri  a 
közoktatást, elbizonytalanítja a Miskolci Egyetem jövőjét a meghozott keretszámok tekintetében. A 
nemzetközi befektetői környezet bizalmát is elvesztették szerinte, és ha nem akarnak itt befektetni, 
akkor nem lesznek új munkahelyek.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Elmondja,  hogy a szocialistáknak nyolc év alatt  nem sikerült  sok 
munkahelyet teremteniük. Említi, hogy a Mercedes gyár nem Miskolcon épült meg az előző vezetés 
idejében. A Mercedes és azt kiszolgáló társcégek több ezer munkahelyet teremtettek volna.

Dr. Simon Gábor: Folytatja a Minapból idézeteit a munkahelyteremtéssel kapcsolatban, hogy a 
mostani vezetés tett ígéretet több befektetőre – említi a Raiffeisen Bankot, LED gyárat, a finn céget, 
amiből  eddig  semmi  sem  történt.  Szerinte  a realitásokhoz kellene visszatérni. 
Munkahelyteremtésben átütő eredmény nem történt sem az országban, sem Miskolcon. Abban 
egyetértés van, hogy mindenki azt szeretné, hogy átütő eredmények jöjjenek létre a városban. Az 
anyagnak a jövővel foglalkozó részét elfogadhatatlannak tartja. Megvizsgálták a múltat, hogy mi 
történt az elmúlt időszakban, és szükség lenne egy olyan előterjesztésre, ami a jövővel foglalkozik, 
amikor átnézik a gazdasági ciklus programot, és megnézni, hogy mik azok a teendők, amiket még 
meg lehet tenni. Javasolja egy ilyen napirendi pontnak a felvételét.

Soós Attila: Köszöni  Simon  képviselő  úrnak  az  előrevivő  gondolatokat.  Két  dologban  tér  el 
jellemzően az ellenzéktől a véleményük. Az egyik, hogy a legnagyobb probléma nem ez, hanem a 
fészekrakó ügy. A másik, hogy nem történt átütő eredmény, ami szerinte értékrendi kérdés, hogy mit 
hívnak  átütőnek.  Abban  egyetértés  van,  hogy a  munkahelyteremtés  egy folyamat.  A „jövőbeni 
kilátások” fejezetbe bele lehet kötni stilisztikailag, de azt is meg kell nézni, hogy mit tartalmaz 
maga az anyag. Tartalmazza, hogy új munkahelyeket teremtettek, és hogy a város Polgármestere 
tartja azokat a választási ígéreteit, amelynek alapja volt a munkahelyteremtés. Tényadatokat sorol, 
miszerint  átlagban  a  miskolci  álláskeresők  létszáma  8,2  %-kal  csökkent.  A  nyilvántartott 
álláskeresők száma 2010 decemberéhez képest 10 %-kal lett kevesebb. A munkanélküliségi arány 
2012. I. félévi adatok alapján 0,6 %-kal alacsonyabb. Az álláshelyek száma 55 %-kal volt több, mint 
az előző év azonos időszakában.  Ezek azok az előremutató irányok – a finn cég,  a segélyhívó 
központ,  drótgyár   -  mutatják  azt,  hogy folyamatosan,  átláthatóan  tájékoztatják  a  miskolciakat 
mindenről,  azért,  hogy  tisztában  legyenek  a  munkalehetőségekkel.  Úgy  gondolja,  hogy  arra 
mindenképpen alkalmas ez a jelentés, hogy meg lehessen ítélni a jelenlegi helyzetet.
Nem értette Pakusza képviselő urat a tekintetben, hogy 20 éve követi nyomon az eseményeket. A 
korából kiindulva ezt nem feltételezte volna. 
Elmondja,  hogy köszönettel  vesznek  minden  érdemi  hozzászólást,  javaslatot,  ami  előrébb  viszi 
Miskolcot, de az nem visz sehová, ha azt sorolják, hogy még mit nem csináltak.

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. 

Megérkezik Benczés Miklós képviselő úr.
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Dr. Kiss János: A kormány 10 éves ciklusban fogalmazta meg a munkahelyteremtési szándékát, és 
nem tér ki külön a városokra. Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta 2008-ban a Miskolci Televízióban, 
hogy azért nem jönnek a városba befektetők, mert nem tud segíteni, mert olyan a város általános 
állapota  –  oktatás,  kultúra,  egészségügy,  turisztika  -,  hogy  nem  jönnek.  Elmondja,  hogy  a 
munkahelyteremtés  nem úgy működik,  hogy alapok  nélkül  lehet  egy városban  munkahelyeket 
létrehozni. Az alapokat kell megteremteni, ezen van a hangsúly. Lépésről lépésre kell megteremteni 
a feltételeket ahhoz, hogy sokan jöjjenek ide, így tesz a vezetés is.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Pakusza  képviselő  úr  ügyrendi  felszólalási  szándékát  jelezte, 
megadja neki a szót.

Pakusza Zoltán: Személyes érintettség kapcsán szeretné elmondani Soós képviselő úrnak, hogy 
1992-ben 14 éves volt, és személyesen is érintette a Lenin Kohászati Műveknek a leépítése, így 
tudta követni az eseményeket. 

Földesi Norbert: Az  előterjesztés  frakciója  szerint  egy  gyenge  dolgozatnak  felel  meg.  A 
kampányban voltak  túllőtt  kampányígéretek,  amit  be  kellene  vallania  a  vezetésnek.  A ciklusuk 
felénél be kellene mutatni, hogy amit ígértek, annak bizonyos részét már teljesítették. Az anyag 
csak arról nem ír, hogy hol vannak azok a szándéknyilatkozatok, azok az előkészítő fázisok, azok a 
munkahelyek amikről olvasni lehet.  Ha valaki a vezetés,  az előterjesztők közül elmagyarázná a 
többi  képviselőnek,  a  miskolciaknak,  hogy  hogyan  hozták  létre  ezt  az  előterjesztést,  akkor 
valószínűleg nem lenne ennyi kérdésük.

Dr. Kiss János: Idéz az előterjesztés adataiból. 2010-hez képest 2012-ben 1200 fővel kevesebb a 
regisztrált álláskeresők száma. Ez önmagában egy drámai változás. A befektetőkkel kapcsolatban 
elmondja,  hogy  a  városnak  csak  az  egyik  felelőssége,  hogy  befektetőket  hozzon.  A  másik 
felelőssége,  hogy  a  várost  alapvetően  úgy  pozicionálja,  hogy  alkalmas  legyen  arra,  hogy  a 
befektetők  megérkezzenek.  Ezt  a  két  folyamatot  egyszerre  kell  csinálni.  A szocialisták  olyan 
helyzetet  hagytak  maguk  után,  ami  alkalmatlan  volt  arra,  hogy  a  befektetők  gyorsan 
megérkezzenek. Miskolcot folyamatosan fejleszteni és újítani kell, befektetőbaráttá kell tenni, hogy 
alkalmas legyen arra hogy a befektetők megérkezzenek.

Földesi Norbert: Kiss  képviselő  úr  1200  főt  említett.  Hangsúlyozza,  hogy  a  statisztikát 
közfoglalkoztatással javítják,  ezzel  próbálják  szerinte  eltüntetni  a  munkanélküliséget.  A 
befektetőkkel kapcsolatban kérdezi, hogy a választási kampányban említett 33 befektető hol van.

Bazin Géza: Simon képviselő gondolatmenetét folytatja. A Minapban ígéreteket tett Polgármester 
úr, de ezek nem következtek be. A munkahelyteremtés helyzetéről, jelenéről és a jövőbeni képéről 
van  szó.  Kérdezi,  hogy  miért  nem  fognak  össze  a  kormánnyal  és  hozzák  a  városba  a 
munkahelyeket, miért trükköznek a közfoglalkoztatással.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja. 
Válaszként  elmondja,  hogy  az  1200  munkahely  nem  tudott  volna  közfoglalkoztatottakból 
összejönni, mert csak 700-an voltak maximálisan. 
Megadja a szót Dr. Zsiga Marcell alpolgármesternek, hogy válaszoljon a kérdésekre.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Ha  a  szocialisták  korrekt  hozzáállást  tanúsítanának,  akkor 
nemcsak  politikai  programot  idéznének,  hanem  olyan  szemmel  látható  eredményeket,  melyek 
reményt adnak a miskolciaknak arra, hogy a korábbi időszakhoz képest sokkal jobb irányba fordul a 
város sorsa. Nem mindig a hatalmas multinacionális vállalatokat kell várni. A városvezetés segíti a 
kis- és középvállalkozásokat. Akkor, ha olvassák az újságokat, vagy nyitott szemmel közlekednek 
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az utcákon, az ipari  zónákban, akkor folyamatosan építkezéseket,  beruházásokat láthatnak. Nem 
feltétlenül több száz munkahelyet jelentenek, de miskolci emberek tucatjai számára adnak magas 
minőségű munkát. A JOBBIK-os képviselők utaltak arra, hogy a mezőgazdaság tönkre lett téve, 
ezért is fokozott figyelemmel van e terület iránt Polgármester úr. A közétkeztetés kapcsán elindult a 
gondolkodás, hogy hogyan lehetne közétkeztetésbe miskolci termelésű, előállítású alapanyagokat 
beszállítani.  Létrehozták  a  Miskolci  Agrokultúra  Kft.-t,  mely  szintén  munkahelyeket  biztosít  a 
miskolciak számára. A panelprogram is szinte kizárólag miskolci vállalkozóknak ad munkát. Bíznak 
abban, hogy az a finn gyár, amelyet a Holding jelenlegi vezetése és Pfliegler Péter alpolgármester úr 
meggyőzött arról – Polgármester úr támogatásával -, hogy Miskolcot kell választania, valóban jövő 
év  tavaszán  beindul,  és  termelni  fog.  Abban  is  bízik,  hogy hamarosan  megépülhet  a  26-os  út, 
melynek a lebonyolításában szintén miskolciakat szeretnének látni. A mélygarázs építését is helyi 
vállalkozó végzi. A 112-es segélyhívó központ 475 munkahelyet jelent előreláthatólag, a beruházása 
folyamatban van. A Munkaügyi Központban sok százan jelentkeztek be, és reményt látnak abban, 
hogy ez a munkahely újra megélhetést fog biztosítani számukra. Mindenki számára látható, hogy 
vannak eredmények.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Projektigazgató urat, tegye meg kiegészítését.

Szőnyi Péter: Két  kisebb  kiegészítést  kíván  tenni  a  leadott  anyaggal  kapcsolatban.  A leadást 
követően történt változás teszi ezt szükségessé. Az előterjesztésben szerepel, hogy az első járművek 
2014 februárjában érkeznek a városba, ezt a jelenlegi gyártási ütemterv alapján 2013 szeptemberére 
tervezik.  Két  jármű érkezik  ekkor  Pilsenből,  használatbavétele  októberre  tehető.  Szeptember és 
október között pedig lezajlik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kötelezően előírt próbafutása.
Másik kiegészítése a belváros megújításával kapcsolatos. Az anyagban azt prognosztizálták, hogy 
szeptemberben a munkát elkezdik, de ez tolódik. A gyártóval való tárgyalások azt eredményezték, 
hogy Magyarországra tudták hozni  a  gyártást.  A próbaburkolat  elkészült,  melynek a vizsgálatai 
folynak, és ezután tudják a gyártást megkezdeni, és a burkolatot kicserélni. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Igazgató úrnak a tájékoztatást. Az  előterjesztéshez 
módosító  indítvány  nem  érkezett.  Kéri  az  előterjesztést  véleményező  bizottság  álláspontjának 
ismertetését.

Bizottsági     vélemény:  
• Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.

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

A     27.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város előadó-művészeti 
szervezeteinek 2011/12. évadban végzett munkájáról és a 2012/13. 
évad terveiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.  Kéri az 
előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági     vélemények:  
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását mindhárom javaslat tekintetében.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés  elfogadását  mindhárom 

javaslat tekintetében.

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

A     vitában     hozzászóló:  

Fedor Vilmos: Frakciója nevében köszöni mindhárom művészeti intézménynek, szervezetnek az 
elmúlt évben végzett munkáját. A nehézségek ellenére megtettek mindent, hogy ennek a városnak a 
megítélése  megváltozzon.  Gratulál  a  kitüntetetteknek,  szakmai  elismerésben  részesülteknek. 
Köszöni  Szabó  Attila  ügyvezető  igazgatónak  a  vetélkedőben  való  segítségét  a  helyszín 
biztosításában. Kíváncsiak arra, hogy a színház által elgondolt, és izgalmasnak tűnő évad milyen 
eredményeket hoz. Elismerés illeti a Miskolci Szimfonikusokat is, mert azt a szakmai elismerést, 
amit kivívtak az elmúlt évtizedekben, azt megőrizték.
A napokban  megjelentették  a  kormányoldalon  a  művészeti  szervezetek  támogatását.  Köztük  a 
három, előterjesztésben is szereplő intézményét. Az öt nagyváros között Miskolc mindig az ötödik 
volt, támogatásban is. Az előző előadó-művészeti törvény után 2009-ben a második helyre került 
megérdemelten  a  kiemelt  támogatottak  között.  Fölvetette  és  kérte  -  amikor  kiderült,  hogy 
módosítani fogja az új kormány ezt a törvényt -, hogy az országgyűlési képviselők tegyenek meg 
mindent azért, hogy ez a státusz megmaradjon. Szomorúan tapasztalta, hogy a legtöbb pontban – 
említi a színház támogatottságát – másodikról a negyedik helyre csúszott vissza Miskolc. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja Képviselő urat, hogy az idei évhez képest jövőre 50 
millió  forinttal  többet  fog  kapni  a  színház.  Tehát  jelentősen  növekedett  az  állami  támogatás  a 
színház felé. A Debreceni színháznak tavaly is nagyobb volt a költségvetése, mint a miskolcinak. A 
korábbi  vezetés  munkájának az  eredménye,  hogy a  Miskolci  Nemzeti  Színház  kisebb központi 
költségvetési támogatással bír a tavalyi év folyamán, mint a debreceni. 

