
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

I-2175-29/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 25. napján 09.00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében (Miskolc, Petőfi u. 1-3. III. 
emelet) megtartott üléséről.

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

Később érkezett: Dr. Kriza Ákos

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. igazgató, Kókai Ernő MVK Zrt. vezérigazgató, Czinkné Sztán 
Anikó Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezető igazgató, Üszögh Lajos 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,  Lengyel  Katalin  Miskolci 
Városfejlesztési  Kft.  ügyvezető,  Dr.  Szabó Brigitta  Miskolc  Városi  Sportiskola  Kft.  ügyvezető,  
Szocio-Produkt  Kft.  Halász  Rózsa  ügyvezető  igazgató,  Dr.  Schweickhardt  Gyula  Energie  AG 
Miskolc Kft. ügyvezető, Bíró Tibor CINE-MIS Nonprofit Kft. ügyvezető, Lantos Ottó ügyvezető 
igazgató Miskolci Agrokultúra Kft.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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 28 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes, amit megnyit.

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

Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a meghívóban  10.  pontként szereplő  „Javaslat  a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a 
MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. gazdasági társaságok átalakulására” 
című előterjesztést visszavonta az előterjesztő. 
Először sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kell dönteniük.

Az     1.     sürgősségi     napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 
26/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendjére tűzéséről.

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

A     2.     sürgősségi     napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Köznevelési 
Intézményműködtető Központ működési modelljének 
kialakítására
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  5  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A     3.     sürgősségi     napirend:  Javaslat Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2013.  évi 
fordulójára
Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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 4. sürgősségi napirend – zárt ülésre: Javaslat a járási hivatal kialakításáról
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Ügyrendi hozzászólásra jelentkezett Földesi Norbert képviselő 
úr, megadja neki a szót.

Földesi  Norbert: Ebben  az  előterjesztésben  vagyonról  is  szó  van  –  gépjárművek,  bútorok, 
számítógépek, szoftverek, nyomtatók, és az Önkormányzat vagyona –, azonban január 2. napjától 
átkerülnek olyan önkormányzati feladatok, mint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél- és 
közlekedésigazgatás,  gyermekvédelem,  gyámügyek,  szociális-  környezetvédelmi-  és 
természetvédelmi igazgatási ügyek. Frakciójával úgy gondolják, hogy ezek azok a pontok, amiről 
jó, ha a sajtó, és azon keresztül a miskolciak tájékozódnak. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Összefoglalja, hogy Képviselő Úr azzal az ügyrendi javaslattal 
élt, hogy nyílt ülésen tárgyalják a napirendet. Úgy gondolja viszont, hogy vannak olyan kérdések, 
amelyek miatt a város érdekeit kell nézni. Az előterjesztés készítői is erre voltak figyelemmel, ezért 
tettek javaslatot a zárt ülésen való tárgyalására.
Kéri, hogy az ügyrendi javaslatnak megfelelően szavazzanak arról, hogy nyílt ülésen tárgyalják-e az 
előterjesztést.
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A Közgyűlés 10 igen, 16 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 3 fő) nem fogadta az ügyrendi javaslatot.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  zárt   ülés   
napirendjére felvette.

Az 5. sürgősségi napirend- zárt ülésre: Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. főigazgatói és 
gazdasági igazgatói pályázatára vonatkozó vélemény 
megadására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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  zárt   ülés   
napirendjére felvette.

A 6. sürgősségi napirend – zárt ülésre: Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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  zárt   ülés   
napirendjére felvette.

A 7. sürgősségi napirend: Javaslat a MIK Zrt. által kibocsátott kötvények 
prolongációjához kapcsolódó önkormányzati döntésekre, a 
MIK Zrt. megbízási szerződésének módosítására, továbbá a 
kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek 
teljesítéséhez forrás biztosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy a Közgyűlés II. féléves 
munkatervéhez képest az októberi ülésre tervezett napirendekben bekövetkezett változásokról.

A Közgyűlés 2012 októberi munkatervének 3. pontjában szereplő „Javaslat a Miskolc M.J. Város 
Építési Szabályzatról szóló 21/2004-es önkormányzati rendelet módosításáról” című 
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előterjesztést  a Közgyűlés 2012 július 30-án tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta, és rendeletével 
jóváhagyta.
A „Javaslat a 2013. évi ellenőrzési terv megállapítására” című előterjesztést a Közgyűlés 2012. 
novemberi ülésén tárgyalja, mivel az ellenőrzés tartalmát is meghatározó jogszabályok módosításai 
még nem álltak rendelkezésre az októberi Közgyűlés időpontjáig.

Első    ügyrendi   javaslata, hogy együttesen  tárgyaljuk  meg  a Városfejlesztési  Kft.  pályázataival  
kapcsolatos, a meghívó szerinti 8. és 9. napirendi pontokat. 
Kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A Közgyűlés 17 igen, 11 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Második   ügyrendi     javaslata  , hogy a meghívóban 11. pontként 
szereplő „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2014. közötti időszakra 
szóló  gazdasági  programjának  időarányos  végrehajtására  vonatkozó  beszámolóra  és  a 
gazdasági  program  megváltoztatásának  előkészítésére”  című  előterjesztést  most  ne  vegye 
napirendre a Közgyűlés.
Mivel a helyi önkormányzatokról szóló törvény, 91. szakaszának (7) bekezdése szerint a gazdasági 
programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy 
választási ciklus idejére szól. Ez megtörtént 2011-ben. Az Önkormányzati törvény előírása szerint 
nincs a képviselő-testületnek olyan kötelezettsége, hogy az alakuló ülést követő hat hónapon belül 
elfogadott gazdasági programról annak végrehajtása felénél beszámoljon, azt felülvizsgálja, vagy 
kiegészítse. 
Tájékoztatták arról, hogy a következő féléves munkaterv szerint - Polgármester Úr javaslata az lesz 
-, hogy külön napirendi pontként a következő félévben, egy külön napirendet szánjanak ennek a 
kérdésnek a tárgyalására, az eredmények ismertetésére.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Harmadik     ügyrendi     javaslata  , hogy mai munkájukat a nyílt 
ülésre  felvett,  meghívóban  szereplő  napirendek  után  a  nyílt  ülésre  javasolt  sürgősségi 
előterjesztések  tárgyalásával  folytassák,  majd  azt  követően  kerüljön  sor  a  zárt  ülésre  javasolt 
meghívó szerinti és sürgősségi előterjesztések megtárgyalására.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kérdezi a 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 20 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 1 fő) az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint  állapította  meg,  figyelemmel  a  napirendre  felvett 
sürgősségi  előterjesztésekre  és  az  elfogadott  ügyrendi 
javaslatokra is.
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NYÍLT ÜLÉS:

1. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  nevelési-oktatási  intézményeiben  megvalósuló 
helytörténeti oktatás koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és előadó-művészeti  nonprofit 
gazdasági társaságai közötti fenntartói megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. cégvezetőjének megbízására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

4. Javaslat  a  Miskolc,  Széchenyi  u.  107.  sz.  alatti  ingatlan  hasznosítási  feltételeinek 
módosítása tárgyában hozott IV-109/2776/2012. sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat sportcélú ingatlanoknak a DSM Nonprofit Kft. részére történő  használatba 
adására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

7. Javaslat pályázat benyújtására és az önrész biztosítására az art mozihálózat  digitális 
fejlesztésének támogatása céljából

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  „Partnerség  a  klimatikus  változások 
hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően” című, HUSK/1101/1.5.1/0128 azonosító 
számú  projekthez  kapcsolódó  projektmenedzsment  feladatok  ellátására  irányuló 
szerződés megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  „Partnervárosok  együttműködésének 
fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén”  című, HUSK/1101/1.3.1/0117 azonosító 
számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló 
szerződés megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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12. Javaslat  az átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról,  valamint  a  lejárt  határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év I. félév) szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

13.  Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

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

Sürgősségre felvett napirendek – nyílt ülésre:

1. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a  járművel  történő 
díjköteles  várakozás  szabályairól  szóló  26/2010.  (VI.  30.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Köznevelési  Intézményműködtető  Központ 
működési modelljének kialakítására
Előt  erjesztő:   Kiss Gábor alpolgármester

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára

Előt  erjesztő:   Kiss Gábor alpolgármester

7. Javaslat a MIK Zrt. által kibocsátott kötvények prolongációjához kapcsolódó 
önkormányzati döntésekre, a MIK Zrt. megbízási szerződésének módosítására, 
továbbá a kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez forrás 
biztosításár
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

Sürgősségre felvett napirend – zárt ülésre:

4. Javaslat a járási hivatal kialakításáról
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat a MISEK  Nonprofit  Kft.  főigazgatói  és  gazdasági  igazgatói  pályázatára 
vonatkozó vélemény megadására
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester
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6. Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésére
Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megköszöni mindenkinek, hogy Miskolcon ismét méltón 
emlékezhettek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Köszöni a miskolciaknak, hogy 
fontosnak érezték, hogy eljöjjenek, és nemzeti ünnepen együtt lehettek, és együtt emlékezhettek. 
Szintén köszönettel tartozik a szervezőknek, szereplőknek, mert az ünnepségek, megemlékezések 
színvonalas megrendezéséhez szükség volt akaratukra, képességeikre és tehetségükre. 
Elmondja, hogy új, két barnamedve érkezett a miskolci Vadasparkba a koppenhágai állatkertből. A 
medvéknek  a  miskolciak  választhatnak  neveket,  melyre  szavazni  lehet.  A  névadó  ünnepség 
szombaton lesz, és bízik abban, hogy sokan elmennek majd.

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

Az 1.     napirend tárgya:  Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  nevelési-oktatási 
intézményeiben megvalósuló helytörténeti oktatás koncepciójának 
elfogadására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  Felkéri Kiss  Gábor  alpolgármester  urat,  hogy tegye meg 
kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kiss Gábor alpolgármester: Az  elmúlt  időszakban  megtörténtek  az  egyeztetések,  ezek,  a 
szakemberek  és  a  bizottsági  ülések  is  alátámasztják  azt,  hogy  a  miskolci  nevelési-oktatási 
intézményeknek a város- és helytörténeti oktatásának bevezetését mindenki szükségesnek tartja. 
Kiemelten fontosnak érzi, hogy az eddigi előzményekre építve a Közgyűlés egységesen foglaljon 
állást abban az ügyben, hogy ezt bevezessék. 
Az indokok között szerepel, hogy a fiatalokban kialakuljon egy érzelmi kötődés a város múltjával 
kapcsolatban,  ami  nem  jöhet  létre  anélkül,  hogy  ne  lenne  egy  hiteles  bemutatása  a  helyi 
történelemnek, a kulturális eseményeknek, és ennek az átlátható tartalmi háttere ne jelenjen meg. 
Fontos, hogy a lokálpatriotizmust tudják ezzel fejleszteni. A jogszabályi keretek ezt lehetővé teszik. 
Az  elkövetkezendőkben  szükségesnek  tartják  megoldani,  hogy  a  rendelkezésre  álló  könyvek, 
kiadványok, multimédiás gyűjtemények feldolgozását egységes keretbe kell foglalni. Élményalapú 
ismeretet szeretnének nyújtani, amivel a diákok maguk tapasztalhatják meg azokat az élményeket, 
amelyek a városhoz kötődnek. Nem titkolt szándék az sem, hogy ezzel egy olyan adatbázist is 
létrehozzanak,  ahol  a  turizmusnak  a  fejlesztését  is  elő  tudják  segíteni,  tennék  ezt  azoknak  a 
kulturális  művészeti  értékeknek az összegző bemutatásával,  amik Miskolcot gazdagítják.  Ennek 
érdekében a szakmai koncepció előremutatóan már egy internet alapú, digitális tudásbázist céloz 
meg.  A  szakmai  anyagban  szerepel  egy  olyan  táblázat,  amiben  Miskolc  város  történelmét 
helyszínekhez,  személyekhez,  eseményekhez  vagy  érdekességekhez  kötik,  és  ehhez  megfelelő 
módszertani ajánlás is szerepel. 
Kéri az előterjesztés támogatását, valamint az ezután elinduló munkában aktívan vegyék ki részüket 
a Testület tagjai,  és indítsanak el közösen a várostörténeti ismeretek átadását, egységes integrált 
formában  a  városban.  Tegyenek  meg  minden  azért,  hogy  a  már  meglévő  értékeket  ebbe 
összefogják, amiből akár országos szinten is példaértékű digitális adatbázist hozhassanak létre, és 
ezt az iskolák minél eredményesebben tudják majd használni.
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megköszöni Alpolgármester Úrnak a tájékoztatást.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Kéri az előterjesztést véleményező bizottság 
álláspontjának ismertetését.

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

előterjesztés elfogadását.

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

A vitában hozzászólók:

Fedor  Vilmos: Frakciója  nevében  elmondja,  hogy  támogatják  az  előterjesztést,  a  célokkal 
egyetértenek.  Alpolgármester  Úr  kérésének  megfelelően  szeretnének  is  hozzátenni.  Aggályaik 
vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogják ezt majd tanítani. Szeretnék, ha olyanok oktatnák, 
akik értenek a témához, jól ismerik a város történetét. Olyanoknak kellene tanítaniuk, akikben nincs 
egzisztenciális kényszer. Nagy kérdés, mit tanítsanak és hogyan, tehát olyan pedagógusokat kellene 
képezni, akik értik ismerik ezt a területet, mert rengeteg a dokumentum, az elmúlt két évtizedben 
több hasznos könyv jelent meg. 
Úgy látja a felsorolásból, hogy hiányos a tartalom, nagy területek maradtak ki, mert például meg 
kellene  fogalmazni,  hogy  mi  az,  ami  Miskolcot  megkülönbözteti  más  magyar  városoktól.  A 
táblázatban szereplő értékek mellett nagyon sok olyan van, ami kimaradt, de szerinte fontos lenne 
megfogalmazni, mert nincs kellően meghatározva, hogy mi az, ami Miskolcról indult el – említi a 
„madarak és fák napját”, mert a városban írta le először Herman Ottó. Az országos könyvhét szintén 
Miskolchoz kötődik. A Szinva terasz esetében szerepel a „miskolci lányok” szobor, de az „Édeni 
almákról” nem írják le, hogy a világhírű, miskolci születésű Gustav Kraitznak a munkája.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Kéri a technikai személyzetet, hogy a hangosítási problémákat 
mihamarabb orvosolják.
Felszólalásra jelentkezett ismét Fedor képviselő úr, megadja a szót.

Fedor Vilmos: Folytatja az előbbi gondolatmenetét, hogy ebből az almából összesen nyolc darab 
található a világon, négy darab San Franciscoban a de Young Múzeumban, ahol a világ legnagyobb 
szobrászai vannak. 
Érdemes lenne továbbá történelmi párhuzamokat húzni, hogy érthetőbbek legyenek az adatok, és 
említ is néhány konkrét példát. 
Kimaradt még Miskolc és a nemzetiségek története, és fontos lenne hangsúlyozni, hogy mindig is 
befogadó volt  Miskolc, ettől is ilyen gazdag a város múltja, de kimaradt még a filmtörténetben 
betöltött  szerepe  is.  A képzőművészet,  a  kortárs  zene  kapcsán  is  szükség  lenne  egy tematikus 
rendre. 
A színháztörténetben  fontos  lenne  az  is,  hogy  kik  voltak  azok  a  színészek,  akik  itt  kezdték 
pályájukat,  sokukról  egy  szó  sem  szerepel  az  anyagban.  Hangsúlyozza,  hogy  a  sporttörténet 
egyáltalán nincs az anyagban. A tudomány területéről is kevés információ szerepel a javaslatban.
A bizottsági  ülésen is  felajánlotta  segítségét  – és mások is,  akik foglalkoznak helytörténettel  -, 
annak érdekében, hogy az a cél, amit kitűzött maga elé az Önkormányzat, az teljesülhessen.
A Martintelep úgy szerepel az anyagban, hogy 1935-ben kapcsolták Miskolchoz, ami nem igaz, 
mert nagyapja már 1896-ban már martintelepi lakos volt, a Csokonai utcában. Igaz, akkor még nem 
Martin-telep volt, de Miskolc része volt.
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Molnár Péter: Frakciója örömmel fogadta ezt az előterjesztést, és támogatja. Meglátásuk szerint 
nagyon  fontos  a  lokálpatriotizmus,  mert  amikor  az  internet  világában  nőnek  fel  fiatalok, 
másodpercre  pontosan  tudják,  mi  történik  a  világban.  Nagyon  fontos  viszont,  hogy  a  saját 
közösségük múltjával is képben legyenek. Örömét fejezi ki aziránt, hogy amikor a várossal, annak 
kultúrájával foglalkoznak a Közgyűlésen, akkor egyetértés bontakozik ki. Elmondja, hogy az anyag 
teljességre nem törekedhet, de Fedor Vilmos javaslatát építőjellegű észrevételnek fogja fel,  mert 
meglátása szerint ez az anyag soha nem lehet teljes. Ennek az anyagnak akkor lesz értelme, ha  
lesznek lelkes miskolci pedagógusok, akik ezt ténylegesen átültetik a mindennapokba. 
Hangsúlyozza azt is, hogy amikor Miskolcról beszélnek történelmi kontextusba helyezzék, hogy 
tudja  a  diák  azt,  hogy  amikor  egy  bizonyos  korszakról,  építészeti  emlékről,  kultúrtörténeti 
emlékekről,  művészetről  beszélnek,  akkor  azzal  párhuzamosan  mi  történik  Magyarországon,  a 
nagyvilágban. Fontos, hogy ezt a tananyagot kellően interaktívvá tegyék.
Köszöni  az anyag készítőinek a munkáját.  Bízik benne,  hogy a jövőben a Miskolchoz tartozást 
erősíteni igyekvő anyag lesz, és eléri célját majd a városban.

Katona Ferenc: Egy település életében meghatározó a földrajzi, közlekedési elhelyezkedése, az ott 
élők megélhetésének lehetősége,  hagyományai,  kulturális-  és idegenforgalmi kínálata.  Úgy véli, 
hogy Miskolcnak nem kell szégyenkeznie ezen a téren. A Nemzeti alaptanterv előírásai lehetővé 
teszik a helytörténeti oktatás bevezetését. Ezzel szeretne élni Miskolc is, attól függetlenül, hogy az 
iskolák  életében fenntartói  változás  lesz.  Nem titkolt  cél  az  érzelmi  kötődés,  a  város  megtartó 
erejének  a  fokozása,  a  magyarság  tudat  formálásához  hozzátartozik  a  hazaszeretet,  és  annak  a 
helynek az ismerete, ahol élnek. A koncepció szerint már óvodás kortól a középiskola befejezéséig, 
a korának megfelelő szinten kerülhessen kapcsolatba szülővárosa, lakóhelye történetével a diák. 
Fontos szempont, hogy ne pusztán információ halmazzal találkozzon a tanuló, hanem a valóságban 
ismerkedjen meg a környezete múltjával. A megvalósításban több pályázat is segítséget jelenthet, 
melyek a városról alkotott előítéleteket enyhítenék. A javaslat szerint kreatív módon kialakítva lehet 
beépíteni  a helyi  tantervekbe, és pedagógiai  programokba a helytörténeti  ismeretek oktatását.  A 
mellékletekben található táblázatokban témakörönként csoportosítva láthatják a város történetének 
legfontosabb, legérdekesebb adatait, eseményeit, helyszíneit. 
Frakciója nevében javasolja a koncepció elfogadását, annak a reményében, hogy egy új generációt 
segítenek lokálpatriótává válni. 

Dr. Mokrai Mihály: A koncepciót támogathatónak és példaértékűnek tartja, viszont felvetődik a 
kérdés, hogy hogyan fog ez megvalósulni. Néhány érdemi felvetést szeretne tenni, amivel reméli, 
hogy az előterjesztést jobbá, használhatóbbá tudja tenni. Az első dolog – amire Fedor képviselő úr is 
utalt  –  a  szakember  képzés.  Véleménye  szerint  a  Miskolci  Egyetemmel  a  városnak  egy 
megállapodást  kellene kötnie,  hogy azok a tanárok,  akik érdeklődnek a helytörténet  iránt,  azok 
megfelelő felkészültséget szerezzenek, és ezt adhassák át a diákoknak, mert nem mindegy, hogy 
hogyan adják tovább a pedagógusok a tudásanyagot. Helytörténeti szak specifikációra lenne tehát 
szükség, ami mindenféleképpen hasznos lenne.
Kérdezi, hogy az anyagban is szerepel, hogy 10 % időkeret áll rendelkezésre ennek az oktatására, de 
felmerül a kérdés, hogyha ezt megváltoztatják, és nem lesz ennyi, akkor hogyan fogják megoldani, 
erre is fel kell készülni. 
Hiányolja az anyagból a Miskolcot alkotó települések történetét, mert Miskolc nagyon sok település 
egybeolvadásából  jött  létre,  tehát  az  ő  történetük  Miskolc  történetének  részét  képezi,  és  ez 
mindenféleképpen tovább erősíteni a lokálpatriotizmust. 
Nagyon  pozitív  dolognak  tartaná,  ha  a  város  jobban  támogatná  a  helytörténeti  vetélkedők 
megszervezését óvodákban, általános- és középiskolákban, hogy még jobban ösztönözzék – értékes 
nyereményekkel  –  a  tanulókat,  hogy  ezt  a  tananyagot  magukévá  tegyék,  és  olyan  szinten 
mélyedjenek el benne, hogy egy fix tudásbázist alkosson utána. 
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Az előterjesztésben szereplő táblázat helyett méltóbb lenne, ha a város egy helytörténeti tankönyvet 
próbálna meg összeállítani – ami bázisul szolgálhatna -, és erre egy pályázatot írna ki, azoknak a 
szakembereknek, akik Miskolc történetével foglalkoznak. 