Fedor Vilmos: Részletesen  ismerteti  az  előbb  említett  oldalon talált  számokat  településenként, 
intézményenként. Megjegyzi, hogy a Miskolci Szimfonikusok az egyetlen olyan zenekar, amellyel 
minden évben a Hungaroton lemezt készít.  A színház – beszámolóból kiderül -, hogy az elmúlt 
évadban a 330 előadással a pestiek után rögtön a miskolci következik – a legtöbb nézőszámmal, a 
legtöbb bemutatóval, és a legtöbb játszóhellyel. Ezért nem érti, hogy Miskolc miért kap kevesebb 
támogatást  a  többi  város színházához képest.  Az új  törvény alapján,  melyet  most  fogadott  el  a 
parlament  egyetlen  miskolci  képviselő  sem  szólalt  fel,  hogy  ez  hátrányba  hozza  a  miskolci 
színjátszást, a bábszínházat és szimfonikusokat. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az,  hogy  Miskolc  kevesebb  támogatást  kapott  az  előző 
jogszabálynak  a  következménye.  Az új  jogszabályok  elfogadása  után  drasztikusan  nem szokott 
megváltozni a sorrend. Egyenlőre 50 millióval kapott többet a város. Tegnap az Államtitkár úrral 
egyeztetéseket  folytattak  arról,  hogy hogyan  lehetne  majd  egy teljesen  más  mutatóhoz  kötni  a 
dolgokat. Ez a közeljövőben meg fog történni.

Fedor Vilmos: Korábban is felhívta rá a figyelmet, hogy veszélyt lát abban, hogy ha nem lesz erős 
a miskolci kulturális lobbi, visszaesik a város helyezése. Miskolc sokkal több támogatást igényelne.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja. 
Hangsúlyozza, hogy több támogatást kap jövőre a színház.

Az elfogadott ügyrend szerint a sürgősségi     előterjesztések     tárgyalásával   folytatják munkájukat.

Az     1.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és 
fizetésének szabályairól szóló 7/2010. (III.10.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezésére, és az önkormányzat 
által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő 
térítési díjakról és tandíjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Főosztályvezető urat, hogy tegye meg kiegészítését a 
sürgősségi előterjesztéssel kapcsolatban. 

Papp Zsolt: 2012. augusztus 28-án jelent meg a 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet, amely a 
köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendelete. Ez előírja az önkormányzatok számára, hogy 
vizsgálják felül a korábbi rendeletüket a tandíj és térítési díj ügyében. Kötelezettséget írt elő az 
önkormányzatok  számára  az  új  jogszabály  megalkotására.  Megkezdődött  a  munka  a  7/2010. 
(III.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. A régi rendelet hatályon kívül helyezése és új 
alkotása lett a kézenfekvő megoldás. Ennek az egyik oka, hogy az új törvény olyan módon rendezi 
át  a térítési és tandíjak, valamint a kedvezmények kategóriáit, hogy rengeteg ponton kellett volna 
módosítani a régi önkormányzati rendeletet. A másik ok, hogy a régi rendelet nem felelt meg annak 
a  kritériumnak,  miszerint  magasabb  rendű  jogszabály  szövegszerűen  nem  emelhető  be  egy 
alacsonyabba.  Ezért  új  rendelet  alkotására  tesznek javaslatot,  a  kereteket  továbbra  is  a  törvény 
szabályozza.  Az  önkormányzati  rendelet  a  határokat  jelölné  ki,  melyek  segítségével  az  egyes 
intézmények konkrétan megállapíthatják a saját díjaikat. Továbbra is térítésmentesek maradnak az 
alapvető  szolgáltatások,  melyeket  megszoktak  –  óvodai,  általános  iskolai,  középiskolai 
tanulmányokat  továbbra  is  ingyen  végezhetik  az  első  érettségi  vizsgáig  illetve  szakképzés 
szerzéséig.  Nem  változnak  a  tanulmányi  eredmény  és  a  szociális  helyzet  alapján  adható 
kedvezmények sem.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  Kéri a  sürgősségi  előterjesztést 
véleményező bizottság állásfoglalásának ismertetését.

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősségi napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy 
nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát lezárja. 
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A     2.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat  a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-
94/13.536/2008 sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti 
Terv módosítását szükségessé tevő településfejlesztési 
döntésre

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Főépítész urat, hogy indokolja az előterjesztés a 
sürgősséget.

Rostás László: A sürgősségi  indítványként  beterjesztett  Településszerkezeti  Terv  módosításhoz 
szükséges eljárás lefolytatásához kérnek felhatalmazást. Az előterjesztésben két témát érintenek, az 
egyik  a  Hősök tere,  a  másik  a  Bormúzeum területe.  A Hősök tere  azért  került  sürgősséggel  a 
Közgyűlés  elé,  mert  2006-ban  született  egy  olyan  határozat,  mely  szerint  itt  egy  mélygarázst 
építettek.  Jelen  jogszabályok  szerint,  ha  a  rendezési  tervet  nem  tudják  módosítani,  akkor  az 
Önkormányzatnak  600  millió  forintot  kell  erre  költenie.  Az  elmúlt  időszakban  jogszabályi 
változások álltak be, a BM munkatársaival felvették a kapcsolatot, és úgy néz ki, hogy az építési  
törvény módosítása lehetőséget fog arra adni, hogy ezt a rendezési terv módosítást végrehajtsák. 
Lényege, hogy az elkövetkezendőkben tudnak egy olyan különleges kategóriát létrehozni, amely 
kétszintű szabályozást tesz lehetővé. A térszín alatt lévő terület építési területként nyilvántartható, 
míg a felette levő csak építményeket tartalmazhat, megfelelő funkcióval szabályozva. Ez azt jelenti, 
hogy a  jelenleg  felszínen  lévő  építmények  ugyanúgy bele  fognak férni  ebbe  a  kategóriába,  és 
továbbra is  rendezvények és egyebek tartására lehetőséget ad.  Lényeges viszont,  hogy ezáltal  a 
terület forgalomképessé tehető, így elhárulna a városra rótt nehézség, ami szerint visszavásárlási 
kötelezettség terhelné. Ezért kérték a sürgősséget, mert most van az az időpont, amikor január 1-
jéig végig tudják vinni  ezt a rendezési terv folyamatot,  amikor életbe lép a törvény.  Az állami 
Főépítész úr támogatását bírják hozzá. Másik lényeges dolog, hogy azért tudnak csak most lépni, 
mert 2007. május 24-én történt meg a tér felszínének a használatba vétele, aminél a változtatás 
elkerülésének öt éves kötelezettsége 2012. május 4-én járt le, és ez az akadály is elhárult. 
A Bormúzeum területét  azért  vették  ebbe az  előterjesztésbe,  mert  egy pályázatot  nyújtott  be a 
tulajdonosa,  valamint  az  avasi  társaságok,  és  civil  szervezetek  szintén  szeretnék,  ha  a 
Bormúzeumnak egy kiegészítése  történne.  E mellé  szintén kérnék azt  a  felhatalmazást,  hogy a 
rendezési tervnek ezt a módosítását el tudják indítani. Ez azt jelenti, hogy a különböző jogszabály 
által előírt egyeztetési kötelezettségeket végig víve ismételten a Közgyűlés elé kerül majd, hogy a 
rendezési terv módosítható legyen. 

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

A     3.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat a „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását 
segítő komplex program –  TÁMOP-5.3.6-11/1”  című 
pályázati felhívás második szakaszának pályázati 
benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak, hogy megtegye 
kiegészítését.

Kiss Gábor alpolgármester: Előzetes  tájékoztatást  szeretne  adni.  Ez  egy  elindult  pályázati 
program  második  fordulója.  Információjuk  szerint  az  első  fordulóban  a  város  már  támogatást 
kapott.  A pályázati  támogatás  célja,  hogy  a  hátrányos,  szegregált  területen  élő  emberekből  a 
pályázat azokat tudja támogatni, akik önként hajlandóak a saját felemelkedésük érdekében tenni, 
akik  hajlandóak  csatlakozni  egy  programhoz.  Az  előterjesztés  kapcsán  arról  kell  döntenie  a 
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képviselőknek, hogy azt akarják-e, hogy segítsék az embereket ahhoz, hogy saját maguk képesek 
legyenek eltartani magukat és a családjukat, vagy pedig azt az állapotot akarják konzerválni, hogy 
segélyt  adjanak  nekik.  Azt  akarják-e  támogatni,  hogy  bent  maradjanak  az  iskolában  szakmai 
bizonyítványt  szerezzenek és dolgozzanak, vagy iskolai  végzettség nélkül fél  életükön keresztül 
segélyezzék őket. A pályázat kapcsán ezeket a kérdéseket kell átgondolni, és ebben kell dönteni, 
hogy kívánják-e támogatni. Úgy gondolja, hogy a kérdés valójában nem kérdés.

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

A vitában hozzászólók:

Dr. Kovács László: A sürgősségi előterjesztés kapcsán azt kívánja elmondani, hogy ez is mutatja, 
hogy frakciójuk hogyan közelít az egyik legjelentősebb társadalmi problémához, ami Miskolcon az 
leginkább  jelen  van  a  magyarországi  nagyvárosok  közül.  A  fészekrakó  probléma  kapcsán 
markánsan elmondták a véleményüket, hogy úgy gondolják, hogy a közösségi normákat be nem 
tartó egyéneket el kell távolítani. Ez az anyag másról szól. Azokat az embereket, akik szeretnének 
tenni azért, hogy kiemelkedjenek ebből a környezetből, azokat támogatni szükséges. A támogatás 
100 %-ban állami pénz lenne. Fontosnak tartja, hogy 100 főre – 60 felnőtt és 40 gyermek - terjed ki 
ez a program az V. utcában. A felnőtteknél az elsőrendű cél, hogy olyan állapotba hozzák őket, hogy 
a munkaerőpiacon megállják a helyüket. A gyermekek vonatkozásában pedig az iskolai rendszerben 
történő  benntartásuk  a  cél.  A FIDESZ-KDNP frakció  nevében  elmondja,  hogy  támogatják  az 
előterjesztést.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Jakab Péter: Kiss  Gábor  alpolgármester  úr  kérését  úgy fordítja  le,  hogy ha  megszavazzák  az 
előterjesztést, akkor folytatják az elmúlt 22 év segélyezését, vagy inkább egy radikális változtatás 
mellett döntenek. Ez utóbbit támogatná. A városvezető koalíció és az MSZP már márciusban 150 
millió  forintos  pályázatot  megszavazott  a  lyukói  cigányság  felzárkóztatására,  most  pedig  a 
számozott utcákra kerül a sor. Megjegyzi, ha Polgármester úr így folytatja, hamarosan tiszteletbeli 
vajdává fogják kinevezni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri Képviselő urat, hogy válogassa meg szavait, és kulturáltan 
nyilatkozzon a napirendhez kapcsolódóan.

Jakab Péter: Amit most megszavazni készülnek szerinte a cigányságnak sem jó. Meggyőződése 
szerint nekik rendre és fegyelemre van szükségük, ha ez megvan, akkor pedig munkalehetőségre. 
Telepprogramra szükség van, csak nem a számozott utcában, hanem a város határán kívül, ahol a 
renitensek megmutathatják,  hogy tudnak új  életet  kezdeni.  A számozott  utcákban üresen maradt 
önkormányzati ingatlanokat a városnak kötelessége lenne felújítani, és kiutalni családalapítás előtt 
álló párok, vagy kisgyermeket nevelő családok számára. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Varga Gergő ügyrendi felszólalási szándékát jelezte, megadja 
neki a szót.

Varga Gergő: Felháborítónak  tartja  Jakab  képviselő  úr  viselkedésmódját.  Javaslata, hogy 
határolódjanak el a „náci gondolatoktól”, mert azoknak nincs helye a miskolci Közgyűlésben.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Demagóg  politikai  haszonszerzésre  ne  használják  fel  a 
Közgyűlést.  Jakab  képviselő  úr  felszólalása  valóban  minősíthetetlen  volt,  szerinte  Polgármester 
úrtól bocsánatot kellene kérnie.
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Benczés Miklós: Úgy érzi, hogy Jakab képviselő úr csak azt szeretné, ha elvennék a lehetőséget 
azoktól  az  emberektől,  akik  rá  vannak  szorulva  arra.  Akik  halmozottan  hátrányos  helyzetben, 
mélyszegénységben élnek, de érzik a belső késztetést, hogy szeretnének onnan felzárkózni, nekik 
szeretnének külső segítséget, támogatást adni. Úgy gondolja, hogy akkor járnak el helyesen, ha ezt a 
pályázatot  támogatja  a  Közgyűlés.  Hangsúlyozza,  hogy  ennek  a  városvezetésnek  nem  a 
törvénytelenség  megvédése  a  célja.  A  számozott  utcák  kapcsán  személyesen  fogott  össze  a 
városvezetéssel,  és az illegális  vízvételezések felszámolását  kezdeményezte.  Nem arról van szó, 
hogy a szegény emberek törvénytelen életvitelt folytathatnak, hanem arról, hogy azok a lakosok, 
akik  szeretnének  felzárkózni,  azoknak  esélyt  adjanak  erre.  A  városvezetés  a  törvényesség 
fenntartását szeretné, és segítséget szeretne nyújtani a rászorulóknak. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Váradi Gábor a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke jelezte felszólalási szándékát, megadja neki a szót. 

Váradi Gábor: Megengedhetetlennek tartja, ami a Közgyűlésen folyik, a „náci stílust”. Párbeszédet 
csak úgy lehet folytatni, ha minden oldal együtt dolgozik. Renitens emberek valóban vannak, de 
vannak jó szándékú rendes emberek is, akik megérdemlik azt, hogy a Közgyűlés gondoljon rájuk és 
segítsen nekik. Úgy gondolja, hogy felzárkóztatásról kell beszélni, nem a mélybe taszításról. 

Dr. Kovács László: Az  előző  napirendek  kapcsán  a  FIDESZ-KDNP  frakció  egyértelműen 
kinyilvánította  véleményét  arról,  hogy  az  antiszociális  elemeket  ki  kell  szorítani.  Azt  viszont 
elfogadhatatlannak tartják, hogy egy ilyen programot ne támogassanak. Ez arra irányul, hogy 100 
ember  olyan  programokban  vegyen  részt,  amelyik  a  hosszú  távú  integrációjában  segít.  Azt 
ellenőrizni kell, hogy a pénzt arra használják, amire kell, de maga a cél nemes. Arról van szó, hogy 
a program azokat az embereket szeretné segíteni, akik ki akarnak törni a helyzetükből tanulással és 
munkával. Elmondja, hogy támogatják az előterjesztést. 

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Pakusza Zoltán: Ilyen programokról 20 éve hallanak, sok millió forintot szánt rá az ország, de 
eredménytelenül,  mert  még mindig erről  kell  beszélni.  Elmondja,  hogy a nagyszülei  is  vidéken 
éltek,  ahol  pottyantós  wc  volt,  de  ismerték  az  együttélés  alapvető  szabályait  és  nem  éltek 
antiszociális életmódot, ha dolgoztak, ki tudtak emelkedni. Erre mindenkinek megvan a lehetősége. 
Az oktatás kapcsán elmondta, hogy 10-15 fős osztályokban lehetne őket tanítani, plusz tanárokra 
lenne ezért szükség. Akkor Váradi úr nem állt ki ilyen vehemensen, pedig az ő érdekeit is védte 
JOBBIK-os képviselő létére.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Rendre utasítja Képviselő urat, és kéri, hogy az indulatait fékezze 
meg.

Pakusza Zoltán: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak is ki kellett volna állnia amellett, hogy 
igaza van az oktatási témában.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Úgy gondolja, hogy egy adott napirendről van szó, azt kell 
megtárgyalni. Azt, hogy azokat, akik jelentkeznek a felzárkóztatásra támogatják-e vagy sem.

Dr. Mokrai Mihály: Teljesen egyetért Polgármester úr véleményével. Van  egy  Nemzeti 
Felzárkóztatási  Stratégia,  amire  hivatkozik  az  előterjesztés,  és  e  mentén  kell,  hogy haladjanak. 
Nincs más út, mert a történelem már megmutatta, hogy az zsákutca, sehova nem vezet. Korábban a 
képviselőkkel közösen elfogadták az Integrált Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Tervét, ez 
az a dokumentum, ami alapján haladni kell. Az a lényeg, hogy aki akar dolgozni, annak segíteni 
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kell. A társadalomnak kötelessége  azokról  gondoskodni,  akik  önhibájukon kívül  kerültek  nehéz 
helyzetbe. Frakciójuk támogatja az előterjesztést. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Varga Gergő képviselő úr ügyrendi felszólalási szándékát jelezte, 
megadja neki a szót.

Varga Gergő:A vita már egy ideje nem a pályázatról szól, hanem rasszista gondolatokról, ezért 
javasolja a vita lezárását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az  ügyrendi  javaslatnak  megfelelően  kéri  szavazzanak  a  vita 
lezárásáról.

A közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 5 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően a napirend feletti 
vitát lezárja. 

A     4.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
2012. évi létesítményfejlesztésekre irányuló, látvány-
csapatsportágak támogatására szolgáló pályázathoz és 
KEOP pályázatához önerő biztosítása tárgyában hozott II-
32/2395/2012. számú határozat módosítására

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

Az     5.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
ügyvezetői munkakörének betöltésére szóló pályázat 
kiírására

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

A     vitában     hozzászólók:  

Fedor Vilmos: Kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy ma ez a napirend megtárgyalásra kerül.

Dr. Mokrai Mihály: Szeretné  megköszönni  annak  az  embernek  a  munkáját,  aki  az  50  éves 
Szimfonikus Zenekart támogatta, irányította. További munkájához sok sikert és egészséget kíván 
frakciója nevében.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja. 
Megadja a szót Papp Zsolt főosztályvezető úrnak, hogy válaszolhasson a feltett kérdésre.

Papp Zsolt: Ügyvezető úr 2012. szeptember 7-én levélben fordult Polgármester úrhoz, amelyben 
kérte, hogy más irányú tervei okán közös megegyezéssel történjen a szerződésének a felbontása. Ez 
előbb elhangzottakkal egyetértve az előterjesztés éppen a munkája elismeréseként úgy készült el, 
hogy ezt a kérést akceptálva közös megegyezéssel történjen a szerződés bontása. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Főosztályvezető úrnak a tájékoztatást. 

A     6.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 "Közoktatási intézmények 
szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések 
kialakítása" című pályázat benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri Kiss Gábor alpolgármester urat, hogy egészítse ki az 
előterjesztést.

Kiss Gábor alpolgármester: Egy átfogó tájékoztatást szeretne adni. Miskolcon van hagyománya 
annak,  hogy diákok önkéntes feladatot  végeznek.  Ez a pályázati  konstrukció azt  teszi  lehetővé, 
hogy Miskolcon  egy  olyan  példaértékű  rendszert  hozzanak  létre,  amely  alapján  a  köznevelési 
törvényben  megfogalmazott  önkéntes  feladatokat  minden  diák  tudja  teljesíteni.  Nem 
kötelezettségből,  hanem azért,  mert mindenki számára nyilvánvaló, hogy ilyen fiatalon tudják a 
diákok az együttélést, az önkéntesség alapelveit gyakorolni és elsajátítani. A pályázat keretében öt 
iskolában indítják el  a  következő évben a programot – a  támogatás esetén -,  amelyben ezek a 
diákok az egészségügy és szociális területen, turisztikai programokban – a Miskolci Állatkertben, 
családsegítőben, egyházi fenntartású iskolákban - folytathatják ezeket az önkéntes feladatokat. Egy 
pályázatban egy olyan  rendszert  alapoznak meg,  amely a  város  minden iskolájának és  minden 
diákjának lehetőséget  teremt  a  bekapcsolódásra,  hogy a  2006-tól  kötelező  önkéntes  feladatokat 
teljesíteni tudja a város, az itt lakók hasznára és saját érdekében.

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

A testület az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően, a zárt ülésre felvett előterjesztések 
tárgyalásával folytatja munkáját, ennek megfelelően zárt     ülést     rendel     el.  

Megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit, hogy – Jegyző Úr, Aljegyző úr, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője, a Jegyzői Kabinet főosztályvezetője, Jogi és Önkormányzati Osztály  osztályvezetője és 
jogi referense, a Humán Főosztály vezetője, a Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezetője, a 
Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály osztályvezetője, valamint a Jegyzői Kabinet 
munkatársai és a technikai személyzet kivételével hagyják el az üléstermet.

- A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. -

- Zárt ülés után -

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az új bizottsági tagoknak esküt kell tenniük. Kéri, hogy hívják be 
őket az eskütételhez.
Tájékoztatja őket, hogy a Közgyűlés megválasztotta:

- Diószeghy Zoltánt a Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának,
- Halona Istvánnét az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság nem 

képviselő tagjának,
- Réka Valériát az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megválasztásukhoz gratulál, és megkéri, hogy fáradjanak előre és a 
Közgyűlés előtt tegyék le a törvényben előírt esküt, majd - az eskütételt követően - írják alá az 
esküokmányt.
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Kéri a  képviselőket, illetve a Közgyűlésen jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni,  az új 
bizottsági tagokat pedig kéri, hogy az általa elmondott szöveget –  nevük  kiegészítésével – 
mindhárman szíveskedjenek utána mondani. 

„Én, …...................... becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Miskolc 
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!”

Az eskütételt és gratulációkat követően.

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

Hozzászólók:

Fodor Zoltán: Idén 8. alkalommal kerül megrendezésre az AVE-vel közösen az elemgyűjtés. Bízik 
benne, hogy az idén is sikeres lesz.
A X. utcáról megkeresték az ott lakók azzal a kérdéssel, hogy mit lehet tenni a következő témában. 
Volt egy ellenőrzési sorozat, mely kiterjedt az ingatlanokra, ahol engedély nélküli vízbekötéseket 
találtak.  Tudomása  szerint  a  Hatósági  Főosztály  elrendelte,  hogy  ezeknek  az  ingatlanoknak  a 
vízbekötését  le  kell  vágni  a  rendszerről,  bár  egyelőre  a  Vízmű  felfüggesztette  ezeket  a 
munkálatokat,  mert  felmerültek  érdekes  körülmények.  A számozott  utcákban  azok  az  emberek 
laktak, akik a Lenin Kohászati Művekben, a DIGÉP-ben dolgoztak. Valamikor a lakások ennek a 
két nagy cégnek a tulajdonai voltak, mint ahogy az ott lévő ivóvízvezeték is. A '80-as évek közepén 
ez  átvezetésre  került  a  MIK-nek,  a  vízellátást  pedig  a  Vízműveknek.  A  Kohászati  Művek 
megengedte  annak  idején,  hogy  egyes  lakók  a  saját  költségükön  rácsatlakozhassanak  a 
vízvezetékre. Most, az új rendszerben az történik, hogy egyesek mérés nélkül vételeznek vizet. Azt 
sérelmezik,  hogy  jóhiszeműen  kapcsolódtak  rá  a  rendszerre.  Most  szeretnének  akár  vízórát  is 
felszereltetni,  mert  nem kívánnak a vízfogyasztásból  kiesni.  Kéri  Polgármester  urat,  hogy akik 
jóhiszeműen  jártak  el,  mivel  korábban  a  gyár  megengedte  a  csatlakozást,  azoknak  a  vízvételi 
lehetőség megmaradhasson, akár mérő felszerelésével is.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Meg van döbbenve, mert hiába jóhiszeműen kötötték be a vizet, 
ingyen használják a város vízkészletét. Jelezniük kellett volna, hogy ingyen használják azt a vizet, 
ami  a  város  közpénzéből  pótolnak  be  a  vízdíjukba.  Úgy  gondolja,  hogy  legalizálni  lehet  a 
folyamatokat, de a jóhiszeműséget át kell gondolni ebben az esetben. A Lenin Kohászati Művek 
már  nem  működik,  azóta  jelezniük  kellett  volna,  mert  ennek  hiánya  minden  jóhiszeműségtől 
mentes. Úgy kell eljárni, ahogy a jog diktálja ebben az esetben.

Benczés Miklós: Ez a városvezetés a törvényesség városvezetése, ezért egyetért Polgármester úr 
álláspontjával.  Azért,  mert  valaki  szegénységben  él,  nem  ok  arra,  hogy  bűnöző  életmódot 
folytasson. Lyukóvölgyben is volt hasonló illegális vízvételezések ellenőrzése, és felszámolása. Itt 
is fel volt ajánlva a lakosoknak az a lehetőség, hogy legálisan rácsatlakozhassanak a vízhálózatra.
A júniusi Közgyűlésen is felszólalt, hogy a Görögszőllő út egyirányúsítása öt utcát is problémásan 
érint.  Akkor azt a választ kapta Polgármester úrtól,  hogy segít  a városvezetés az ott  élőknek a 
közlekedési problémáiknak a megoldásában. Ez ügyben nem kapott  semmilyen tájékoztatást,  de 
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szeretné megnyugtatni a lakosokat, hogy városvezetés hatékonyan fog segíteni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Jövő hét kedd a határidő, hogy megoldás szülessen az ügyben.

Váradi Gábor: Elnézést kér a korábbi hangvételéért  Polgármester úrtól és a JOBBIK-frakció 
tagjaitól is, elragadtatta magát. 
Elindult  a  közfoglalkoztatás  Miskolcon,  sokan  is  dolgoznak  benne  a  Start  munkaprogramnak 
köszönhetően,  de  nagyon  sokan  nem  tudják  megvenni  a  bérletet,  így utazási lehetőségeik 
korlátozottak, segítséget kér ebben.
Beszámol  az  elmúlt  időszak  olyan  eseményeiről,  ami  önkormányzati  kezdeményezés  volt 
Nemzetiségi Önkormányzati együttműködéssel. A nyáron újra elindult a számozott utcák házainak a 
homlokzatának a felújítása. A lakók saját munkájukkal is hozzájárulnak a felújításhoz. 
Nyár folyamán megrendezték a nyári esélynövelő tábort. Köszönetet mond a vezetésnek a segítő 
közreműködésért, valamint a területi képviselőknek, akik támogatták őket, és megnevezi névszerint 
a gazdasági társaságok vezetőit, akik szintén támogatták a táboroztatást.
A nyár végén a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat focicsapata országos bajnokságon vett 
részt, amit meg is nyert, és Czene Attila államtitkár adta át a díjat a csapatnak.
Máriapócsi  zarándoklaton  vettek  részt,  ami  óriási  program volt  a  nemzetiségi  önkormányzatuk 
számára, és itt is név szerint megköszöni a segítséget nyújtóknak.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az  elmúlt  években  a  város  vezetése  bizonyította,  hogy 
elkötelezett  a  sport iránt,  és  igyekszik  minél  több sportkedvelő  miskolcit  sportolásra  buzdítani, 
támogatni a csapatsportokat, a tömegsport rendezvényeket. Az elmúlt időszakban Miskolc városa 
beadott egy pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mely 70 %-os állami támogatással TAO 
pénzekből  támogatja,  hogy  Miskolcon  négy  labdarúgópályát  építsenek.  Ezek  a  legmodernebb 
műfüves pályák lesznek a városban, és ez valóban a lakóközösségek hasznára fog válni. Labdarúgó 
edzők bevonásával választották ki a helyeket: Kafka Általános Iskola, Hunyadi Általános Iskola, 
Szentpéter kapui Sporttelep és az Ifjúsági Sporttelep lettek helyszínként megjelölve.
A Győri  kapuban élők a  közeljövőben még inkább biztonságban érezhetik magukat  mindenféle 
szempontból.  Az  Andor utca közvilágítását korszerűsítették.  Ezen felül elmondja,  hogy Miskolc 
egyik legkorszerűbb játszóterét készítették el a Gyula és Andor utca találkozásánál.

Pakusza Zoltán: Perecesen a Fülemüle utcában a 35355/2-es helyrajzi szám alatt van egy ingatlan, 
ami tele van építési törmelékkel, szeméttel.  Tudomása szerint korábban már fel lettek szólítva a 
tulajdonosok a rendbetételre, de nem történt semmi. Kéri, hogy ezt ellenőrizze a városvezetés. A 
Taksony utca végén a  MIK Zrt.-nek  van egy hasonlóan rossz minőségű ingatlanja,  ezt  is  meg 
kellene nézni, itt is törmelékek vannak az udvaron. 
A Bodza utca lakosai kérték, hogy az új névtáblájuk kerüljön elhelyezésre. 
A Pereces patakkal kapcsolatban Alpolgármester úrtól már kapott információt, de kér egy részletes 
leírást, hogy kb. mikor kezdődnek el a munkálatok és milyen jellegűek lesznek.
A  helyiek  között  elindult  egy  híresztelés,  erre  szeretne  rákérdezni,  a  kanadai beköltözőkkel 
kapcsolatban, hogy lesznek-e vagy sem. Erről kéri Polgármester urat, hogy adjon egy tájékoztatást, 
hogy jelen állás szerint milyen információi vannak az üggyel kapcsolatban.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A közérdekű kérdéseket meg fogják vizsgálni. Utolsó kérdésére az 
a válasza, hogy a  város területén jelzés sehonnan nem érkezett, Kanadából sem értesítették, hogy 
jönnének.