Molnár  Péter: Az  anyag  nagy  értékének  tartja,  hogy  óvodás  kortól  kezdi  a  helytörténet,  a 
lokálpatriotizmus  beavatását  a  felnövekvő  generációkba.  Meglátása  szerint  azzal,  hogy  séták 
keretében  lehetőséget  biztosítanak  arra  a  gyerekeknek,  hogy  a  történelmi  és  egyéb  fontos 
emlékhelyeket egészen kicsi korban meglátogassák, azzal számtalan – már felvetett – problémára 
választ adnak. Mokrai képviselő úr hasznos és konstruktív gondolatokat mondott, de szerinte ezek is 
szerepelnek az anyagban. Egyetért azzal, hogy minden azon fog múlni, hogy ez majd mennyire jön 
át a hétköznapokba, a pedagógus mennyire lesz lelkes abban, hogy a tudást átadja a gyermekeknek. 
A táblázat helyett lehet tankönyvet létrehozni, de azt akkor nagyon sűrűn át kell dolgozni, lévén, 
hogy a világ folyamatosan változik. A tanárnak van egy szabadsága, és az adott szakaszhoz érve a 
saját városrészüknek megfelelően, annak a történelméhez igazítva mondja el. Ennek a táblázatnak 
pont az az erénye, hogy jól, bárhol és bármikor felhasználható.

Dr. Simon Gábor: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Közgyűlés egy ajánlást fogalmaz meg az 
általános iskolák számára, és a határozati javaslat arról szól, hogy ezt az Önkormányzat megküldi az 
összes önkormányzat által fenntartott intézménynek. 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a sajtó tájékoztatása nem indokolt, aminek nem tudja az okát. 
Úgy gondolja, hogy megfontolandó az, amit Mokrai képviselő úr mondott, az irodalomjegyzékben 
megjelölt könyveknek túl széles a merítése, tehát valahogy tömbösíteni kellene. 
A már  többek  által  említett  táblázatot,  mely  30  oldalon  keresztül  sorolja,  hogy mi  az,  amit  a 
pedagógusoknak  meg  kellene  mutatnia  a  gyermekeknek.  Ezzel  a  felsorolással  alapvetően 
egyetértenek,  de  ahogy  Fedor  képviselő  úr  is  említette,  célszerű  lenne  ezen  még  dolgozni, 
kiegészíteni.
A legérdekesebb kérdés viszont, hogy ezzel a közgyűlési ajánlással mi fog történni pontosan. A 
Közgyűlés valószínűleg megszavazza, az excel táblázatot megkapja minden intézmény, január 1. 
napjától  az  állam  elveszi  az  Önkormányzattól  az  oktatási  intézményeket,  és  azt  mondja  a 
pedagógusoknak,  hogy  10  %-ban  maguk  határozhatják  meg  a  tanrendet.  Ennek  a  terhére 
foglalkozhatnak például a helytörténeti oktatással, de számtalan egyéb cél is felmerül – említi itt a 
pénzügyi  ismeretek  oktatását,  háztartási  ismereteket.  Tehát  szkeptikus,  hogy ezzel  az  ajánlással 
egyrészt lehetőség, másrészt elméleti szinten mennyire élnek majd az intézmények.

Fodor  Zoltán: Mokrai  képviselő  úr  egy  nagyon  fontos  dologról  beszélt,  hogy  a  város  egész 
területén megismertessék a város történetét az óvodásokkal, általános- és középiskolásokkal. Ennek 
a dolognak négy évvel ezelőtt elébe ment, és idén már ötödik alkalommal kerül megrendezésre a 
várostörténeti vetélkedő, az iskolások számára. Ebben nagy segítségére van Dr. Dobrossy István, és 
közösen  szervezik  meg  a  vetélkedőket.  Ez  most  lesz,  és  decemberben  a  Miskolci  Naplóban 
megjelennek a kérdések – melyet ezúton is köszön -, és tavasszal megtartják a szóbeli vetélkedőt. 
Fontosnak tartja, hogy motiválják a gyermekeket értékes nyereményekkel, illetve egy külföldi úttal, 
ami  óriási  élmény.  Így  valóban  azt  az  elvet  tudják  követni,  hogy  megismertessék  Miskolc 
történelmét az iskolásokkal.

Pakusza Zoltán: Támogatják az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy ennek a helytörténeti oktatásnak 
a  nemzet  fejlődése  szempontjából  nagy  jelentősége  van,  viszont  aggályai  vannak  azzal 
kapcsolatban, hogy ebből mennyi valósul majd meg. Ebbe a 10 %-os órakeretbe akarnak mindent 
belezsúfolni.  Hiba,  ha mind kormányzati,  mind helyi  szinten folyamatosan kivonják a  pénzt  az 
oktatásból. Azzal szerinte mindenki egyetért, hogy egyre több, és jobb minőségű oktatásra lenne 
szükség, ezt viszont úgy nem lehet, ha pénzeket vonnak el, erre a Jobbikos képviselők már több 
alkalommal felhívták a figyelmet.
A helytörténet  bevezetése szépségtapasz marad,  ha más intézkedés  nem társul  hozzá.  Például  a 
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kormánynak  nem  a  miskolciak  elvándorlását,  hanem  helyben  maradását  kellene  támogatnia, 
munkahelyek teremtésével.

Dr. Kovács László: Azért  támogatja ezt  az anyagot,  mert úgy tapasztalja,  hogy Miskolcnak az 
átlagos,  az  ország  más  részeiről  történő  megítélése  nagyságrendekkel  rosszabb,  mint  amilyen 
valójában Miskolc. Miskolc egy élhető város, és számos olyan értékkel rendelkezik, amire Fedor 
képviselő is felhívta a figyelmet korábban. Nagyon fontosnak tartja a helytörténet ismeretét, azt, 
hogy büszkék legyenek a lakosok a városukra. Ilyen szempontból ezt az anyagot mérföldkőnek 
tartja, valamint azt, hogy a jelenlegi városvezetés elindította ezt. Ennek hosszabb távon kell, hogy 
legyen eredménye a Miskolcon felnövekvő értelmiségnek a szemléletében is. 
Valóban vannak hiányosságok a részletekben, és támogatja, hogy többek között a sporttörténetből is  
több  szerepeljen  benne.  Az  anyag  elindul,  és  majd  ki  kell  egészíteni,  de  mindenképpen 
támogatandónak tartja. 

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs  több  hozzászólásra  jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.
Kiss Gábor alpolgármester úrnak megadja a szót, hogy reagálhasson az elhangzottakra.

Kiss Gábor alpolgármester: Köszöni az építő jellegű javaslatokat. A koncepció kidolgozásában 
azok a pedagógusok vettek részt, akik kellő szakmai tapasztalattal tudták ezeket megfogalmazni. 
Úgy látja, van egy komolyan elkötelezett pedagógusi réteg, de mindenképp szükségesnek látja a 
felkészítésüket.  Ahhoz,  hogy a város  identitását  meg tudják adni,  fontos,  hogy legyen egy alap 
ehhez.  Aki  büszke  akar  lenni  a  városára,  ismernie  kell  a  múltját.  A város  arculatát  újra  kell 
fogalmazni, ki kell alakítani egy pozitív képet, de ez csak akkor működik, ha van mögötte tartalom 
ismeret.
Az egyetemmel való együttműködést nagyon fontosnak tartja, több területen is szorgalmazzák, hogy 
legalább a miskolci oktatási intézmények pedagógus továbbképzésében kapjon elsődleges szerepet a 
Miskolci Egyetem, ez a stratégiai partnerségnek az egyik kiemelt szerepe.
Fontosnak  tartja  a  településrészek  történetét,  de  ebbe  be  kell  vonni  azokat  a  szereplőket  a 
továbbiakban, akik ezt tovább tudják fejleszteni.
Korábban is utalt arra, hogy nagyon sok a kezdeményezés és szakmai alapja is van a dolognak, a  
helytörténeti vetélkedők az egyik legfontosabb része ezeknek.
Az anyag nem történészeknek szól,  hanem a tizenéves korosztálynak. Úgy gondolja,  hogy az a 
stílus, amivel szeretnék ezt a megközelítést átadni.
Felmerült a kérdés, hogy mennyire élnek ezzel az intézmények. Elmondja, hogy az intézmények 
szakmailag  önállóak,  annyiban  élnek  vele,  amennyiben  támogatást  is  kapnak  hozzá.  Digitális 
tartalmakkal a tanár hátteret kap ahhoz, hogy teszteket, játékokat, stb. találjon, ezeket a digitális 
tartalmakat mindenféleképpen létre kell hozni.
Az  említett  10  %-ba  tervezik  a  pénzügyi-  és  gazdasági  ismerettel  és  egyebekkel  kapcsolatos 
dolgokat, de ez beépíthető az osztályfőnöki, a történelem, az ének órába is akár, és példaként említi 
a Zenepalota megismertetésére lehet így alkalmat találni.
Nagyon sok előzménye van a múzeumpedagógiától kezdve a galériának a „Miskolc megtalálása” 
című TÁMOP-os programjába nagyon sok dologban tudnak erre építeni. Ha eredményes lesz egy 
TÁMOP-os innovatív foglalkoztatási projektjük, akkor 15-en fognak azon dolgozni másfél éven 
keresztül, hogy minden miskolci értéket digitálisan feldolgozzon, ami egy óriási lehetőség a város 
életében. 
Köszönetet  szeretne  mondani  a  szakmai  anyag  címlapján  is  szereplő  intézményeknek,  az 
összeállítóknak,  említi  a  Megyei  Levéltárat,  a  Herman Ottó  Múzeumot,  a  Miskolci  Galériát,  a 
Városi Könyvtárat, a Városszépítő Egyesületet és Városi Pedagógiai Intézetet, valamint az óvodák, 
iskolák a képviselőit.
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A     2.     napirend     tárgya  :   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és előadó-
művészeti  nonprofit gazdasági társaságai közötti fenntartói 
megállapodások megkötésére

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.  Kéri az 
előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.

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

elfogadását.
• Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottság: 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. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.

A   3.     napirend tárgya  :   Javaslat  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft. 
cégvezetőjének megbízására

Dr.  Zsiga Marcell  alpolgármester:  Felkéri Kákóczki  Andrást,  a  Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Városmarketing Osztály osztályvezetőjét, hogy tegye meg kiegészítését.