Dr. Kovács László: Nagy lakossági fórumot tartottak három héttel  ezelőtt  az Ady Művelődési 
Központban, az ott elhangzott főbb felvetéseket tolmácsolja. 
A villamos végállomás a Zöld Nyíl projekt előrehaladása folytán kikerült egészen Felső-Majláthig. 
A korábbi  végállomás  megszűnt,  ott  van  egy  gyalogátkelő.  Az  ott  lakók  –  főleg  az  idősebb 
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korosztály – nehezményezték, hogy a jelzőlámpa rövid ideig engedi csak az átkelést, nehezen érnek 
át az egyik oldalról a másikra. A Zöld Nyíl projekt vezetésétől ígéretet kaptak arra, hogy át fogják 
állítani  a  lámpát,  de ez még nem történt  meg,  kéri  ebben a mihamarabbi  intézkedést.  Az alsó-
majláthi buszmegálló áthelyezésre került a villamos-projekt kapcsán. Az idősebb korosztály tagjai 
nehezményezték  és  kérték,  hogy az  eredeti  buszmegálló  helyiségéből  a  pad  és  az  esőbeálló  is 
kerüljön áthelyezésre. Erre is kaptak ígéretet a lakosok az MVK-tól, de még nem történt meg.
Korábbi Közgyűlés alkalmával feltett kérdésére megkapta Polgármester úr válaszlevelét,  azzal a 
javaslatával kapcsolatban, ami az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő felső-hámori temető alatt lévő 
elhanyagolt  épületnek  a  hasznosítására  vonatkozott.  Javaslata  arról  szólt  –  de  nem erre  kapott 
választ -, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy egy esetleges csereingatlan felajánlása 
révén  a  város  tulajdonába  kerülhetne-e  az  az  ingatlan,  és  annak  az  elbontásával  parkoló 
létesülhetne, vagy másféle hasznosítása történhetne meg. Ennek a lehetőségnek a megvizsgálását 
kéri Polgármester úrtól.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Véleménye  szerint  mind  megoldható  kérés  volt.  Kéri 
Alpolgármester urat, hogy járjon el az ügyben.

Fedor Vilmos: Van egy gyűjtemény a városban, ami a Látványtárban található, amely nemcsak 
Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló. Ez olyan kincse az országnak, amit vétek lenne 
eltékozolni. Mindenkinek kötelessége – Polgármester úrnak, a vezetőknek, képviselőknek – ezt a 
gyűjteményt valamilyen módon a város számára megszerezni. Júniusban felajánlotta a segítségét 
abban, hogy valamennyi  párt  egy képviselője vegyen részt, így csapatot alkotva kezdjék meg a 
tárgyalásokat olyan módon, hogy ebből a város is előnyös módon jöjjön ki. Kéri Polgármester urat, 
hogy adjon ennek zöld utat, és találjanak közösen rá módot, hogy ez a gyűjtemény ne máshova 
kerüljön. Talán már soha, sehol nem látni olyan népviseleteket, melyet itt őriznek. Valamint az az 
igazi értéke, hogy azt mutatja meg a magyarságról, hogy nem egy összeférhetetlen nép. A Kárpát-
medencébe rengeteg ember jött,  és a gyűjteményben mind meglátható. Úgy gondolja, hogy egy 
közös munka végeredményeként ez a gyűjtemény Miskolcé lehet. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Erről a gyűjteményről már rengeteg helyen rengeteg szó esett, de 
párbeszéd ebben az ügyben nem folyt.  Eddig annyit  lehet  tudni,  hogy van egy nagyon értékes 
gyűjtemény – ezzel  mindenki,  szakemberek,  hozzáértők  is  egyetértenek.  Úgy gondolja  viszont, 
hogy először a tulajdonosnak kellene valamilyen ajánlattal élnie, hogy mi-mennyibe kerül, hogyan 
álljon  az  Önkormányzat  a  gyűjteményhez  –  bérlő,  tulajdonos,  kiállításra  adják-e  csak  ide,  stb. 
Amennyiben ezt megtörténik – javaslatot tesz -, arra tudnak majd választ adni. Ezt várja már több, 
mint egy éve. Nem zárkózik el a vezetés attól, hogy megvizsgálják a gyűjtemény elhelyezésének 
lehetőségét. A gazdasági helyzetet figyelembe véve biztos nem fognak tudni kiemelkedő árat fizetni 
a gyűjteményért. Meg kell majd vizsgálni, hogy fenntartás, bemutatás lehetősége hogyan valósulhat 
meg a jövőben – amennyiben a felajánlás megérkezik.

Bazin Géza: Kérdése, hogy Pereces főútvonalán  –  Bertalan,  Erenyő  és  az  Erdősor  utcák  - a 
kátyúzás mikor fog megtörténni. A Városgazdától májusban azt az ígéretet kapta, hogy napokon 
belül meg fog történni nemcsak az említett, hanem a Lauday, Jószerencse, Finkey utcákban és a 
Bányásztelepen is. Ez idáig ez nem történt meg. Sem a kátyúzás, sem az útburkolati és gyalogátkelő 
jelek felfestése, ami a tél közeledtével balesetveszélyes. Kérdése még, hogy eddig minden évben 
kétszer volt  rágcsálóírtás,  tudomása szerint  az idén nem. Kérdezi,  hogy lesz-e,  van-e rá  anyagi 
keret.
Kérdezi, hogy Önerős Bizottság van-e, mi történik a lakosság által benyújtott közműfejlesztésekkel, 
közműigényekkel.  Erre  20  millió  forint  lett  elkülönítve,  kérdezi,  hogy  ez  az  összeg  mire  lett  
felhasználva és milyen formában. 
A  Városgazdánál  minden  képviselőnek  1,5  millió  áll  rendelkezésre,  fejlesztésre.  Érdeklődött 
Igazgató  úrnál  a  perecesi  temetőnél  egy parkoló  építésével  kapcsolatban.  Meghívásos  rendszer 
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alapján 3 pályázót hívtak meg, akik be is adták a pályázatot. Akkor a Városgazda Nonprofit Kft. 
bizonyult  a  legdrágábbnak.  Utána  érdeklődött,  és  azt  tudta  meg,  hogy  ezt  a  pályáztatást  a 
Városgazda a legolcsóbb pályázattal nyerte meg. Nem érti, hogy ez, hogy történhetett meg. Nem 
kapott  erről  semmilyen  írásos  anyagot  –  az  előző  meghívásos  rendszerről.  A pályázati  boríték 
bontásáról szeretné megkapni a jegyzőkönyvet, és látni, hogy kik milyen módon és formában adtak 
be újabb pályázatokat. Beke Tibor azt mondta neki, hogy nem fogják róla tájékoztatni,  mert  ez 
üzleti titok. Kéri, hogy ebben az ügyben vizsgálják meg, hogy Beke Tibor igazgató jogszerűen járt-e 
el, kéri a Holding vezetését, hogy ezt vizsgálja ki, hogy önkormányzati képviselőként miért nem 
láthatott bele, és miért nem kaphat megfelelő tájékoztatást e témában.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Írásban fognak válaszolni a feltett kérdésekre. 

Varga Gergő: Kérdése  a  Miskolci  Turisztikai  Kft.  és  a  Borsod Szépe szépségversenyhez 
kapcsolódik. Ennek a versenynek az egyik szponzora a Turisztikai Kft. és a MiskolcPont Kft. volt. 
Több,  mint 122 ezren  szavaztak.  Kérdése  arra  irányul,  hogy  köthet-e  olyan  megállapodást  a 
Turisztikai  Kft.  és  a  MiskolcPont  Kft.,  hogy  minden  egyes  szavazathoz  ad,  egy ingyen 
Barlangfürdő belépőt,  melynek az értéke 2300 forint,  ami a korábban említett  szavazatszámmal 
szorozva  több,  mint  270  millió  forint.  Ekkora  marketingköltségnél  már  a  Holding  igazgató 
tanácsának is kellene állást foglalnia szerinte, volt-e ilyen ez ügyben. 
A 122 ezer ingyen jegy azért is meglepő számára, mert kb. a turisztikai látogatók száma is ekkora 
számra tehető, a Barlangfürdő mégis kioszt ugyanennyi ingyenjegyet.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi, hogy kötött-e a Barlangfürdő ilyen szerződést, támogatást.

Varga  Gergő: Felolvassa  a  cikket  amiben  leírják,  hogy  minden  szavazónak  és  a  döntőn 
résztvevőnek egy-egy belépőjegyet adnak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az Ügyvezető asszonyt, hogy válaszoljon a kérdésre.

Czinkné Sztán Anikó: Véleménye szerint ez egy téves tájékoztatás. Nem adtak, és nem is hirdettek 
ilyet.  Volt  egy akciójuk, amit  minden képviselő között  meghirdettek gyermeknapra,  az 1+1 fős 
akció. Aki nem vette ezt igénybe – sok jegyük megmaradt – ezeket a jegyeket ajánlották fel.

Takács Gábor: Legutóbb lakossági fórumot tartott csapadékvíz és egyéb infrastrukturális probléma 
témakörben. Számos probléma merült fel azzal kapcsolatban, hogy Martin-kertvároson és Szirmán 
egy közút kezelésében álló főút megy keresztül. Kéri, hogy a  közút képviselőjével szervezzenek 
meg egy találkozót, mert a problémákat az ő bevonásuk nélkül nem tudják megoldani. 
Javasolja, hogy a Soltész és Vörösmarty utca kereszteződésében - a Martin-kertváros irányából - a 
kimenő  forgalom  esetében  lehetőség  lenne  a  Martin-kertvárosi  oldalról  mindkét  sávból  a 
Vörösmarty irányában haladni, egy kiegészítő jelzőlámpára lenne csak szükség. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megvizsgálják a város teljes közlekedési rendszerét. Több szakmai 
szervezettel egyeztettek,  létrejött  egy  bizottság,  ami  megvizsgálja  a  kérdést.  Szerinte  a 
megvalósíthatósági tanulmány – melynek a pályáztatása most folyik – még az is fog komplexen 
foglalkozni a kérdéssel. Úgy gondolja, hogy a végcélt kell látni, hogy dinamikusabb és gyorsabb 
legyen a város közlekedési rendszere. További türelmet kér.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Múlt  héten tartott  lakossági  fórumot a  Vasgyárban,  amin  többen 
megkeresték problémáikkal.  Ezek közül az egyik,  hogy a Lónyai utcából többen jelezték,  hogy 
ellopják az utcából  a behajtani tilos táblát, amitől kezdve kétirányúvá válik az út, ami fokozottan 
balesetveszélyes. 
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A Városgazda felé lenne az a kérése, hogy a kátyúzás folyamán otthagyták – a Puskin és Örös út 
kereszteződésében - az aszfaltmaradékot, és ennek kéri az elszállítását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megvizsgálják a kérdést, és írásban fognak válaszolni rá. 

Kovács Józsefné: A Bábonyibércen elszaporodtak a lopások, betörések az utóbbi időben, fokozott 
rendőri jelenlétet kér a területen.
A  Városgazdának,  személyesen  Beke  Tibor  úrnak  mond  köszönetet,  hogy  a  kistérségi 
munkaprogramon belül elindult a Pece patak mind a négy ágának a takarítása. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Beszélt a városi Rendőrkapitánnyal a közbiztonság megerősítése 
érdekében.

Katona Ferenc: A Soltész Nagy Kálmán utca elején élőket nagyon zavarják a galambok. Humánus 
és  állatbarát  megoldásra  fogékonyak  lennének  az  ott  lakók,  melyben  segítenek,  de  ezt  csak  a 
vezetéssel együtt tudják megoldani.
A Selyemréten  lakók  szeretnének  gyalogos  rendőrjárőröket  a  környékre,  különösen  a  délutáni 
órákban. A Baross utcai hajléktalan szállóba amikor gyülekeznek sok probléma van a parkokban, 
zavarják a lakókat.
A Vörösmarty utcáról  a  Tiszai  pályaudvar  felé  a  felüljárón nem szabad kanyarodni,  mert  balra 
kanyarodni tilos tábla van. Ezt sokan úgy oldják meg, hogy a buszmegállóban fordulnak meg, ami 
sokkal veszélyesebb. Kéri, hogy ha nem indokolt az a tábla, akkor engedjék meg, hogy lehessen 
balra kanyarodni.
Amikor a Majális parkból érkezik az újonnan kialakított körforgalom felé, ott egy P+R parkolótábla 
van kitéve, a körforgalomban pedig mindenhol behajtani tilos tábla. Kérdezi, hogy ez így marad, 
vagy később meg lehet majd állni az autósoknak is. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Utolsó kérdését megvizsgálják. Galambokkal nem tudja, hogy mit 
tudnának  csinálni  humánusan.  A  rendőrjárőrökkel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az 
Önkormányzatnak  csak  jelezni  kell  a  rendőrség  felé,  hogy  a  járőrpárosok  merre  járjanak.  A 
közbiztonsági referenssel egyeztetni fog az ügyben, aki majd felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel 
ez ügyben. 
Kanyarodással  kapcsolatban  elmondja,  hogy azért  tilos,  mert  azon  a  részen komoly torlódások 
szoktak  lenni.  A  város  közlekedési  stratégiájának  a  változtatásában  reméli,  hogy  elindul  az 
építkezés, ami megoldja ezt a kérdést, de ez hosszabb folyamat. 

Szabó Sándor: Bejelenti,  hogy  a  Jókai,  Fazekas  úti  aluljáró  eddig  balesetveszélyes  lépcsője 
képviselői  alapja  terhére  rövidesen  elkészül,  kijavításra  kerül.  Ismét  kezdeményezi  a  graffitik 
eltüntetését  –  megjegyzi  korábban  már  kétszer  lefestette  ez  az  aluljárót.  Kezdeményezi,  hogy 
művészeti  iskolák  tehetséges  tanulóinak  a  közreműködésével  gyermekrajzokkal  ékesíteni  az 
aluljáró  felületét.  Kéri  az  aluljáró  előtti  zebra  felfestését,  valamint  a  lakótelepen  lévő  a 
gépkocsiparkolók sávjaiét is. 
Ezúton tájékoztatja körzete lakóközösségét, hogy a mai nap folyamán határozatot fogadtak el két 
térfigyelő kamera elhelyezésével kapcsolatban, melynek célja a közbiztonság erősítése.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megvizsgálják a kérdéseket, és válaszolni fognak.