Kákóczki András: Elmondja  hogy szeptemberben elfogadta  a  Közgyűlés  Szabó  Péter korábbi 
ügyvezető közös megegyezéssel történő lemondását. A mostani előterjesztés arról szól, hogy az új 
ügyvezető megválasztásáig, Kovács László karnagy legyen a megbízott ügyvezető. Az ügyvezetői 
pályázatot már kiírták, a közlönyben megjelent, így várható, hogy a decemberi Közgyűlés az új 
ügyvezető pályázatát, megválasztását fogja tárgyalni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.  Kéri a bizottságok álláspontjainak 
ismertetését.

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

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

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

előterjesztés elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.
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A   4  .     napirend     tárgya:   Javaslat  a  Miskolc,  Széchenyi  u.  107.  sz.  alatti  ingatlan 
hasznosítási  feltételeinek módosítása tárgyában hozott IV-
109/2776/2012. sz. határozat módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felkéri Szélyes Domokost a MIK Zrt. vezérigazgatóját, hogy 
tájékoztassa a megjelenteket a napirenddel kapcsolatosan.

Szélyes Domokos: A Közgyűlés már  korábban  tárgyalta  ezt  az  előterjesztést,  annyiban  történt 
változás, hogy a NORDA fenntartójánál változás következett be. A Területfejlesztési Tanács helyett 
az új tulajdonos a Magyar Állam lett, képviselője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Újra kellett a 
bérleti szerződést egyeztetni, amit a Minisztérium is elfogadott, de visszamenőleges hatállyal nem 
sikerült ezt a bérleti szerződést érvényesíteni. Ezért kéri a Közgyűlést, hogy - új kezdő határidővel – 
a bérleti szerződést hagyja jóvá. A NORDA-val volt egy üzemeltetési szerződés a Széchenyi 107. 
számú ingatlanra vonatkozóan – ahol a NORDA is működik – ez ingyenes használatot biztosított 
volna 2016. év végéig. A támogatási szerződés a fenntartási kötelezettség végéig, csak öt évre írta 
elő ezt a kötelezettséget, tehát lehetőségük volt bérleti szerződést kezdeményezni, és azt megkötni a 
céggel.  Ez azt  jelenti,  hogy az  első három évben figyelembe veszik a  NORDA által  eszközölt 
fejlesztéseket – ebben az időszakban 1,3 millió forint nettó, ennek a letelte után pedig 2,3 millió 
forint plusz Áfa bevétele keletkezik a városnak havi szinten, így mindenképp támogatásra javasolja 
az előterjesztést.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni Vezérigazgató Úr tájékoztatóját. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.  Kéri az előterjesztést véleményező 
bizottságok álláspontjainak ismertetését.

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

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

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

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

Az     5.     napirend     tárgya:   Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Polgármesteri  Hivatal 2012. évi Közbeszerzési Terv 
módosításának jóváhagyására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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: nem  jelent  meg  az  előterjesztés  képviseletében  senki  a  bizottsági 

ülésen, így levették napirendről.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.
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A   6.     napirend     tárgya:   Javaslat  sportcélú  ingatlanoknak a DSM Nonprofit  Kft.  részére 
történő használatba adására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 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.
• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

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

A vitában hozzászóló:

Benczés Miklós: Örömteli,  hogy újabb labdarúgópályával fog színesedni két eléggé elhanyagolt 
sportlétesítmény is. Az elmúlt időben méltánytalanul hátrányba kerültek ezek a sportpályák. Kéri a 
városvezetéstől,  hogy ne  csak a  labdarúgópályák fejlesztésében gondolkodjon,  hanem például  a 
futópályákéban is.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs több hozzászólásra  jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  város  sikerrel  pályázott  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  által 
meghirdetett grundfoci programon, és ennek köszönhető az, hogy a 18,6 millió forint önrész mellett 
66 millió forint összegű beruházást tudnak a két érintett területen, valamint két iskolának az udvarán 
végrehajtani.  Reményeit  fejezi  ki  aziránt,  hogy mindez arra  sarkalja  majd a  miskolciakat,  hogy 
egyre  többen  forduljanak  a  sport  felé,  és  ezáltal  is  egészségesebb  életmódot  tudnak  ajánlani  a 
lakosoknak. Tervezik, hogy az Ifjúsági Sporttelepet majd fejlesztik a jövőben is, hogy az idősebb és 
fiatalabb generációk egyaránt hasznosan tudják eltölteni – megfelelő komfortos körülmények között 
– a szabadidős tevékenységüket.

A   7.     napirend     tárgya:   Javaslat pályázat benyújtására és az önrész biztosítására az art 
mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása céljából

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Kéri az 
előterjesztéseket véleményező 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. Zsiga Marcell alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőnek adja meg a szót.
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A vitában hozzászóló:

Eperjesi Erika: Kiemeli, hogy mekkora igény van az art – művész - mozikra, és ezeket támogatja 
is  a  Minisztérium, így a  multiplexekhez hasonló kényelmi és  technikai  színvonal  kialakításával 
továbbra  is  megőrizhetik  versenyképességüket.  Az  analóg  vetítés  háttérbe  szorulásával,  és 
megszűnésével  fontossá  vált  a  fejlesztés  a  szolgáltatás  minőségében,  ha  ezt  nem  tennék, 
megszűnhetne  egy  közösségi  tér  Miskolcon.  Az  új  projektor  beszerzésének  nemcsak  szakmai, 
hanem gazdasági  hatása  is  lényeges,  mert  a  CINEfeszt  nemzetközi  filmfesztivál  struktúrája  is 
kedvezően megváltozhat, és a filmkópiák szállítását is megspórolhatják. 
A  kultúrára  szánt  pénz  értelmetlennek  tűnhet,  pedig  gazdasági  szempontból  is  megéri  ez  a 
befektetés, mert egy befektető számára az adott város kulturális jóléte is számít. 
Biztos benne, hogy ha határozottan kiállnak a város intézményei mellett, azzal az ott született, és az 
onnan közvetített értékek gazdagítják a várost, és jobbá teszik lakóik életét.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs több hozzászólásra  jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.
Kéri Bíró Tibor urat, a CINE-MIS Nonprofit Kft. ügyvezetőjét , hogy tegye meg kiegészítését.

Bíró Tibor: Ez esetben egy 16 milliós fejlesztésről van szó, ebből 4 millió forint az önrész.  A 
vetítőgép  üzemeltetéséhez  szükséges  egy  szerver,  de  erre  is  kiírtak  pályázatot,  amire  a  Kft. 
jelentkezett is. A fejlesztéshez kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán még további 4 
millió forint értékű szerverberendezést is el lehet nyerni, ezzel válik majd a berendezés teljesen 
üzemképessé. A második pályázat annyiban kapcsolódik ehhez a mostanihoz, hogy akik nyertesei 
lesznek ennek, azok automatikusan megkapják a szervert hozzá, így végül egy 20 milliós fejlesztés 
valósulhat meg.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Az elfogadott ügyrend szerint a Városfejlesztési Kft. két pályázatával kapcsolatos, meghívó szerinti 
8. és 9. napirendi előterjesztések összevont tárgyalása következik.

A     8.     napirend tárgya:   Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. „Partnerség a klimatikus 
változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően” című, 
HUSK/1101/1.5.1/0128 azonosító számú projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötésének jóváhagyására

valamint 

A   9.     napirend tárgya:   Javaslat  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  „Partnervárosok 
együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén” 
című, HUSK/1101/1.3.1/0117 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló 
szerződés megkötésének jóváhagyására

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok 
álláspontjainak ismertetését, a napirendek sorrendjében.

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

előterjesztések elfogadását.
• Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  mindkét 

előterjesztés elfogadását.
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• Pénzügyi Bizottság: egyik napirendi pontot sem tárgyalták, mert az előterjesztő részéről 
nem jelent meg senki az ülésen.

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

A     12.     napirend     tárgya:   Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év I. 
félév) szóló beszámoló elfogadására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.  Kéri 
az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését.

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

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

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

Az elfogadott ügyrend szerint a nyílt     ülésre   felvett sürgősségi     előterjesztések   tárgyalásával 
folytatják munkájukat. 

Az     1.     sürgősségi     napirend tárgya:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Felkéri Perecsenyi Attila urat, a Régió Park ügyvezetőjét, hogy 
tájékoztassa a Közgyűlést az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Perecsenyi Attila: Azt hangsúlyozza,  hogy a város és a Régió Park is nagy hangsúlyt fektet  a 
környezetvédelemre. A közelmúltban egy, az elektromos járművek tankolására alkalmas kutat adtak 
át  Miskolcon.  Az  előterjesztés  arról  szól,  hogy  az  elektromos  autók  ingyen  parkolhassanak  a 
városban.  Az  elektromos  autótulajdonosok  jelezték  a  cég  felé,  hogy  erre  lenne  igény,  és  ezt 
marketing költségből fogják fedezni. 

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Mivel rendeletet érintő előterjesztésről van szó, kéri a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
álláspontjának ismertetését.

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

elfogadását.

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

Dr. Tompa Sándor: Nagyon nagy előterjesztés ez, mert a jelen kort előzték meg vele. Szerinte a 
városvezetésnek  más  problémát  is  meg  kellene  látnia,  akár  a  parkolás,  vagy  éppen  a 
városüzemeltetés területén. Sok más kérdés van, például a kilakoltatás, a hajléktalanok helyzete, a 
szociális kérdések különböző családoknál, ami megért volna sürgősségi indítványt. A sürgősséget a 
várhatóan nagyszámú elektromos autók megjelenésével indokolja az előterjesztés.  Kérdezi, hogy 
hány ilyen autó van a városban, van-e információ, mennyibe kerül egy elektromos autó, hányan 
telefonáltak,  hogy  élnének  az  ingyenes  parkolással.  Szeretnék  tudni,  hogy  a  marketing  és  PR 
költségvetése mennyit jelent, és ebből mennyit áldoz a város.

Földesi Norbert: Technikai jellegű kérdése van, hogy a parkolóőrök hogyan állapítják meg egy 
autóról, hogy elektromos. Csatlakozik Tompa képviselő úrhoz, hogy ez nem olyan nagy probléma, 
amit sürgősséggel kellett volna behozni a Közgyűlés elé.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs  több  hozzászólásra  jelentkező 
képviselő, a napirend feletti vitát lezárja.
Pfliegler Péter alpolgármester úr jelezte hozzászólási szándékát, megadja neki a szót.

Pfliegler  Péter  alpolgármester: Nem  ideillő  hozzászólásnak  nevezte  Tompa képviselő 
felszólalását.  Úgy gondolja,  hogy a trend az,  hogy az elektromos autók – esetleg hibrid,  gázos, 
vízből vagy levegőből üzemanyagot előállító autók – lesznek a leginkább elterjedtek a jövőben. 
Miskolc az a város, amely elsőként csatlakozott a Green City mozgalomhoz, ehhez szükséges, hogy 
a városban leginkább környezetbarát közlekedési módok terjedjenek el. Ez a javaslat a jövőre való 
felkészülést jellemzi. Elmondja, hogy a város egy világmárkának számító céggel áll tárgyalásban, 
hogy annak az elektromos autóját itt mutassák be, ennek első folyománya lehet ez a javaslat.

Megérkezik Dr. Kriza Ákos polgármester, és átveszi az ülés vezetését.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Alpolgármester Úrnak a tájékoztatást.

A   2.     sürgősségi     napirend   tárgya  :   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Köznevelési 
Intézményműködtető Központ működési modelljének 
kialakítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A sürgősségre való tekintettel kéri Kiss Gábor alpolgármester úr 
indoklását.

Kiss Gábor alpolgármester: A közoktatási  rendszer átalakulásával  megváltozik az állam és az 
önkormányzat  szerepe  2013. január 1-jétől.  Azzal  a  gondossággal  kell  felkészülni  erre,  hogy a 
részben szétváló fenntartói és működtetési feladatokra egy olyan koncepcióval készüljenek, ami egy 
hatékony és gazdaságos megoldást tud a jövőre kínálni. Ebben az intézmények szakembereivel, és 
külső szakemberekkel készültek egy helyzetképpel, ami átvilágította az intézmények gazdálkodási 
adatait.  Bemutatja  azokat  a  létszám  adatokat,  melyek  jelenleg  az  intézményekben  az  adott 
működtetési feladatot látják el, valamint fölvázolják azokat a lehetséges struktúrákat, amelyben a 
következő évben ez működhet. 
Azt  a  javaslatot  tették  a  Közgyűlés  elé,  hogy  a  mai  napon  elvi  döntést  hozzon  arra,  hogy  a 
működtetési feladatok szakszerű, hatékony ellátása érdekében egy szervezeti struktúrát fogadjanak 
el, és ennek a szükségessége mellett döntsenek. Ennek a döntésnek a folytatásaként a novemberi 
Közgyűlésre határozzák meg azokat a telephelyeket, létszámokat, költségvetési és egyéb elemeket, 
amelyek pontosítják a jelenlegi előterjesztésnek az általános stratégiai alapjait, és gyakorlatilag a 
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január  1-jei  működést  lehetővé  teszi.  Több  100  fős  intézménynek  a  működéséről  van  szó, 
amelyiknek  minden  feltételét  előbb  meg  kell  tervezni,  hogy  január  1.  napjaiba  egy  megfelelő 
szoftveres, számviteli környezetben, megfelelő infrastruktúrával elindulhasson. Úgy gondolja, hogy 
ez nagyon komoly felelősség, és a következő időszakban a fejlesztési javaslatok beépíthetők, de a 
döntést az adott körülmények között meg kell hozni ebben az elvi, stratégiai döntésben.

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

A   3.     sürgősségi     napirend     tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójára

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

A vitában hozzászóló:

Dr.  Kovács  László: Ez  az  ösztöndíj  rendszer  kifejezetten  szociális  alapon  ad  juttatást  a 
pályázóknak,  nem érinti  a  tanulmányi  eredményt.  Miskolcnak erre  a  típusú  ösztöndíjrendszerre 
szüksége van. Javaslatukra emelték az összeget, amit kaphatnak a diákok. Bíznak benne, hogy a 
megyei önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma is tudja majd támogatni a pályázatot. 
Frakciója maximálisan támogatja az előterjesztést.

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

A     7.     sürgősségi     napirend     tárgya:   Javaslat a MIK Zrt. által kibocsátott kötvények 
prolongációjához kapcsolódó önkormányzati döntésekre, 
a MIK Zrt. megbízási szerződésének módosítására, 
továbbá a kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi 
kötelezettségek teljesítéséhez forrás biztosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Felkéri  Szélyes  Domokost,  a  MIK Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy 
indokolja előterjesztést.

Szélyes Domokos: Elmondja, hogy Miskolc közgyűlése 2005 és 2006 között kötvénykibocsátásról 
döntött, amik a „várost építünk” I. és II. kötvények voltak. Az árfolyam különbség miatt a teher ma 
már több mint 5 milliárd forint. A kötvény kibocsátásakor a főutcai bérleti díjak képezték volna a 
visszafizetés forrását. Ezekből azonban kevesebb bevétel született, így a kötvény forráshiányossá 
vált, ez a lejáratig forráshiányos lesz. A törlesztés mértéke attól függ, hogy a futamidő mekkora, ha 
10 év, akkor 260 millió évente, ha ennél hamarabb, akkor ez jóval magasabb lesz. A forráshiány 
finanszírozása  a  bérleti  díjakból,  illetve  lakáseladásból  nem  lehetséges,  nincs  ezekből  akkora 
bevétel.  Két  lehetőség  van,  miszerint  eredeti  futamidő  szerint  teljesít  a  város,  vagy kitolják  a 
visszafizetési  határidőt,  és  megpróbálnak  egy  mérsékeltebb  ütemű  teljesítés.  Ezt  javasolja  az 
előterjesztés.
Ezen túl az előterjesztés egy 2007-es mulasztást is orvosol, mert az elszámolás a MIK Zrt. és a 
város között a kötvényekkel kapcsolatban, csak az I-es kötvény esetében történt meg, a II-esében 
nem.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  város  és  a  cég  között  nincs  az  elszámolás,  a  részlet  szabályok 
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kidolgozva.  Hosszú egyeztetési  folyamaton vannak túl  a Gazdálkodási Főosztállyal  valamint az 
OTP-vel is hosszú egyeztetéseket folytattak, melynek eredményét tartalmazza az előterjesztés. 
A sürgősséget az OTP által meghatározott határidő, valamint az Önkormányzattal való egyeztetések 
indokolják.
Összegezve  elmondja,  hogy  a  két  kötvény  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  tulajdonában  lévő 
ingatlanvagyont  jelentős  mértékben  elzálogosította.  Javasolja,  hogy  támogassák  a  prolongációt 
azzal  szemben,  hogy  olyan  ingatlanokat  legyenek  kénytelenek  értékesíteni,  ami  hosszútávon 
veszteséget okozna a városnak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Vezérigazgató Úr tájékoztatóját. 
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.  A napirend feletti vitát megnyitja. 
Hozzászólásra jelentkezett képviselőnek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Pakusza Zoltán: Megint egy nagy volumenű kérdés, ami sürgősséggel érkezik. Tegnap 17 óra után 
érkezett, amit nehezen fogadnak el. Nagy döntésekről van szó, a képviselőknek nagyon rövid idő 
alatt kell dönteniük, fontos kérdésekben kell határozniuk, a felelősségteljes döntés ebben az esetben 
hiányozni fog így szerinte. Kérdezi, hogy ha ez a saját tulajdonuk lenne, akkor is döntenének most 
ebben a témában, mert a képviselőknek úgy kell gazdálkodni a város vagyonával, mintha az a saját 
tulajdonuk lenne. Kérdezi, hogy két éve van ez a városvezetés, miért nem kezdtek el ezen hamarabb 
dolgozni. 2007 óta eltelt öt év, és mégis azt kell hallania, hogy nincs kidolgozott koncepció, de ezért 
valakinek felelősséget kellene vállalnia. Erről ma nem tud felelősen dönteni.

Kriza Ákos polgármester:  Megállapítja,  hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja.
Szerinte volt számos igazság abban, amit  Pakusza  képviselő mondott. Elmondja, hogy a vezetés 
felelősen gazdálkodik a város vagyonával. Abban is egyetért, hogy sürgősséggel nem való Testület 
elé hozni ilyen dolgokat, de abban a szorításban vannak, hogy minél hamarabb szeretnének minden 
dolgot rendbe tenni, ezért is került a sürgősségre sor.

Az elfogadott ügyrendnek megfelelően, a  zárt ülésre felvett előterjesztések tárgyalásával folytatja 
munkáját a Testület, 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, a Jogi és Önkormányzati Osztály osztályvezetője, a 
Gazdálkodási Főosztály vezetője, a Pénzügyi és Költségvetési Osztály  osztályvezetője, Főépítész 
Úr, a Humán Főosztály vezetője és az Egészségügyi- Szociális Osztály osztályvezető-helyettese, 
valamint a Jegyzői Kabinet munkatársai és a technikai személyzet kivételével hagyják el az 
üléstermet.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

- Zárt ülést követően -
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a Közérdekű bejelentések, kérdések következnek.

Hozzászólók:

Fodor Zoltán: Abban kéri  Polgármester Úr segítségét,  hogy a Szinva utca szakaszán 19 kátyú 
található.  Ez egy nagyon forgalmas útszakasz,  és emiatt  is kéri,  hogy mihamarabb orvosolják a 
problémát, mert a városnak kell kifizetni az autókban keletkezett károkat.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri  Rogosz  Sándornét,  a  Beruházási  és  -Városüzemeltetési 
Osztály vezetőjét, hogy a Városgazdával vegye fel a kapcsolatot ez ügyben. Jövőhét elején kéri az 
ezzel kapcsolatos visszajelzést. 

Dr. Kovács László: Köszönetet mond azoknak a közfoglalkoztatott dolgozóknak, akik a Hősök 
temetőjét rendbe tették az 1956-os megemlékezésre.
Kéri,  hogy  a  Hegyalja  út  forgalmára  figyeljenek  oda,  főleg  a  motorosokra,  mert  gyorsulásra 
használják ezt az útszakaszt. Ez zavarja a környéken élőket, mert nemcsak balesetveszélyes a nagy 
sebesség miatt, de nagyon zavaró hanghatásokkal is jár.

Fedor Vilmos: Egy Mályiban élő lakos fordult hozzá az alábbi kérdésekkel, hogy miért vonult le a 
vállalkozó  a  Ferenczi  Szakközépiskola  tornacsarnokának  építkezéséről,  mikorra  készül  el  az 
építkezés,  folynak-e  tárgyalások  a  finanszírozó  bank  és  a  kivitelező  között,  valamint  mikorra 
várható  a  beszállítók,  alvállalkozók kifizetése.  Ezzel  kapcsolatban konzultált  Dr.  Zsiga  Marcell 
alpolgármester  úrral,  aki  kérte,  hogy  juttassa  el  hozzá  a  levelet,  és  megválaszolja  ezeket  a 
kérdéseket. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy ez egy klasszikus PPP beruházás volt, a vállalkozó 
megkapta a pénzt, de nem tudni, hogy azzal mit csinált. A pénzt elköltötte, a bank fut a pénze után, 
az  épület  pedig  nem  áll.  Jelen  pillanatban  csődben  van  a  vállalkozás,  egy  dologban  lehet 
reménykedni, hogy az állam szerez pénzt és ezt a PPP-t is megmenti, mert a város büdzséjéből nem 
telik rá.