Dr. Tompa Sándor: Korábban a vezetés a turizmus erősítését ígérte. Ehelyett a selyemréti projekt 
áll,  említi  a  tapolcai  pályázat  sikertelenségét.  A  legutóbbi  Közgyűlés  döntése  nyomán  vált 
véglegessé, hogy a TDM-et szétverték. Mindezért Czinkné Sztán Anikót okolja. Részletezi, hogy 
Czinkné  milyen  tulajdonviszonyokkal,  tisztségviselői  viszonyokkal  rendelkezik,  rendelkezett 
gazdasági társaságokban.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az nem közérdekű téma, hogy Czinknének milyen magántulajdona 
van, és milyen kft.-kben vannak tulajdonrészei. Kéri, hogy erről ne beszéljen.

Dr. Tompa Sándor: Szerinte  fontos közérdekű témáról beszél. Folytatja gondolatmenetét, hogy a 
cégek ma milyen helyzetben vannak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megvonja a szót Képviselő úrtól.

Seresné Horváth Zsuzsanna: A  diósgyőriek közlekedési  problémáját  tolmácsolja.  A Diósgyőri 
Gimnázium és a városközpont között a reggeli és  a délutáni órákban nagyon nehéz a közlekedés, 
zsúfoltak nagyon a villamos- és buszjáratok egyaránt. Nagy könnyebbséget jelentene, ha az említett 
napszakokban sűrűbben közlekednének a buszok. 
Múlt  héten  kialakult  probléma,  hogy  a  Diósgyőri  városközpontban  megszűnt  a  jegy-és 
bérletpénztár. Ezzel kapcsolatban nagy az elégedetlenség a városrészen élők részéről, és nagyon 
szeretnék, ha valami megoldást találna erre az MVK Zrt.  hogy ezen a városrészen is  lehetőség 
nyíljon a bérletek megvásárlására. 
Sokan jelezték még, hogy a Diósgyőri városközpont gyalogátkelő jelzőlámpája nagyon rövid ideig 
ad zöld jelzést, ezzel kapcsolatban is kéri az MVK Zrt. segítségét.
Ismételten kéri – tudja, hogy történtek az ügyben lépések, de még mindig nem megfelelően vannak 
beállítva Diósgyőrben a közlekedési lámpák. A reggeli órákban óriási dugók alakulnak ki Diósgyőr 
felől a belváros irányába, esetenként a Stadiontól az Újgyőri főtérig állnak az autók. Ez ügyben is 
kéri a közlekedési lámpák felülvizsgálatát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért  az  elhangzottakkal, kéri az MVK  Zrt.-t, hogy öt 
munkanapon belül megoldást találjon a problémára.

Jakab Péter: Véleménye szerint rossz állapotban van a város közbiztonsága, ezért nagyon fontos 
lenne, hogy helyreállítsák az egyenruha tekintélyét. Ez viszont csak akkor valósítható meg, ha van 
is egyenruha. A Közterület-felügyelettel kapcsolatban azaz információja, hogy több, mint egy tucat 
közterület-felügyelő  már  több,  mint  egy  éve  dolgozik,  és  ezalatt  sem sikerült  őket  felszerelni 
egyenruhával.  Szerinte  nagyon  demoralizáló,  hogy  saját  ütött-kopott  ruháikban  járőröznek,  és 
rombolja is a tekintélyüket. Kéri, hogy ezt az állapotot a lehető legsürgősebben szüntessék meg, és 
lássák el megfelelő felszereléssel ezeket az embereket, hogy valóban tudják szolgálni a miskolciak 
biztonságát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Miklós Béláné főosztályvezető asszonyt kéri, hogy válaszoljon a 
felmerült kérdésre.

Miklós Béláné: Az Önkormányzat  ebben az  évben –  ezzel  a  céllal  egyetértve,  hogy egységes 
megjelenése  legyen  a  közterület-felügyelőknek  –  úgy  döntött,  hogy  teljesen  komplett  és  új 
egyenruhát biztosít mindenkinek. Ez a korábbinál sokkal jobb megjelenésű, jobb anyagból készült 
egyenruha lesz, aminek a megrendelése megtörtént, a gyártása folyamatban van. Remélhetőleg egy-
két héten belül készen is lesznek. 

Földesi Norbert: Három témában kíván felszólalni, ami mind a körzetét érinti. Az első a Középszer 
úton élőket érinti. Az áprilisi Közgyűlésen elfogadták, hogy a Tűzoltóság által elvett felvonulási 
területek  helyére  parkolók  épülnek.  A  lakóknak  óriási  problémát  okoz,  hogy  a  rendőrség 
folyamatosan büntet azokon a területeken, ahol még ezek a parkolók nem lettek kialakítva. Kéri,  
hogy ebben tegyenek lépéseket mind a nyugalom megőrzése érdekében, mind pedig abban, hogy 
újra biztonságosan és nem szabályt sértve parkolhassanak az ott élők.
Még áprilisban jelezte az illetékes osztály felé, hogy új útburkolati jelek felfestése lenne aktuális a 
körzetében – parkolási kizárás az egyik óvodánál, ahol nem tudják az ebédet szállítani. Egyéb új 
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zebrák felfestése,  ahogy kialakultak  az  új  közlekedési  szokások.  Nem kapott  még választ,  sem 
lehetőséget arra, hogy ezt a listát leadja.
Köszöni  Pfliegler  Péter  alpolgármester  úrnak,  hogy  a  Középszer  úti  Óvodában  felmerült 
problémákat már orvosolta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az útburkolati  jelek  felfestésével  kapcsolatban elmondja,  hogy 
fokozatosan történik a városban az útburkolati jelek felfestése. El fognak az említett területre is 
jutni. A többi felvetést megvizsgálják.
Megállapítja, hogy nincs több közérdekű bejelentésre jelentkező.

Bejelenti, hogy az előterjesztésekről történő tételes     szavazások   következnek.

Az     1.     napirend     tárgya:   Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb 
kapcsolódó döntések meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról és kettő 
határozat elfogadásáról kell szavaznia a Közgyűlésnek. Kéri, hogy először szavazzanak az 
önkormányzati rendelet elfogadásáról. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen 
szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 30/2012. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint kettő     határozati     javaslatról     kell 
dönteniük. Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról – az ÖNHIKI 2012. évi támogatásának 
III. fordulójára igénylés benyújtásáról szól.

A Közgyűlés 15 igen, 0 nem szavazattal, 10 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az  előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a

IX-250/3430/2012. sz. határozatot

Tárgy: Önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatásának III. fordulójára igénylés benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó 
döntések  meghozatalára  (I.  féléves  korrekciós  javaslat)” című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről 
szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény  6.  melléklet  2.  pontja  alapján  (a  továbbiakban  6. 
melléklet)  támogatási  igényt  nyújt  be  az  Önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti  törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi:
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I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő, vagy a feletti.

II. A  települési  önkormányzat  helyi  adó  bevezetéséről  döntött  és  2012.  évben  ilyen 
jogcímen 9.112.000 ezer Ft összegű bevételt tervez.

III. Az  Önkormányzat  2012.  évi  módosított  költségvetési  rendeletét  1.666.550  ezer  Ft 
működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. –Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  Önkormányzat  2011.  évi  zárszámadását  a 
könyvvizsgáló elfogadta.

V. Az  Önkormányzat  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  Törvény  50.  §  (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel.

3. A  Közgyűlés  utasítja  a  Polgármestert,  vizsgáltassa  meg,  hogy  az  Önkormányzat  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatása  igénylési 
feltételeinek megfelel-e.

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  feltételek  fennállása  esetén  az 
igényléssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a II. határozati javaslatról – a CINE-MIS 
Nonprofit Kft. tőkeemeléséről szól.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az  előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a

IX-251/3430/2012. sz. határozatot

Tárgy: A CINE-MIS Nonprofit Kft. tőkeemelése

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  CINE-MIS  Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű Társaság tőkeellátása  érdekében a  Gazdasági  társaságokról  szóló 
2006.  évi  IV.  törvény  143.  §-ában  foglaltak  szerinti  intézkedésként  Miskolc  MJV 
Önkormányzata nevében 2012. október 1. napjával tőkeemelést hajt végre az önkormányzati 
kölcsön elfogadott, elismert összegének megfelelően, 10.000.000 Ft összegű nem pénzbeli 
hozzájárulás – apport - formájában.

2. A Közgyűlés a  CINE-MIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a 
határozat 1. melléklete szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat 
módosítás, valamint a határozat 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: CINE-MIS Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. október 01.
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A     2.     napirend     tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012. 
(IV.26.) önkormányzati rendelete módosítására

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

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 31/2012. sz. 
önkormányzati rendeletét az  egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.
(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A     3.     napirend     tárgya:   Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet módosítására

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

A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 32/2012. sz. 
önkormányzati rendeletét a  lakások bérletéről szóló 
25/2006.  (VII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

A     4.     napirend     tárgya:   Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás 
célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint az értékesíthető 
önkormányzati bérlakások körének megállapítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról és egy 
határozati javaslatról kell szavazniuk. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen 
szavazat szükséges, kéri szavazzanak a rendelet megalkotásról

A Közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 33/2012. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség 
bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A Közgyűlés15 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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IX-252/3433/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének megállapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában 
lévő  lakás-  és  nem  lakás  célú  helyiség  bérlemények  elidegenítéséről  szóló  48/1997.(IX.  29.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének 
megállapítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2013-2022.  közötti  időtartamra  az 
önkormányzati  lakásportfólióból  a  bérlők  felé  történő  kedvezményes  lakásértékesítés 
valamint az üres állapotban értékesített lakások bevételét a Várost építünk I-II. kötvények 
visszafizetésének  forrásául  jelöli.  Az  eladásra  kerülő  lakások  forgalmi  értékének 
jóváhagyására felhatalmazza a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottságot.

2. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  IX-226/32.273-1/2009.  számú határozatát 
valamint a II-26/43.253/2010. számú határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi és a bérlők 
felé kedvezményesen értékesíthető lakások körét az alábbiak szerint határozza meg:

2.1 Értékesítésre felajánlhatóak a határozott és a határozatlan időtartamú bérleti jogviszony 
keretében,  vegyes  tulajdonú  lakóépületben  lévő  lakások  a  B,  C,  D  övezetekben, 
amelyeknél a bérlő bérleti jogviszonya az 1 évet meghaladja.

2.2       Nem értékesíthetőek 
2.2.1. az A övezetben lévő lakások;
2.2.2. az  egyes  lakások  az  olyan  lakóépületekben,  amelyekben  a  lakások  100%-ban 

önkormányzati tulajdonban vannak.
 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 

Az     5.     napirend     tárgya:   Javaslat a Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesület részére 
ingatlanok közcélú adományként történő használatba adására

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

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

IX-253/3434/2012. sz. határozatot

Tárgy: A  Hámori  Szikla-  és  Jégmászó  Sportegyesület  részére  ingatlanok  közcélú 
adományként történő használatba adása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Hámori Szikla- és Jégmászó 
Sportegyesület  részére  ingatlanok  közcélú  adományként  történő  használatba  adására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

66



1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat  a tulajdonában 
lévő 38388 hrsz-ú 435 m2 alapterületű, kivett kopárság művelési ágú ingatlant, valamint a 
38122/2 hrsz-ú 4619 m2   alapterületű erdő és kopárság művelésű ágú területből 1022 m2 

térmértékű  ingatlanrészt  10  évre  a  Hámori  Szikla-  és  Jégmászó  Sportegyesület  részére 
közcélú adományként ingyenesen használatba adja. Az ingyenes használat kezdő időpontja: 
2012. október 1. napja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási szerződés megkötésére.
 

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

Főépítész Főosztály
Határidő: 2012. október 1.

A     6.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának VII-
189/32.080/2009. sz. határozat módosítására

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

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

IX-254/3435/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonása tárgyában hozott  VII-189/32.080/2009.  sz. 
határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának VII-189/32.080/2009. sz. határozat módosítására”  című előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  2009.  október  29.  napján tartott  ülésén hozott  VII-
189/32.080/2009. sz határozatának 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:

12.  Hozzájárul  a  Miskolc  MJ Város  Önkormányzatának tulajdonában lévő,  5137/22 hrsz.  alatt 
nyilvántartott, 3442 m2 térmértékű „kivett közút„ megnevezésű ingatlanból 616 m2  törzsvagyonból 
történő kivonásához.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Közreműködő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. december 31.
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A     7.     napirend     tárgya:   Javaslat „Miskolc MJV Önkormányzata és a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. között létrejövő rendezvényszervezés és 
előkészítő tevékenység ellátására irányuló szerződés megkötésének 
jóváhagyására az „e-Citizen II.: Lakosság központú kormányzat 
az európai városokban és régiókban” c. projekt keretében

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

A Közgyűlés 14 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-255/3436/2012. sz. határozatot

Tárgy: Hozzájárulás Miskolc  MJV  Önkormányzata  és  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft. 
között létrejövő rendezvényszervezés és előkészítő tevékenység ellátására irányuló 
szerződés  megkötéséhez  és  a tevékenység ellátásáért  járó összeg kifizetéséhez  „e-
Citizen II.: Lakosság központú kormányzat az európai városokban és régiókban” c. 
projekthez kapcsolódóan

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc MJV Önkormányzata 
és  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  között  létrejövő  rendezvényszervezés  és  előkészítő 
tevékenység  ellátására  irányuló  szerződés  megkötésének  jóváhagyására  az  „e-Citizen  II. 
projekt:  Lakosság központú  kormányzat  az  európai  városokban  és  régiókban”  c.  projekt 
keretében című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a 
Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel szerződést kössön az „e-Citizen II.: Lakosság központú 
kormányzat az európai városokban és régiókban” c. projekt keretében rendezvényszervezés 
és  előkészítő  tevékenység  ellátására,  összesen  bruttó  7.000.000  Ft  díjazás  ellenében.  A 
megbízás  határozott  időtartamú,  a  projekt  megvalósítási  időszakára  terjed  ki,  teljesítés 
határideje: 2012. szeptember 30.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Miskolci Városfejlesztési Kft.

Határidő: azonnal

2. A felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:   Polgármester
Végrehajtásért felelős:   Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Miskolci Városfejlesztési Kft.

Határidő:   azonnal
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A     8.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. között megkötött Integrált 
Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Miskolc 
belváros rehabilitációja”  című projekthez kapcsolódó megbízási 
szerződés módosításának jóváhagyására

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

A Közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-256/3437/2012. sz. határozatot

Tárgy:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolci Városfejlesztési Kft. közötti 
„Miskolc  belváros  rehabilitációja”  című  kiemelt  projekthez  kapcsolódó  megbízási 
szerződés módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között megkötött Integrált Városfejlesztési 
Stratégia  keretében  megvalósuló  „Miskolc  belváros  rehabilitációja”  című  projekthez 
kapcsolódó  megbízási  szerződés  módosításának  jóváhagyására” című  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata a Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel megkötött megbízási szerződés összegét 
2012. szeptember hónaptól kezdődően havi 10.000.000.- Ft. + ÁFA, azaz havi Tízmillió forint 
+ ÁFA összegről havi 9.000.000.- Ft + ÁFA, azaz havi Kilencmillió forint + ÁFA összegre 
módosítsa, vagyis 2012. évre a megbízási díj összege mindösszesen 116.000.000.- Ft. + ÁFA, 
azaz Egyszáztizenhatmillió forint + ÁFA. Ennek megfelelően a közöttük létrejött megbízási 
szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

 
    A megbízási szerződés 8. pontja az alábbi új második bekezdéssel kerül kiegészítésre:

„A megbízási díj mértéke 2012. évben 116.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Egyszáztizenhatmillió forint  
+ Áfa. A megbízási díj kifizetésére a Megbízási szerződés 1. sz. mellékletében foglalt fizetési  
ütemezésnek megfelelően kerül sor.”

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

         Miskolci Városfejlesztési Kft.
Határidő: azonnal

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

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

         Miskolci Városfejlesztési Kft.
Határidő: azonnal
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A     9.     napirend     tárgya:   Javaslat a „Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés” című 
projekt pályázatának benyújtására

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

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-257/3438/2012. sz. határozatot

Tárgy:Hozzájárulás  a  „Miskolc-  Csanyik  turisztikai  attrakciófejlesztés”  című  projekt 
pályázatának benyújtására.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc- Csanyik turisztikai 
attrakciófejlesztés”  című  projekt  pályázatának  benyújtására” című  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  az  előterjesztésben  megfogalmazott 
projekttartalmat és hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
„Miskolc-  Csanyik  turisztikai  attrakciófejlesztés”  című  projekt  pályázatát 
benyújthassa.

Felelős:   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.

Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:   Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. október 1.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.

Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:   Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. október 1.

3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének 
megállapításáról szóló 2/2012. (II.29.) számú rendeletének 4/i. sz. mellékletében a projektet 
„Diósgyőr-Lillafüred kisattrakció (  ÉMOP pályázat  )  „  megnevezéssel,  valamint  95%-os 
támogatási intenzitással hagyta jóvá. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, 
hogy a projekt címe „ Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés ( ÉMOP pályázat ) 
„ megnevezésre, támogatási intenzitása pedig 100%-ra módosuljon.
A  támogatási  arány  változása  miatt  előirányzat-rendezésre  a  2012.  évi  költségvetés 
módosítása keretében kerül sor.

Felelős:   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:   Főépítészi Főosztály
Határidő: 2012. december 31.
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A     10.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okirat 
módosításának jóváhagyására  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy     határozat   elfogadásáról kell döntenie 
a Közgyűlésnek. Kéri, hogy most szavazzanak.

A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-258/3439/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának 3. sz. módosítása 2012. július 01-ei 
hatállyal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft.  
Alapító  Okirat  módosításának  jóváhagyására” című  előterjesztést  és  a  következő  határozatot 
hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolci Városfejlesztési Kft. 
2009. április hó 16. napján elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egyúttal 
az Alapító Okirat 3. sz. módosítását 2012. július 01-ei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.

Miskolci Városfejlesztési Kft.
Alapító Okiratának 3. sz. módosítása

2012. július 01-ei hatállyal

1.1. Az Alapító Okirat VII. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VII. Az ügyvezetés és a társaság cégjegyzése

1. A társaság ügyeinek  intézését  és  a  társaság képviseletét  harmadik  személyekkel  szemben az  
ügyvezető önállóan látja el, e képviseleti jogát azonban az ügyek meghatározott csoportjára nézve  
jogosult a társaság dolgozóira átruházni.

Az Alapító a társaság ügyvezetőjévé 2010. október 29. napjától 2015. október 28. napjáig terjedő  
időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

Neve: Lengyel Katalin Mária
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Adóazonosító jel:
Cím:

Az  Alapító  részéről  az  ügyvezető  munkaviszonya  vonatkozásában  a  munkáltatói  jogokat  a  
Polgármester, míg a társaság munkavállalói és alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az 
ügyvezető gyakorolja.”

1.2. Az Alapító Okirat IX. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„IX. A társaság könyvvizsgálója

Az Alapító a társaság könyvvizsgálatára 2012. július 01. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő  
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időtartamra az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki: 

ZENTÓ AUDIT  Könyvvizsgáló, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3525 Miskolc, Estike utca 2.
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Kamarai nyilvántartási száma:
Bankszámlaszáma:
E-mail címe zento.audit@gmail.com

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Név: Battáné Pétervári Éva ügyvezető, 
könyvvizsgáló

Anyja neve:
Címe:
Kamarai nyilvántartási száma:

1.3.  Egyebekben az Alapító Okirat nem változik.
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratban átvezetett, tartalmát nem érintő esetleges pontosításokat, 
javításokat az Alapító a jelen Módosítás elfogadásával jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat 3. számú módosításának, 
valamint  a  változásokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okirat  aláírására  és  a 
szükséges intézkedése megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 28.

A     11.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 
közterületi térfelügyeleti kamerás rendszer megfigyelési 
pontjainak bővítésére

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-259/3440/2012. sz. határozatot

Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  területén  működő  közterületi  térfelügyeleti  kamerás 
rendszer megfigyelési pontjainak bővítése
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 
területén  működő  közterületi  térfelügyeleti  kamerás  rendszer  megfigyelési  pontjainak 
bővítésére” tárgykörben készített előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc város belvárosában és 
közvetlen  környezetében,  az  alábbi  helyszínekre,  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  előzetes 
költségbecsléseknek  megfelelően,  a  2012.  évi költségvetésben  jóváhagyott  választókerületi 
feladatokkal  összefüggő  keretösszeg  terhére  közterületi  térfelügyeleti  kamerák  kerüljenek 
felszerelésre. 

a.)  Bajcsy Zsilinszky Endre út-Baross Gábor út kereszteződés (0404 jelű MVK oszlopra) – 1 db 
360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera

b.)  Bajcsy Zsilinszky Endre úti katolikus templommal szemben (0607 jelű MVK oszlopra) - 1 
db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera

c.)  Hadirokkantak útja-Gizella utca kereszteződés (fa oszlop) - 1 db 360°- ban körbeforgatható, 
mozgatható kamera + átjátszó (Andrássy Gyula Szakközépiskola homlokzat)

d.) Görgey Artúr utca,  a Herman Ottó Múzeum oldalán,  az Országzászlóval átellenben (vas 
közvilágítási kandeláberen) - 1 db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera

e.)  Deák  tér;  Palóczy  László  utca  17.  előtt  (beton  kandeláberre) –  1 db  360°- ban 
körbeforgatható, mozgatható kamera + átjátszó (Református templom)

f.)  Jókai Mór utca, orvosi rendelő sarka – 1 db 360°- ban körbeforgatható, mozgatható kamera 
+ átjátszó (környező 10 emeletes társasházak egyikén)

g.)  20 emeletes bérház tetejére - átjátszó adó ( a későbbiekben, a rendszer további bővítéseként, 
a Szentpéteri kapu területén felszerelendő térfigyelő kamerák jeleinek átviteléhez szükséges 
egység)

2. A közgyűlés egyetért azzal,  hogy a rendszer bővítésének éves becsült üzemeltetési költsége az 
adott év szerinti térfigyelő üzemeltetési díj tételsor terhére történjen.

3. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a létesítéshez szükséges szerződések aláírására.

Felelős:                          Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Főépítészi Főosztály, Beruházási és-Városüzemeltetési Osztály
Határidő:                        azonnal

A     12.     napirend     tárgya:   Javaslat a 8893. azonosító számú, a 2010. május 16-i rendkívüli 
időjárás miatt önkormányzati vízi létesítményekben keletkezett 
károk helyreállítása megnevezésű vis maior támogatással 
megvalósított projekt le nem hívott maradványösszegéről történő 
lemondásáról

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy     határozat   elfogadásáról kell döntenie 
a Közgyűlésnek. Kéri, hogy most szavazzanak.

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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IX-260/3441/2012. sz. határozatot

T  árgy:   A 8893 azonosító számú, a 2010. május 16- i rendkívüli időjárás miatt önkormányzati 
vízi  létesítményekben  keletkezett károk helyreállítása megnevezésű vis maior 
támogatással megvalósított projekt le nem hívott maradványösszegéről történő 
lemondás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 8893  igénylő azonosító számú, a 2010. 
május 16 - i rendkívüli időjárás miatt önkormányzati vízi létesítményekben keletkezett károk 
helyreállítása megnevezésű vis maior támogatással megvalósított projekt le nem hívott 
maradványösszegéről történő lemondásáról című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  „A 8893 igénylő azonosító számú, a 2010. május 16 -i 
rendkívüli időjárás miatt önkormányzati vízi  létesítményekben  keletkezett károk 
helyreállítása”  címen benyújtott és megvalósításra került pályázat kapcsán fel nem használt 
94.223.256.-  Ft  (azaz Kilencvennégymillió-kettőszázhuszonháromezer-kettőszázötvenhat  forint) 
támogatási összegről lemond.

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

A     13.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolc, Szemere kertben álló Doni emlékmű 
jelfájának cseréjére

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-261/3442/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc, Szemere kertben álló Doni emlékmű jelfájának cseréje

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Szemere kertben álló 
Doni emlékmű jelfájának cseréjére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolc, Szemere kertben lévő Doni emlékmű 
jelfájának  támogatói  felajánlásokból  történő  cseréjét  Szondy  Sándor  fafaragó  népi  iparművész 
tervei alapján.  

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik:                    Humán Főosztály 
Határidő: 2013. január 31.

74



A     14.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekvédelmi intézményrendszerének átalakítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
módosító indítványt nyújtott be, először erről kell dönteniük. Kéri, hogy szavazzanak.

A Közgyűlés 1 igen, 22 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) nem     fogadta     el   a módosító 
indítványt.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint   egy   határozati   javaslatról kell dönteniük. 
Személyi kérdésekben is szavazniuk kell, a döntéshez minősített többség, legalább 15 igen szavazat 
szükséges. 
Először szavazzanak Horváth     Zoltán   vezetői megbízatásának visszavonásáról.

A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) Horváth Zoltán vezetői 
megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Másodszor szavazzanak Földessy     Judit   vezetői megbízatásának 
visszavonásáról.

A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) Földessy Judit vezetői 
megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri szavazzanak Lovas     János     Tibor   vezetői megbízatásának 
visszavonásáról.

A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) Lovas János Tibor 
vezetői megbízatását  2012. december 31. napjával 
visszavonta. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri szavazzanak Soltész     Ferencné   vezetői megbízatásának 
visszavonásáról.

A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) Soltész Ferencné vezetői 
megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Végül szavazzanak az előterjesztés szerinti teljes    határozati   
javaslatról  ,   tekintettel az előző szavazások eredményére.

A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot.

A     15.     napirend     tárgya:   Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
Kéri, hogy most szavazzanak.
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A Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-263/3444/2012. sz. határozatot

Tárgy:Pályázat  benyújtása  létszámcsökkentési  döntésekkel  kapcsolatos  költségvetési 
hozzájárulás elnyerésére

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  pályázat  benyújtására 
létszámcsökkentési  döntésekkel  kapcsolatos  költségvetési  hozzájárulás  elnyeréséhez” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatát, hogy az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél a létszámcsökkentési 
döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulást illetően az érintett intézmények-
ben összesen 24 fő felmentési bérének és végkielégítésének összege erejéig pályázatot nyújtson 
be az alábbiak szerint:

Költségvetési 
szerv, intézmény 

2012. évi 
költségvet
ésben 
engedélyez
ett 
létszámker
et, 
álláshely 
(fő)

Létszámcsökkenés (fő) Létszám-
növekedés 
(fő)

2012. 
december 
31.-re 
engedélyezett 
létszám (fő)

IV-
114/2789
/2012. 
kgy.
határoza
t
alapján
(fő)

V-
131/2834
/2012.kgy
.határoza
t alapján 
(fő)

VI-
162/3025
/2012. 
kgy. 
határoza
t alapján 
(fő)

VI-
163/3025/2
012.kgy. 
határozat 
alapján 
(fő)

- ebből 
igényléss
el
érintett
(fő)

Batsányi János 
Óvoda

78 15 - - - 3 63

Bársony-Hunyadi 
Általános Iskola

111 5 - - - 2 106

10.sz. Petőfi 
Általános és 
Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű 
Iskola

87 4 - 2 - 2 81

21.sz. Általános 
Iskola

98 46 - - - 3 52

Bulgárföldi 
Általános és 
Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű 
Iskola

60 1 - - - 1 59

Herman Ottó 
Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény

111 7 - - - 3 104
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Avastetői 
Általános, 
Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény

131 5 - 4 - 2 122

Eötvös József 
Építőipari, 
Művészeti 
Szakképző Iskola

116 15 - - - 4 101

Gábor Áron 
„Művészeti 
Iskola” 
Szakközépiskola

74 8 - - - 3 66

Petőfi Sándor 
Középiskolai 
Fiúkollégium

46 - 3 - 2 1 45

Érintett 
intézmények 
összesen:

912 106 3 6 2 24 799

Igényléssel nem 
érintett
intézmények 
összesen

5694 201 21 13 0 0 5459

Miskolc város 
összesen:

6606 307 24 19 2 24 6258

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

2.) A Közgyűlés elrendeli a létszámcsökkenés átvezetését az önkormányzat költségvetéséről szóló 
2/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletében.

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

3.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata a  létszámcsökkentések  miatti  kötelezettségek 
teljesítéséhez  15.006.933,-Ft  (azaz  Tizenötmillió-hatezer-kilencszázharminchárom  forint) 
egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei  Igazgatóságához.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 27.
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4.)  Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 27.

5.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartói körén belül költségvetési szerveinél, az 
önkormányzat  hivatalánál  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  az  előreláthatóan  megüresedő 
álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve  szervezeti  változás,  feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             2012. szeptember 27.