Kovács Józsefné: A Prizma utca nagyon rossz állapotban van, a tulajdonosok régóta kérik az útnak 
a rendbe tételét. Ezúton tájékoztatja a lakosokat, hogy ebben a hónapban teljes zúzalékolásra kerül 
az utca a Városgazda kivitelezésében.
A Katasztrófavédelem felülvizsgálta a városban valamennyi önkormányzati intézmény területét, és 
számos esetben kötelezte őket több fa kivágására. Az intézményvezetők megkeresték ez ügyben, 
hogy ez  nagy anyagi  terhet  jelent,  és  segítséget  kérnek  az  önkormányzattól  a  fák  kivágásának 
finanszírozásában. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Szélyes Domokos vezérigazgató urat kéri, hogy vizsgálják meg, 
hogy  milyen  lehetőség  van  arra,  hogy  a  kivágás,  illetve  a  fa  értékesítése  kompenzálni  tudja 
egymást.

Pakusza  Zoltán: Júniusi  közgyűlésen  jelezte,  hogy a  villamosprojekt  kapcsán  sokan fordultak 
hozzá azzal, hogy a megállók nem átláthatóak sem a gyalogosok, sem az autósok számára. Erre 
kapott választ, de a probléma nem oldódott meg. Kérdezi, hogy ki ezért a felelős, mert a pályázat 
kiírásakor felelősen kellett volna erre is gondolni. 
Tavaly  februári  közgyűlésen  a  Szirom utca  lakói  azzal  keresték  meg,  hogy az  utat  le  lehet-e 
aszfaltozni.  Akkor azt  a  választ  kapta,  hogy a helyi  képviselő – Bazin Géza – választókerületi 
alapjából  lehetne  finanszírozni.  A Városüzemeltetés  és-  Beruházási  Osztály  megkérdezi  erről 
Képviselő urat, és majd tájékoztatják a válaszáról, de ez eddig még nem történt meg. 
A Csermőkei utca járdájának a problémáját már szintén elmondta korábbi közgyűlés alkalmával. 
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Ezt akkor megvizsgálták, és azt a választ kapta, hogy az út a Közútkezelő tulajdonában van, de a 
cég járdát nem építhet, a hivatalos válaszban az szerepel, hogy el kell készíteni a terveket, és a 
városnak kell  megrendelni.  A Városüzemeltetési  és-  Beruházási  Osztály  választ  ígért  ebben  az 
ügyben, efelől érdeklődik. 
Az  Andrássy  utcában  a  sportligethez  vezető  „jobbra-kanyarodást”  közlekedési  lámpa  irányítja. 
Ezzel kapcsolatban is azt a választ kapta, hogy meg fogják vizsgálni a helyzetet, de ez nem történt 
meg.  Többen  jelezték  felé,  hogy  megkönnyítené  a  közlekedésüket  ennek  a  lámpának  a 
megszüntetése.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A megállókkal kapcsolatban elmondja, hogy az elfogadott építési 
engedélyre a jelen vezetésnek ráhatása nem volt.  Ezek megfelelnek a technikai paramétereknek, 
ebben nem tud mást  választ  adni.  Bazin képviselő úr  pedig ha előterjeszti  a  támogatást,  akkor 
támogatni fogja, de a képviselői alapjával csak ő rendelkezik.
A Csermőkei utca, Varga-hegy kérdéskörét kéri, hogy a Városüzemeltetés és- Beruházási Osztály 
vizsgálja meg, az Andrássy utcai közlekedési lámpa ügyét is. Kéri, hogy jövőhéten tájékoztassák 
Képviselő urat a megoldási lehetőségekről.

Szegedi Márton: Ezúton jelzi Polgármester Úr és Jegyző Úr felé a Pénzügyi Bizottság észrevételét. 
Ez  a  bizottság  látja  el  Miskolc  közalapítványainak  felügyelőbizottsági  szerepét.  A  Pénzügyi 
Bizottság úgy határozott,  hogy kitűzték egy hónappal ezelőtt a közalapítványok beszámolójának 
leadási  határidejét.  A  10  miskolci  közalapítványból  egyedül  Miskolci  Speciális  Felderítő  és 
Mentőcsoportért Közalapítvány beszámolója érkezett meg határidőre, a többi közalapítványtól még 
visszajelzés  sem érkezett.  Ezúton kéri  Polgármester  Urat,  hogy intézkedjen az  ügyben,  hogy a 
Pénzügyi  Bizottság  számára  rendelkezésre  álljanak  a  beszámolók,  mert  csak  így  tudják 
megvizsgálni, hogy működnek-e a közalapítványok. Kér a bizottság nevében egy összesítést arról, 
hogy milyen városi pénzzel gazdálkodnak ezek a közalapítványok évente.
A Köztársaság utcai lakosok kérését tolmácsolja, hogy az utca mindkét oldalára felfestésre került a 
napokban  a  bicikli  út,  oda,  ahol  eddig  a  kertesházi  övezetben  a  lakók  parkolni  tudtak.  Jelen 
pillanatban úgy tűnik, hogy az utcában élőket megfosztották a parkolási lehetőségeiktől. Felmerül a 
lakók részéről az a kérdés, hogyha a házuk előtt megállnak gépjárművükkel,  míg bepakolnak a 
lakásba,  és  mire  visszaérnek  ott  lesz-e  a  büntetés,  vagy  lesz  erre  valamilyen  megoldása  a 
vezetésnek.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az első kérdésre az a válasza, hogy a közalapítványok nem vehetik 
semmibe a Pénzügyi Bizottság kérését, úgyhogy el fognak járni ez ügyben.
A parkolással kapcsolatos kérdésre pedig írásos választ fog kapni Képviselő úr.

Katona Ferenc: Az előző közgyűlés alkalmával szólt a Felső-Majláthon lévő P+R parkolótábla 
ügyében. Örömmel tapasztalta, hogy ez két napon belül lekerült onnan, így lehet parkolni már. A 
Városgazda  munkáját  dicséri,  a  Szinva  patak  –  körzetét  érintő  -  medrének  tisztításával 
kapcsolatban. 
Szintén örömteli, hogy a Selyemréten gyalogos járőrök közterület-felügyelőkkel járőröznek, várja a 
visszajelzéseket, hogy ennek milyen hatásai lesznek. 
Fodor képviselő úr által említett Szinva utcai kátyúzási problémákat megerősíti, szintén kéri ennek 
a rendbehozatalát.

Szabó Sándor: Az egyik miskolci közalapítvány kuratóriumának elnökeként jelzi, hogy a Pénzügyi 
Bizottságtól semmilyen megkeresés nem jutott el hozzá. A pénzügyi beszámolójuk rendelkezésre, 
tehát technikai kérdés, hogy mikor beszélik meg ezeket.
Közeledik  a  Halottak  napja,  a  temetőlátogatások  ideje.  A temetők  közbiztonságára  hívja  fel  a 
figyelmet. Arra kéri Polgármester Urat, hogy fokozott rendőri, polgárőri jelenlét legyen, hogy ne 
történhessenek  lopások  a  temetőkben.  Kéri  a  miskolciakat,  hogy  jelentsék  be  ha  lopást, 
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garázdaságot észlelnek.
A Központi Leánykollégium kapcsán elmondja, hogy az épület homlokzatán a burkolat meglazult, 
félő, hogy balesetet okoz. Kéri Polgármester Urat, a MIK Zrt.-t, hogy ez ügyben intézkedjenek.
A Dayka  és  Széchenyi  utca  kereszteződésében  nem lett  kialakítva  jelzőlámpa-rendszer.  Ennek 
hiánya az úttest  egyik oldaláról a másikra való átjutást  balesetveszélyessé teszi,  így kéri  ennek 
mihamarabbi elhárítását kéri.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A kérdésköröket a Városüzemeltetési Osztály megvizsgálja.

Dr. Kiss János: Az illegális hulladéklerakók kapcsán kért szót. Reizinger utcai házak kertje mögött 
jött létre egy újabb, azt kéri, ezt szüntessék meg.
A Kiss Ernő utcán helyeztek el egy balra kanyarodni tilos táblát a „Pocak ABC” előtt. Ez azt jelenti, 
hogy aki ott nem tud balra kanyarodni, a következő utcát veszi igénybe. A Kalló utca egy kicsi, 
egysávos  utca,  nem erre  a  terhelésre  lett  tervezve.  Az  a  kérése,  hogy vizsgálják  felül  a  tábla 
indokoltságát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az első kérdéskörben megvizsgálják az esetet.
A második témában viszont nem tud pozitívumot mondani, mert ott közlekedés szabályozási célból 
maradt  fenn  a  balra  kanyarodni  tilos  tábla,  mert  más  a  közlekedési  rend,  de  megkérdezik  a 
közlekedési szakértőt, hogy mit lehet a helyzettel tenni.

Gazdusné  Pankucsi  Katalin: Köszönetet  mond  a  Városgazda  Kft.-nek  és  a  Beruházási  és- 
Városüzemeltetési Osztálynak is, hogy a korábban kért tükör kihelyezésre került Komlóstetőn. 
Nagy problémát jelent a gyalogos közlekedésben a Bólyai Farkas úton a rengeteg kátyú, valamint a 
járdák rossz állapota. Kéri ezek megszüntetését, lehetőleg még a rossz idő beállta előtt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy  a Városüzemeltetési Osztály járjon el ez ügyben.

Földesi Norbert: A Középszer utcai parkoló problémájára hívja fel a figyelmet. A parkoló építése - 
tudomása szerint - még tervezési szakaszban jár. Kéri, hogy a város vezetése jelezze a hatóság felé, 
hogy amíg a parkoló nem épül meg, addig ne büntessék az autósokat. 
Az Avason van néhány lépcső, amelyek az év elején azt mutatták, csak jövőre kell javítani, de az 
éven balesetveszélyesek lettek. Amennyiben lehetőség van, akkor ezeket újítsák fel.
Kérdezi,  hogy  a  PannErgy  azokra  az  utcákra,  amelyeket  megbontanak,  vállalt-e  visszaállítási 
garanciát. Kéri, hogy a Városüzemeltetési Osztállyal, illetve az illetékesekkel tartsanak egy bejárást 
a választókörzetében azzal kapcsolatban, hogy a jövő évben milyen munkák várnak majd rájuk. 
Szeretné, ha a felmerülő problémát – mint a parkoló esetében is – közösen oldanák meg, képviselői  
alapja terhére is.
Eljutott hozzá egy kérdés, a Szivárvány óvoda kapcsán, ahol nem fejeződött be a felújítás. Kívülről 
felújították az épületet, viszont belülről nem. A szülők aláírást kezdeményeztek, és szeretné tudni, 
hogy áll ez a felújítás.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A lépcsők javítása fokozatosan folyik, több helyen is.
A parkoló kapcsán elmondja, hogy mindenki tudja, milyen a város pénzügyi helyzete, a parkoló 
megépítésére egy költségvetési éven belül meglesz a pénz. 
A Szivárvány  utcai  Óvoda  kapcsán  elmondja,  hogy  egyeztetnek  a  kivitelezővel,  mert  gondot 
okoztak az általa végzett munkák, tehát még függőben van, hogy mikor lesz megoldás.