A     16.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város és Kassa Város 
Önkormányzata között létrejött együttműködési 
keretmegállapodás jóváhagyására a Kassa Európa Kulturális 
Fővárosa 2013 projektben való együttműködésre

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

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

IX-264/3445/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  és  Kassa  városa  között  létrejött  együttműködési 
keretmegállapodás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város és 
Kassa Város Önkormányzata között létrejött  együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására a 
Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 projektben való együttműködésre”
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Kassa  várossal  megkötött  együttműködési 
keretmegállapodást jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal
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A     17.     napirend     tárgya:   Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítására

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

Fedor Vilmos: Egyeztettek Osztályvezető úrral, és marad a zene tagozat megnevezés.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy most szavazzanak.

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

IX-265/3446/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  Alapító  a  Miskolci  Nemzeti  Színház 
Nonprofit Kft. 2012. június 21. napján kelt Alapító Okiratát az 1. számú melléklet szerint 
módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet szerinti, egységes 
szerkezetű okirat aláírására.

2. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Nemzeti  Színház Nonprofit  Kft. ügyvezetőjét,  hogy a 
cégbíróság előtt a szükséges cégeljárást folytassa le. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 30 napon belül

A     18.     napirend     tárgya:   Javaslat a „Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése”  című, TÁMOP - 3.2.8/08/B 
pályázat fenntartási kötelezettségeinek ellátásával kapcsolatos 
feladatoknak a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Nonprofit Kft. számára történő átadásra

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

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

IX-266/3447/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  Nonprofit  Kft.  számára  történő 
feladatátadás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Múzeumok mindenkinek program - 
Múzeumok  oktatási-képzési  szerepének  erősítése”  című,  TÁMOP -  3.2.8/08/B pályázat 
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fenntartási  kötelezettségeinek  ellátásával  kapcsolatos  feladatoknak  a  Miskolci  Galéria 
Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. számára történő átadásról című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, a „Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok 
oktatási-képzési  szerepének  erősítése”  című,  TÁMOP -  3.2.8/08/B pályázat  fenntartási 
kötelezettségeinek  ellátásával  kapcsolatos  feladatokat  átadja  a  Miskolci  Galéria  Városi 
Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. számára.

2. A  Közgyűlés  utasítja  a  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  a  szükséges  szerződésmódosítást  bonyolítsa  le,  az  ehhez  szükséges 
iratokat nyújtsa be az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum 

Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 27.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A 14. napirend szavazásakor vezető nélkül hagytak egy intézményt, 
elmulasztották a szavazást, ezt most pótolják.

A     14.     napirend     tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekvédelmi intézményrendszerének átalakítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak Soltész Ferencné az Egyesített Bölcsőde 
és  Egészségügyi  Szolgálat  megbízott  igazgatójának  a  megbízatását  2012.  október  1-től  2012. 
december 31-ig való meghosszabbításáról. Korábban csak arról szavaztak, hogy 2012. december 
31-vel visszavonják, de azt, hogy addig ő legyen a megbízott igazgató, arról nem.

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta  Soltész 
Ferencné 2012. október 1. napjától 2012. december 31. 
napjáig  az  Egyesített  Bölcsőde  és  Egészségügyi 
Szolgálat  igazgatójának  a  megbizatását 
meghosszabbítását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A teljes határozati javaslatot teszi fel szavazásra, tekintettel a 
korábbi szavazásra.

A Közgyűlés 15 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 7 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-262/3443/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  szociális  és  gyermekvédelmi 
intézményrendszerének átalakítása.

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  szociális  és  gyermekvédelmi  intézményrendszerének  átalakítására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatot,  a  Miskolci 
Gyermekvédelmi  Központot és  az  Egyesített  Bölcsőde  és  Egészségügyi  Szolgálatot,  mint 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szervet  2012.  december  31.  napjával az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján beolvadással, egyetemleges 
jogutódlással  megszünteti.  A megszüntetésre  kerülő  intézmények  egyetemleges  jogutódja  2013. 
január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ.

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

2.)  A Közgyűlés az Iránytű Szociális  Szolgálat  igazgatójának,  Horváth Zoltánnak a magasabb 
vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonja.

3.)  A  Közgyűlés  a  Miskolci  Családsegítő  Szolgálat,  Regionális  Módszertani  Központ  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  Megyei  Módszertani  Központ  igazgatójának,  Földessy  Juditnak a 
magasabb vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonja.

4.) A Közgyűlés a Miskolci Gyermekvédelmi Központ igazgatójának,  Lovas János Tibornak a 
magasabb vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonja.

5.) A Közgyűlés az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat megbízott igazgatójának Soltész 
Ferencnének a  megbízatását  2012.  október  1.  napjától  2012.  december  31.  napjáig 
meghosszabbítja.

6.) A Közgyűlés pályázatot hirdet az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal a  Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ magasabb vezetői 
álláshelyére, igazgatói beosztás ellátására.

7.) A Közgyűlés elrendeli a pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, 
valamint az ágazati minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetését.

8.)  A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 1/A § (9) és (10) bekezdésében meghatározottakra tekintettel a 
pályázatok véleményezésére eseti bizottságot hozzon létre.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. december 31.

9.)  A Közgyűlés  az  Iránytű  Szociális  Szolgálat,  a  Miskolci  Gyermekvédelmi  Központ  és  az 
Egyesített  Bölcsőde  és  Egészségügyi  Szolgálat  megszüntető  okiratát  az  1.  számú,  2.  számú 3. 
számú melléklet szerint jóváhagyja.

10.)  A  Közgyűlés  a  Miskolci  Családsegítő  Szolgálat,  Regionális  Módszertani  Központ  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  Megyei  Módszertani  Központ  alapító  okiratának  módosításáról  szóló 
módosító okiratot a 4. számú melléklet, az egységes szerkezetű alapító okiratot a 6. számú melléklet 
szerint jóváhagyja. 
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. december 31.

11.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 9.) pont szerinti megszüntető okiratok és a 10.) 
pont  szerinti  módosító  okirat  és  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  aláírására  és  a  törzskönyvi 
nyilvántartásból  történő  törléssel,  illetőleg  módosítással  kapcsolatos  intézkedések  megtételére  a 
Magyar Államkincstár felé.

12.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állami normatíva igénylésére vonatkozóan 
a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.

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

13.)  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Miskolci  Családsegítő  Szolgálat, 
Regionális  Módszertani  Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Megyei  Módszertani  Központ 
vonatkozásában a működési engedélyezési eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

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

14.)  A Közgyűlés  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  30.  §  (1) 
bekezdés  b.)  pontja  alapján,  az  átszervezésre  tekintettel  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatnál,  a 
Miskolci Gyermekvédelmi Központnál az  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálatnál, 
valamint a  Miskolci  Családsegítő  Központnál  2013.  december  31.  napjáig  129  álláshely 
megszüntetését rendeli  el  és  felkéri  a  Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ Igazgatóját, hogy 2013 január 1. napjától a 
létszámcsökkentésre vonatkozó munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
15.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 
Intézmény – Módszertani Központ engedélyezett létszámkeretét  873 főben (662 fő szakdolgozó; 
211 fő egyéb)  állapítja  meg,  azzal,  hogy ezt  a  létszámot az Intézménynek 2013.  december 31. 
napjáig kell kialakítania.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 

Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ 
Igazgatója

Határidő: 2013. december 31.

16.)  A Közgyűlés  a  Miskolc,  Egyetem  u.  1.  szám  alatt  lévő  családok  átmeneti  otthonának  a 
férőhelyszámát 2013. január 1. napjától 28 főről 40 főre emeli.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán  Főosztály  Miskolci  Egyesített  Szociális, 

Egészségügyi  és  Gyermekvédelmi  Intézmény  – 
Módszertani Központ Igazgatója

Határidő: 2013. december 31.
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17.) A közgyűlés úgy dönt, hogy 2013. január 1. napjától a Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. szám 
alatt lévő Őszi Fények Szolgáltatási Központ, a Miskolc, Miskolci u. 54. szám alatt lévő Martin-
kertváros  –  Szirmai  Szolgáltatási  Központ a  Miskolc,  Hajós  u.  1.  szám alatt  lévő  Szociális 
szolgáltatás  céljára  nyitva  álló  helyiség,  a  Miskolc,  Testvérvárosok  u.  15.  szám  alatt  lévő 
Gyermekjóléti Központ, a Miskolc, Szilvás u. 37. szám alatt lévő Családsegítő és adósságkezelő 
munkacsoport mint  intézményi  telephely  kerüljön  megszüntetésre,  és  az  ott  ellátott 
alapszolgáltatási feladatok, a tovább működő szolgáltatási központokba kerüljenek át az ellátotti 
jogok és érdekek sérelme nélkül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán  Főosztály  Miskolci  Egyesített  Szociális, 

Egészségügyi  és  Gyermekvédelmi  Intézmény  – 
Módszertani Központ Igazgatója

Határidő: 2012. december 31.

18.)  A Közgyűlés  úgy  dönt,  hogy  a  Miskolc,  Báthory  sor  2.  szám  alatt  lévő  Komlóstetői 
Szolgáltatási Központ telephely kerüljön megszüntetésre, és az ingatlan a korábbi funkciójának 
megfelelően kerüljön visszaalakításra háziorvosi rendelővé és abba a 71-es és 73-as számú felnőtt 
háziorvosi körzet kerüljön visszahelyezésre.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK. Zrt.

Humán Főosztály
Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi  Intézmény –  Módszertani  Központ 
Igazgatója

Határidő: 2012. december 31. ill. átalakítás befejezése

19.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2013. január 1. napjától a Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. szám 
alatt lévő 11111/2 hrsz-ú, a Miskolc, Miskolci u. 54. szám alatt lévő 49855 hrsz-ú, a Miskolc, Hajós 
u. 1. szám alatt lévő 13068 hrsz-ú, a Miskolc, Testvérvárosok u. 15. szám alatt lévő 40026/30 hrsz-
ú, a Miskolc, Szilvás u. 37. szám alatt lévő 14276 hrsz-ú. a Miskolc, Leszih A. u. 4. szám alatt lévő 
13009 hrsz-ú és a Miskolc, Báthory sor 2. szám alatt lévő 23574/1. hrsz-ú ingatlanokat a MIK Zrt. 
kezelésébe adja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.
Határidő: 2013. január 1.

20.) A Közgyűlés a  Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ bölcsődei férőhelyeinek a számát 2013. január 1. napjától 756 férőhelyben 
állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi  Intézmény –  Módszertani  Központ 
Igazgatója

Határidő: 2013. január 1.

21.) A Közgyűlés a  Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ házi segítségnyújtás szociális  alapszolgáltatásának  ellátotti  létszámkeretét 
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630 főben  állapítja meg 2013. január 1. napjától.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi  Intézmény –  Módszertani  Központ 
Igazgatója

Határidő: 2013. január 1.

22.) A Közgyűlés a  Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásának  ellátotti létszámkeretét 
400 főben  állapítja meg 2013. január 1. napjától.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi  Intézmény –  Módszertani  Központ 
Igazgatója

Határidő: 2013. január 1.

23.) A Közgyűlés a  Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ idősek átmeneti elhelyezése szakosított ellátásnak az ellátotti létszámkeretét 
44 főben  állapítja meg 2013. január 1. napjától.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi  Intézmény –  Módszertani  Központ 
Igazgatója

Határidő: 2013. január 1.

24.)  A Közgyűlés hozzájárul  ahhoz, hogy 2013. január 1.  napjától az utógondozói  ellátás,  mint 
önállóan  működő  szervezeti  egység  megszüntetésre  kerüljön  és  feladatait  az  egyes 
gyermekotthonok lássák el, a jelenlegi férőhelyszám megtartásával.  

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 
Gyermekvédelmi  Intézmény –  Módszertani  Központ 
Igazgatója

Határidő: 2013. január 1.

25.) A Közgyűlés a VI-201/3080/2012. sz. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Közgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  Miskolc,  Szentgyörgy u.  42-44.  sz.  alatti  14237/A/8., 
14237/A/9.,  14237/A/10. hrsz-ú ingatlanok intézményi  rábízott  vagyonként  átadásra kerüljön az 
Iránytű Szociális Szolgálat részére.”

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

84



A     19.     napirend     tárgya:   Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszere keretében benyújtott TÁMOP - 3.2.4-09/1-2010-0006 
azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatoknak a Miskolci 
Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. számára 
történő átadásra

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

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-267/3448/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit  Kft.  számára történő 
feladatátadás

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a  Társadalmi  Megújulás 
Operatív Program támogatási rendszere keretében benyújtott TÁMOP - 3.2.4-09/1-2010-0006 
azonosító  számú  projekttel kapcsolatos  feladatoknak  a  Miskolci  Városi  Könyvtár  és 
Információs Központ Nonprofit Kft. számára történő átadásra című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program 
támogatási rendszere keretében benyújtott TÁMOP - 3.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú 
projekttel kapcsolatos  feladatokat  a  Miskolci  Városi  Könyvtár  és  Információs  Központ 
Nonprofit Kft. számára átadja. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt nyilatkozat aláírására.

3. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  a  közgyűlési  határozatot  és  a  nyilatkozatot  nyújtsa  be  az  ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci  Városi  Könyvtár és  Információs  Központ 

Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 27.

A     20.     napirend     tárgya:   Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszere keretében benyújtott TÁMOP –  3.2.3-08/2-2009-0079 
azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatoknak a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft. számára történő átadására

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

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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IX-268/3449/2012. sz. határozatot

T  árgy:   Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. számára történő feladatátadás

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a  Társadalmi  Megújulás 
Operatív Program támogatási rendszere keretében benyújtott TÁMOP - 3.2.3-08/2-2009-0079 
azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatoknak a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit 
Kft. számára történő átadására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program 
támogatási  rendszere keretében benyújtott  TÁMOP - 3.2.3-08/2-2009-0079 azonosító 
számú  projekttel kapcsolatos  feladatokat  a  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft. 
számára átadja. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt nyilatkozat aláírására.

3. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,  hogy a 
közgyűlési  határozatot  és  a  nyilatkozatot  nyújtsa  be  az  ESZA Társadalmi  Szolgáltató 
Nonprofit Kft. felé. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 27.