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Az Álmos utcán lévő kátyúzás helyzetére kívánja felhívni a figyelmet, 
nagy felületen vannak kátyúk, és gondot okoz és veszélyes is ezeknek a kerülgetése. Az Álmos utca 
24. szám alatti  udvarban a MIK Zrt.  elvállalta öt lakásának a kiürítését ez évben, kéri  ennek a 
mihamarabbi  megkezdését,  mert  nagyon  sok  lakos  érdeklődik  afelől,  hogy mikor  indul  meg  a 
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munka. 
A következő kérdését Jegyző Úrnak címzi, hogy a városban hosszú idő óta van egy fennálló gond, a 
Bartók  köz  3251/3  hrsz.-ú  ingatlan  sorsa.  Ez  önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlan,  mely 
jelenleg  megközelíthetetlen  a  városi  lakosok  és  szakemberek  számára,  hogy  ezt  a  területet 
gondozzák, illetve használatba vegyék. Jegyző Úrtól korábban kérte, hogy nyilatkoztassa meg az 
érintetteket, köztük Dr. Simon Gábor képviselő urat - aki telekszomszédja ennek az ingatlannak -, 
hogy a kerítés az ő tulajdonában van-e, illetve, hogy mit tud erről a kerítésről. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A lakás kiürítés kapcsán elmondja, hogy a vezetés részéről is várják 
a MIK Zrt. intézkedését.
A másik kérdésére Jegyző Úrnak adja meg a szót, hogy válaszolhasson.

Dr. Csiszár Miklós: Korábban tájékoztatták a Közgyűlést, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Ennek 
értelmében az  Önkormányzat,  mint  felperes  benyújtotta  a  keresetet,  Dr.  Simon Gábor úr  pedig 
ellenkérelmet nyújtott be. Képviselő Úr felhívta rá a figyelmet, hogy ebben a jogviszonyban nem 
mint  képviselő,  hanem  mint  miskolci  lakos  vesz  részt.  Ezt  követően  a  két  fél  ügyvédei 
egyeztetettek, majd október 24-én az Önkormányzat, mint felperes egy nyilatkozatot terjesztett elő a 
Miskolci Városi Bíróságra – amit ismertet. Összegezve ennek a beadványnak a lényege az, hogy az 
alperesek a perbeli ingatlan birtoklásával felhagytak, saját telküket lekerítették, és nyilatkoztak a 
kerítés  tekintetében is.  Nem vitatták az ellenkérelmükben azt sem, hogy ehhez a  tulajdonhoz a 
városnak joga van, a birtokláshoz való jogot is elismerték, és lekerítették a telekhatáron belüli részt,  
tehát  az  eredeti  állapotot  helyreállították.  Ennek  következtében  a  város  célja  megvalósult,  a 
keresettől elállt. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Jegyző Urat, hogy közérthetőbben mondja el még egyszer, 
mert nem egészen volt érthető az imént. 

Dr. Csiszár Miklós: Dr. Simon Gábor miskolci lakos azért építette ezt a kerítést, mert korábban is 
volt  ott  kerítés,  és  amikor  építkezett  akkor  ez  elbontásra  került.  Azért,  hogy  ne  kelljen 
kártalanítással  élnie  a  város  számára  újjá  építette,  a  gond  az  az  volt,  hogy  amíg  a  leveles  
egyeztetések  zajlottak  ezt  nem  ismerte  el,  de  amikor  a  perre  sor  került,  akkor  igen.  Ennek 
következtében megszüntették a pert. 

Dr. Tompa Sándor: Kérdezi, hogy Polgármester Úr munkatársai miért akadályozzák a képviselőket 
az információhoz jutásban, a munkájukban. Példaként említi a Holdingot. Június 15-én fordult egy 
kérdéssel  az  Elnök  Úrhoz,  Vécsi  Györgyhöz,  és  érdeklődött  a  közbeszerzésekről  és  szakértői 
megbízásokról, és a Selyemréti stranddal, később Tapolcával kapcsolatban is tájékoztatást szeretett 
volna.  Mivel  a  cég  nem  tudott  ezekkel  a  kérdésekkel  mit  kezdeni,  így  Jegyző  Úrhoz  fordult 
állásfoglalás kérésé ügyében, hogy milyen kérdéseket és kinek tehet fel, amire választ is kapott. 
Ennek az állásfoglalásnak a birtokában ismételten Vécsi Úrhoz fordult, aki arról tájékoztatta, hogy 
az operatív ügyekben forduljon Pálffy Kinga vezérigazgató asszonyhoz. A szeptember közgyűlésen 
személyesen  megkereste  Igazgató  Asszonyt,  és  kérte,  hogy  a  korábban  kért  információkról 
tájékoztassa.  A Holding  működésével  kapcsolatban  is  érdeklődött,  de  nem kapott  választ.  Kéri 
Polgármester Urat, hogyha egyetért Jegyző Úr véleményével, hogy a képviselőket munkájukban 
információkkal kell segíteni, akkor intézkedjen.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Egyetért,  így  a  sajtón  keresztül  is  tájékoztatta  a  miskolciakat, 
képviselőket,  például  a  Selyemréttel  és  Tapolcával  kapcsolatban  is.  A folyamat  mindenki  előtt 
ismert.  Rossz,  illetve  nem  teljesítés  miatt  felmondtak  a  Selyemréti  Strandfürdő  esetében  a 
vállalkozóval a szerződést, ezután elindult egy folyamat, aminek a végén a szakértő megállapította, 
hogy jelen  pillanatban  milyen  készültségi  fok  van  a  Selyemréten,  és  a  fennmaradt  munkára  a 
közbeszerzési eljárás elindult, tudomása szerint még nem zárult le. Tapolca esetében kiírásra került 
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egy tervezési  közbeszerzési  pályázat,  teljesen publikusan.  Jelen pillanatban folyik a  terveztetési 
folyamat, és közben a forrás kérdésköre is vizsgálat alá került, új forrásokat kívánnak bevonni, nem 
növelve tovább ezzel az önkormányzati adósságállományt.

Seresné  Horváth  Zsuzsanna: A Jobbik  pánikkeltésének  köszönhetően  sok  kérdést  kap,  hogy 
valóban jönnek vissza Kanadából  a  romák.  Utánanézett  az illetékes  szerveknél,  és  ennek nincs 
alapja,  és  nem  fordulhat  elő  az  sem,  hogy  beköltöznek  más  családokhoz,  rokonaikhoz. 
Nyomatékosan kéri a Jobbikos képviselőket, fejezzék be a felesleges pánikkeltést Miskolcon.
A Zöld Nyíl projekt vezetőitől kérdezi, hogy a diósgyőri Pálos Éttermet lebontották, és többen is 
kérdezték tőle, hogy mi lesz ennek a területnek a sorsa, mikor kerül rendezésre, mert többféle hír is 
terjed ezzel kapcsolatban.
Kéri  a  Városgazdától,  hogy az  avarkupacok elszállítása  a  tavaly évtől  eltérően szervezettebben 
történjen meg. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Diósgyőr esetében a „szilvamag” rendezése városépítészeti kérdés, 
már nem a Zöld Nyílhoz tartozó problémakör. A Főépítészi Főosztály válaszolni fog a kérdésre. A 
másik kérdésre pedig a Városüzemeltetési Osztály fogja a választ megadni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Győri kapuban nagyon sok fa van, így csatlakozik Seresné 
képviselő asszonyhoz, hogy szeretné ennek az avarnak az időben történő elszállítását.
Hatósági Főosztályt kéri arra, hogy a Gyár, Kalapács, Kabók és Böngér utca környékére kérnének 
hatósági ellenőrzést – közterület-felügyelőkkel, szolgáltatóknak az embereivel, mert vannak olyan 
lakók, akik közösségellenes magatartást folytatnak.
A Városgazdát  dicséri,  mert  köszönik  a  lakók,  hogy  idén  a  Győri  kapuban  is  kiültették  az 
árvácskákat. A virágosítás mellett fásítási programot is hirdetnek majd.
A Brigád  utcai  Óvoda  az  elmúlt  időszakban  kisebb  megújuláson  esett  át,  melyet  köszön  a 
kivitelezőknek. Az óvoda fejlesztését szeretnék a jövőben is folytatni, például nyílászáró cserét.
A műfüves  pályák épülnek,  mind a  négy helyszínen,  és  ha  az  időjárás  is  engedi,  akkor  már  a 
közeljövőben használhatják a sportolni vágyók.

Dr. Mokrai Mihály: Főépítész urat kérdezi, hogy Komlóstető bekötését egy másik úttal hogyan 
lehetne  megvalósítani,  lehet-e  erre  valamilyen  tervet  kidolgozni,  hogy  a  reggeli  és  délutáni 
csúcsforgalomban is lehetővé tenné az utcáról való lekanyarodást, és a már nem nagyon használt 
vasúti átjáróval kapcsolatban is megoldást nyújtana. 
Van-e arra valamilyen koncepció, városfejlesztési terv, hogy Komlóstetőt több ponton bekapcsolják 
a város vérkeringésébe. 
Az elmúlt közgyűlésen elfogadott jogszabállyal kapcsolatban kikérte a komlóstetőiek véleményét, 
és sokaknak nem tetszett a Testület döntése, hogy a háziorvosi rendelőket visszaköltöztetik. Ez ellen 
így már nemcsak a háziorvosok tiltakoznak, hanem a helyi idősek is. Kéri a városvezetést, hogy 
gondolja át az elképzeléseit, és az ottlakók érdekét is vegyék figyelembe.

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Bartha György: Bükkszentlászló pataktámfallal kapcsolatban kíván javaslatot tenni, egy komplex 
kezelést szeretne javasolni jövőre, amibe állami pénzeket érdemes lenne belevonni, mivel ez óriási 
léptékű és költségű munka lenne az önkormányzatnak, amire nem lenne saját forrás. Folyamatos az 
állagromlás, az augusztusi nagy esőzés is komoly gondokat okozott, jelenleg három olyan helyszín 
van, ami veszélyes – az utat, a házat tartó támfal. Kéri, hogy még ez éven kerüljön megoldásra. 
Tavasszal, olvadáskor nagy problémát fog jelenteni.