A     2  1.     napirend     tárgya:   Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására

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

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-269/3450/2012. sz. határozatot

T  árgy:   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs Fórum Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  "Javaslat  a  Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
jóváhagyására" című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési 
Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Polgármesteri Kabinet
Határidő:     azonnal
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A     2  2.     napirend     tárgya:   Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Fiatalok 
Otthonteremtési Támogatása Programja miskolci 
tapasztalatainak összegzésére és a további teendők 
meghatározására

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

A Közgyűlés 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) nem  fogadta  el az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-270/3451/2012. sz. határozatot

Tárgy: Ideiglenes Bizottság létrehozására a Fiatalok Otthonteremtési Támogatási Programja 
miskolci tapasztalatainak összegzésére és a további teendők meghatározására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Ideiglenes 
Bizottság létrehozására  a Fiatalok Otthonteremtési Támogatási Programja miskolci tapasztalatainak 
összegzésére és a további teendők meghatározására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

1.) A közgyűlés  az  előterjesztést  megvitatta  és  döntése  értelmében  nem  fogadta  el  az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

A     2  3.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről 
és jövőbeni kilátásairól szóló beszámoló elfogadására

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

A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-271/3452/2012. sz. határozatot

Tárgy: Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni 
kilátásairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni kilátásairól szóló beszámoló  elfogadására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése a „Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 
munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni kilátásairól”  című 1. számú melléklet szerinti 
beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős:  Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal 
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A     24.     napirend     tárgya:   Javaslat a „Fészekrakó”  probléma megoldására irányuló 
intézkedések eredményességéről szóló beszámoló elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
Az előterjesztéshez két módosító indítvány került benyújtásra.
Kéri, hogy először szavazzanak Dr.  Tompa Sándor és Varga  Gergő képviselő  urak együttes 
módosító indítványáról. 

A Közgyűlés 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) nem     fogadta     el   a módosító 
indítványt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri,  hogy másodszor szavazzanak az MSZP-frakció hat 
képviselőjének módosító indítványáról.

A Közgyűlés 7 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) nem   fogadta     el   a módosító 
indítványt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri,  hogy szavazzanak az előterjesztés     szerinti     határozati   
javaslatról, figyelemmel az előző, módosító indítványok szavazási eredményeire.

A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-272/3453/2012. sz. határozatot

Tárgy: A „Fészekrakó”  probléma  megoldására  irányuló  intézkedések  eredményességéről 
szóló beszámoló elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlés  megtárgyalta  a  „Beszámoló  a  „Fészekrakó”  probléma 
megoldására  irányuló  intézkedések  eredményességéről”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Fészekrakó”  probléma  megoldására  irányuló 
intézkedések  eredményességéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármestert
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Hatósági Főosztály
Határidő: Azonnal

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

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

A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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IX-273/3454/2012. sz. határozatot

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

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Melléklet  és  a  szóbeli  kiegészítés  szerinti 
tartalommal  elfogadja,  a  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt 
előrehaladásáról szóló 2012. február - szeptember időszakra vonatkozó beszámolót.

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

A     26.     napirend     tárgya:   Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében 
megvalósuló projektek előrehaladásáról

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

A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-274/3455/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  keretében  megvalósuló  projektek 
előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia  keretében  megvalósuló  projektek  előrehaladásáról”  című előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  keretében 
megvalósuló projektek előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Határidő: azonnal

A     27.     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város előadó-művészeti 
szervezeteinek 2011/12. évadban végzett munkájáról és a 2012/13. 
évad terveiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint három  határozati javaslatról kell 
dönteniük. Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatól –  ami a Miskolci Csodamalom 
Bábszínházat érinti.
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A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a

IX-275/3456/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház  2011/12. évadban végzett munkája és 2012/13. 
éves terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat a  Miskolc Megyei Jogú Város 
előadó-művészeti szervezeteinek 2011/12. évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről 
szóló tájékoztató tudomásul vételére „ című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi  a  Miskolci  Csodamalom Bábszínház 
2011/12. évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről szóló tájékoztatót, mely jelen 
határozat I/1. sz. mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály 
Határidő: Azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatól – ami a Miskolci 
Nemzeti Színházat érinti.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a

IX-276/3456/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci  Nemzeti  Színház   2011/12.  évadban  végzett  munkája  és  2012/13.  éves 
terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat a  Miskolc Megyei Jogú Város 
előadó-művészeti szervezeteinek 2011/12. évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről 
szóló tájékoztató tudomásul vételére „ című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Miskolci Nemzeti Színház 2011/12. 
évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről szóló tájékoztatót, mely jelen határozat 
II/2. sz. mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály 
Határidő: Azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a III. határozati javaslatól – ami a Miskolci 
Szimfonikus Zenekart érinti.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti III. határozati javaslatot, és meghozta a
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IX-277/3456/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2011/12. évadban végzett munkája és 2012/13. éves 
terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat a  Miskolc Megyei Jogú Város 
előadó-művészeti szervezeteinek 2011/12. évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről 
szóló tájékoztató tudomásul vételére „ című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2011/12. 
évadban végzett munkájáról és a 2012/13. évad terveiről szóló tájékoztatót, mely jelen határozat 
III/3. sz. mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály 
Határidő: Azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi     indítványok     szavazása   következik.

Az     1.     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és 
fizetésének szabályairól szóló 7/2010. (III.10.) 
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére, és 
az önkormányzat által fenntartott köznevelési 
intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelet megalkotásáról kell 
dönteniük. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
Kéri, hogy szavazzanak.

A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 34/2012. 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat által 
fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő 
térítési díjakról és tandíjakról.

A     2     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-
94/13.536/2008 sz. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv módosítását szükségessé tevő 
településfejlesztési döntésre 

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

A Közgyűlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 9 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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IX-278/3476/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  VI-94/13.536/2008.  sz.  határozatával 
elfogadott Településszerkezeti  Terv módosítását szükségessé tevő településfejlesztési 
döntések meghozatala

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének  VI-94/13.536/2008.  sz.  határozatával  elfogadott  Településszerkezeti  Terv 
módosítását szükségessé tevő településfejlesztési döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűlés VI-94/13.536/2008. számú határozatával 
elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosításával a határozat 
1., 2. és 3. mellékleteivel érintett területeken egyetért.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester, hogy a módosításhoz szükséges eljárást folytassa le, 
és a módosított terveket terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra. 

Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Határidő:     2013. február 28. 

A     3     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat a „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását 
segítő komplex program –  TÁMOP-5.3.6-11/1”  című 
pályázati felhívás második szakaszának pályázati 
benyújtására 

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

A Közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-279/3479/2012. sz. határozatot

Tárgy  :  „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program - TÁMOP 
5.3.6-11/1” című pályázati felhívás második szakaszára pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a ”Szegregált lakókörnyezetben 
élők felzárkózását segítő komplex program – TÁMOP-5.3.6-11/1” című pályázati felhívás második 
szakaszára pályázat benyújtására” elnevezésű előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program  
- TÁMOP 5.3.6-11/1” című pályázati felhívás második szakaszára pályázatot nyújtson be. 
A testület a pályázat benyújtásával egyetért és a pályázati program megvalósítását támogatja.

A pályázat  összköltsége  150.000.000  Ft  (azaz:  egyszázötvenmillió  forint),  az  elnyerhető 
támogatás összege 150.000.000 Ft (azaz: egyszázötvenmillió forint), saját erő nincs.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 30.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat 
megtegye, megállapodást aláírja.

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

A     4     sürgősségi     napirend     tárgya:  Javaslat az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
2012. évi létesítményfejlesztésekre irányuló, látvány-
csapatsportágak támogatására szolgáló pályázathoz és 
KEOP pályázatához önerő biztosítása tárgyában hozott II-
32/2395/2012. számú határozat módosítására

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

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-280/3478/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének II-32/2395/2012. sz.,  az MVSI Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012. évi létesítményfejlesztésekre irányuló, látvány-
csapatsportágak  támogatására  szolgáló  pályázathoz  és  KEOP  pályázatához  önerő 
biztosítása tárgyú határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az MVSI  Miskolc  Városi 
Sportiskola  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  létesítményfejlesztésekre  irányuló,  látvány-
csapatsportágak támogatására szolgáló pályázathoz és KEOP pályázatához önerő biztosítása 
tárgyában hozott  II-32/2395/2012.  számú határozat  módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  II-32/2395/2012.  számú  határozata  az  alábbiak 
szerint módosul:
1.)

Sportingatlan Beruházás (ér-
ték/Önerő)

Létesítményfejlesz-
tés (Látvány-csapat-

sport támogatás)
Ft

Energetikai fej-
lesztés (KEOP)

Ft

Beruházás 
összesen

Ft

Önerő
Ft

Diósgyőri Városi Uszo-
da

Beruházás össz. 72 926 265 363 573 735 436 500 000 0
Önerő 21 877 880   54 526 060 0 76 403 940

Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda

Beruházás össz. 17 400 000 0 17 400 000 0
Önerő   5 220 000 0 0 5 220 000

Miskolc Városi Szabad-
időközpont

(kosárlabda)
Beruházás össz.

51 196 823 0 51 196 823 0

         Önerő 15 359 047               0 0 15 359 047
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Miskolc Városi Szabad-
időközpont
(jégkorong)

Beruházás össz.
Önerő

141 603 177
 42 480 953

0
0

141 603 177

42 480 953

Összesen Beruházás össz.
Önerő

283 126 265
  84 937 880

363 573 735
  54 526 060

646 700 000
0 139 463 940

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megállapításáról  szóló  2/2012.  (II.  29)  számú  rendeletének  4/i.  sz.  mellékletében  a  beruházási 
feladatot  "Diósgyőri  Uszoda  rekonstrukciója  (Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
pályázatához önrész biztosítása)" megnevezéssel és 80.200 e Ft kiadási előirányzattal hagyta jóvá. 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a beruházás "Diósgyőri Városi Uszoda 
és  Kemény  Dénes  Városi  Uszoda  rekonstrukciója  (Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
pályázatához  önrész  biztosítása"  megnevezésre,  kiadási  előirányzata  pedig  81.624  e  Ft-ra 
módosuljon.

Felelős:                                     Polgármester
Végrehajtásért felelős:            Gazdálkodási Főosztály  

      Határidő:                              azonnal     

3.) A Közgyűlés biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges 1.424 e Ft többletfedezetet, mely 
összeg  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2012.  évi  költségvetésében  a  "Pályázati 
önrész" költségvetési soron rendelkezésre áll.
 

 Felelős:                                     Polgármester
             Végrehajtásért felelős:            Gazdálkodási Főosztály  
             Határidő:                              azonnal      

Az   5   sürgősségi napirend   tárgya:  Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
ügyvezetői munkakörének betöltésére szóló pályázat 
kiírására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell dönteniük.
Kéri, hogy most szavazzanak az előterjesztés szerinti I.  határozati javaslatról – mely a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről szól –, ehhez a
döntéshez  minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

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

IX-281/3477/2012. sz. határozatot

Tárgya:  A Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  munkaviszonyának 
megszüntetése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Szimfonikus 
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Zenekar Nonprofit  Kft.  ügyvezetői  pályázatának kiírására” című előterjesztést,  és  az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
(3525  Miskolc,  Fábián  út  6/a.)  ügyvezetője  munkaviszonyának  2012.  október  28. 
napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéshez hozzájárul. 

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  munkajogi  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. október 28.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II.  határozati 
javaslatról –  mely  a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének 
betöltésére szóló pályázat kiírásáról szól. 

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

IX-282/3477/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Szimfonikus 
Zenekar Nonprofit  Kft.  ügyvezetői  pályázatának kiírására” című előterjesztést,  és  az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit  Kft. (3525 Miskolc, Fábián út 6/a.)  ügyvezetői 
munkakörének ellátására a 2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig tartó időszakra.

2. A  Közgyűlés  elrendeli  a  pályázati  felhívásnak  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma 
honlapján történő megjelentetését.

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

3. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előadó-művészeti  szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) 
bekezdésében megjelölt szakmai bizottság összehívása érdekében szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 8 napon belül
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A   6.     sürgősségi     napirendről:  Javaslat  a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 "Közoktatási intézmények 
szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések 
kialakítása" című pályázat benyújtására

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

A Közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

IX-283/3482/2012. sz. határozatot

Tárgy: A TÁMOP-3.2.1.A-11/2 "Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 
intézményi együttműködések kialakítása"  című  projekttervezethez  kapcsolódó 
pályázat kidolgozása és benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 
"Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása"című 
pályázat benyújtására című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  a  TÁMOP-3.2.1.A-11/2 "Közoktatási 
intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása"  című 
projekttervezetet,  illetve  a  pályázati  lehetőség  megnyílása  esetén  a  pályázat  részletes 
kidolgozását és benyújtását.

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  projekt  benyújtásához  szükséges  előkészítő 
intézkedések  megtételére,  a  pályázat  benyújtásához  szükséges  projektdokumentáció 
kidolgozására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Főépítészi Főosztály 
Határidő: 2012. október 15.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a napirendi szavazások végére értek.
Emlékezteti a képviselőket, hogy a legközelebbi Közgyűlés munkaterv szerinti időpontja: 2012. 
október     18.   

Az ülést 23 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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	MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
	JEGYZŐKÖNYV

	A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 30/2012. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
	A Közgyűlés 15 igen, 0 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 31/2012. sz. önkormányzati rendeletét az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
	A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 32/2012. sz. önkormányzati rendeletét a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
	A Közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 33/2012. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
	A Közgyűlés15 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 14 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 1 igen, 22 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) nem fogadta el a módosító indítványt.
	A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) Horváth Zoltán vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta.
	A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) Földessy Judit vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta.
	A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) Lovas János Tibor vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta.
	A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) Soltész Ferencné vezetői megbízatását 2012. december 31. napjával visszavonta.
	A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
	A Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
	A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	IX-264/3445/2012. sz. határozatot
	Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város és Kassa városa között létrejött együttműködési keretmegállapodás
	Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város és Kassa Város Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására a Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 projektben való együttműködésre”

	A Közgyűlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (nem szavazott 9 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	IX-265/3446/2012. sz. határozatot

	A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta Soltész Ferencné 2012. október 1. napjától 2012. december 31. napjáig az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat igazgatójának a megbizatását meghosszabbítását.
	A Közgyűlés 15 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 7 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) nem fogadta el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) nem fogadta el a módosító indítványt.
	A Közgyűlés 7 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) nem fogadta el a módosító indítványt.
	A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 15 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) megalkotta a 34/2012. önkormányzati rendeletét az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról.
	A Közgyűlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 5 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a
	A Közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem szavazott 4 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