Dr.  Simon  Gábor: Miskolci  lakosok  közel  fele  távfűtéses  lakásokban  lakik,  és  az  előző 
városvezetésnek fontos célja volt, hogy csökkentse a MIHŐ Kft.-nek a gázfüggőségét. Elmondja, 

24



hogy  milyen  beruházásokat  tettek  arra,  hogy  csökkentsék  a  távhődíjakat,  példaként  említi  a 
PannErgy beruházást  és a  bioerőművet.  A mostani  vezetés  a  ciklusprogramban megígérte,  hogy 
racionalizálja az önkormányzati cégek működését. Ennek az lett volna a célja, hogy a távhődíjak 
csökkenjenek.  Több idézetet  is  felolvas,  amelyekben Polgármester  Úr távhődíj  csökkenést ígért. 
Kezdődik a fűtési szezon, és kérdezi, hogy mikor csökken a távhő díja, a miskolciak mikor érezhetik 
ezen ígéretek gyümölcsét.
Személyes érintettség kapcsán el kívánja mondani, hogy ...

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Személyes érintettségről nem beszélhetnek ebben az esetben, mivel 
Képviselő Úr is jelezte, hogy nem képviselőként lett megszólítva, hanem miskolci lakosként, így 
nem adja meg neki a szót.
A távhővel kapcsolatban elmondja, hogy nyilatkozatai óta a távhő hatósági áras lett, a kormány vette 
kezébe ezt a kérdéskört. Miskolc Önkormányzata a Képviselő Úr által is említett beruházásokkal 
hozzátette  azt,  amit  tehetett.  Van  amire  az  önkormányzatnak,  van  amire  a  kormánynak  van 
lehetősége, de cél mindkét esetben a távhődíjak csökkentése.

Jakab Péter: Elmondja, hogy a Jobbik nem riogat, hanem képviseli az aggódó embereket. 
Kiliáni  lakosok  keresték  meg  azzal,  hogy  az  Eötvös  Szakközépiskola  kollégiumában  kerülnek 
ideiglenesen elhelyezésre a Kanadából visszatérők. Reméli a városvezetés ezt tudja cáfolni, de erről 
papírt is szeretne. 
Fészekrakós  témában  megjegyzi,  hogy  akik  elköltöznek,  azok  vissza  is  költözhetnek,  mert  a 
lakcímkártyájuk  ugyanoda  szól,  ahonnan  elmentek.  Kérdezi,  hogy  az  elmúlt  évben  az 
Önkormányzat hány fészekrakós családot költöztetett ki, lakoltatott ki, mert nem fizetett. 
Kiss  képviselő  úr  is  felhívta  a  figyelmet  az  illegális  hulladéklerakók  problémájára,  azok 
felszámolására. A „miként” viszont kérdéses, mert ez eddig úgy zajlott, hogy az adózók pénzén a 
Városgazda elvitte a hulladékot, pedig a 2000. évi XLIII. törvény – ami a hulladékgazdálkodásról 
szól – kimondja, a „szennyező fizet” elv alkalmazását. Ezzel szemben az egyik miskolci híradóban 
hallotta  szeptemberben,  hogy  idén  már  harmadik  alkalommal  szállítja  el  a  város  az  illegális 
hulladékot az adózók pénzén, ami így nem harmonizál a törvénnyel. Kéri Polgármester Urat, hogy 
írásban is nyilatkozzon arról, hogy a város azon gyakorlata, hogy az adófizetők pénzéből szállítják 
el mások szemetét, az megfelel-e a jogszabályokban előírtaknak. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Úgy  gondolja,  hogy  a  képviselői  munka  része  az  is,  hogy 
feltérképezzék, hogy kik hordják oda a hulladékot. Abban a pillanatban, amikor bizonyítható jelzés 
érkezik, hogy ki hordta oda a hulladékot, abban a pillanatban rájuk lehet terhelni a költségeket. Van 
egy másik lehetőség is, hogy otthagyják a szemetet. 
Kéri Szélyes Domokos vezérigazgató urat, hogy a lakások bérletével kapcsolatosan tájékoztassa a 
Képviselő urat, hogy azokat akarják lehetőséghez juttatni, akik fizetőképes kereslettel rendelkeznek, 
akikkel  olyan szerződéseket  kötnek,  hogy ha  nem fizetnek,  abban a pillanatban kilakoltathatják 
őket.

Szélyes  Domokos: Polgármester  Úr  már  meg  is  válaszolta  a  kérdést.  Az  elmúlt  Közgyűlésen, 
amikor  a  lakások  bérletéről  szóló  rendeletet  módosították,  akkor  a  piaci  alapon  bérbe  adható 
lakásoknál könnyítették meg a lakáshoz jutás feltételeit azzal, hogy szigorúbbá tették a jövedelmi 
viszonyok vizsgálatát.  Tették  ezt  azért,  hogy a  miskolci  fiatalok  könnyebben lakáshoz tudjanak 
jutni.  Egy  éves  bérleti  szerződéseket  kötnek,  amikor  ez  megszűnik  és  ha  nem fizetnek,  akkor 
azonnali  hatállyal  ki  kell  költözniük.  Ha  egy  évnél  hosszabb  szerződést  kötnek  egyoldalú 
közokiratban kell nyilatkozni arról, hogy amennyiben hátralékuk van, akkor azonnali hatállyal ki 
lehet őket költöztetni.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. 
Az  Eötvös  Kollégiummal  kapcsolatos  kérdésére  az  a  válasza,  hogy  ez  rémhírterjesztés.  Nem 
akarnak oda senkit beköltöztetni.
Felülbírálta korábbi álláspontját,  és megadja a szót Dr. Simon Gábor képviselő úrnak, mert nem 
Jegyző Úr hozzászólására akar reagálni, hanem a személyét érintő hozzászólásra.

Dr. Simon Gábor: Jegyző Úr elmondta,  hogy mi történt az ügyben.  Az Önkormányzat  indított 
ellene egy keresetet, az első tárgyalásra nem tudott elmenni. A Hivatal ügyvédje bejelentette, hogy 
egyezséget  kívánnak  vele  kötni,  majd  ezt  követően  felhívta  az  ügyvédjét,  és  tájékoztatta  az 
elállástól, hogy hozzájárulnak-e ehhez. Nem járultak hozzá, mert végig szerették volna vinni a pert. 
Tegnapi nap folyamán mégis visszavonta az Önkormányzat a keresetet. Ez az ügy egyik része. A 
másik  része,  hogy  folyamatosan  valótlanságokat  állítanak  róla.  Tisztában  van  vele,  hogy  egy 
képviselőnek nagyobb tűrési kötelezettsége van.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Képviselő  Úr  képviselői  mivoltából  nyilatkozik,  pedig 
magánemberként kért szót. Képviselőként nem lett megtámadva, így megvonja tőle a szót.

Dr. Gonda Géza: Köszöni a Városgazdának és a Városüzemeltetési Osztálynak, hogy a Hejő patak, 
valamint az árok rendbetétele megtörtént, nagyon szép lett. Szintén köszöni, hogy a Sályi utcán a 
lépcsőket és a járdákat megcsinálták, részben a saját képviselői alapjának terhére. 
Problémaként merül fel,  hogy a kátyúzás Miskolcon nem jól halad,  ez több képviselőt is érintő 
probléma, ezért kéri Polgármester Urat, hogy erre fokozottan figyeljenek oda a vezetés részéről.  
Hejőcsabán nagyon sok kis utca van, és sok a járhatatlan utca szakasz – említi külön a 48-as utcát, 
ami az egyik legrosszabb helyzetű. 
A Csaba vezér utca 58. szám alatt  van egy „lábasház”,  ami régen a gyógyszertár volt,  és ez az 
ingatlan  rendkívül  leromlott  állapotban van.  Lépések már  történtek,  a  tulajdonost  felszólították, 
hogy hozza megfelelő állapotba, hogy legalább balesetveszélyes ne legyen. Erre a részre oda kellene 
figyelni, mert ez a város egyik bejárata, és esztétikailag sem szép látvány a romos épület.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért azzal, hogy ezek fontos dolgok, erről kell beszélni, hogy 
hogyan lehet fejleszteni, építeni a várost. A felmerült kérdéseket meg fogják oldani, és kéri, hogy a 
lakossági  fórumokon  gyűjtsék  tovább  azokat  az  információkat,  melyek  segítségére  lehetnek  az 
Önkormányzatnak abban, hogy tovább fejlődjön ez a városrész is. 
Gazdasági háttere az ingatlanfelújításnak a tulajdonost terheli, tehát amennyiben nem teszi meg, azt 
teheti  csak  a  várost,  hogy  megoldja  helyette.  A város  gazdasági  helyzete  viszont  nincs  olyan 
állapotban,  hogy erre  is  újabb forrásokat  fordítson,  magántulajdonú épületen  beruházást  hajtson 
végre. Igyekeznek a tulajdonossal az egyezséget megkötni.

Molnár  Péter: A nyár  folyamán  örömteli  volt  az  a  több  mint  100  millió  forintos  beruházás, 
melynek eredményeként a Vörösmarty – Soltész N. K. kereszteződésben egy elég hosszú szakaszon 
megújult az út. Többen viszont problémaként vetik fel – jó lett volna úgy alakítani a beruházást, 
hogy ez megoldódjék -, hogy a Soltész N. K. utcán, ha a Bajcsy utca felé halad az autós, akkor 
balra  kanyarodni  nem lehet.  A dugók  kialakulásához  részben  ez  is  hozzájárul.  A Bocskai  utca 
egyirányú, ott egy óvoda és egy magániskola is működik, és ezek még inkább növelik a forgalmat. 
Úgy gondolja, hogy szakemberek segítségével forgalomszabályozásra szükség lenne itt a jövőben, 
illetve meg kellene vizsgálni a balra kanyarodás lehetőségét. Tisztában van vele, hogy a jelenlegi 
kiépített körülmények között ez szinte lehetetlen, mert teljesen át kellene programozni a lámpákat. A 
Bocskai utcának az elején nagyon nagy a forgalom és a parkolási terheltség, ami azért van, mert az a 
szakasz nem fizetős.  Sokan kérték,  kérdezték tőle,  hogy van-e rá lehetőség,  hogy az utca elejét 
bevonni a parkolásba, mint forgalomszabályozási eszközt.
A Vörösmarty  53.  és  a  Soltész  N.  K.  36.  szám előtt  van  egy-egy  buszmegálló.  Az  útátépítés 
következtében  a  megállókat  is  átépítették,  a  két  szemetes  viszont  nem került  áthelyezésre,  ezt 
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kellene pótolni. 
Azon fák közül, melyeket a beruházás keretén belül ültettek, már több pusztuló félben van, kéri, 
hogy ezt jövő évben vizsgálják meg. 
Köszöni Pfliegler Péter alpolgármester úr közbenjárását,  és a Városgazdának a munkáját  abban, 
hogy kérésére a nyáron a Vörösmarty alatt húzódó nagyon rossz állapotban lévő aluljárót rendbe 
tették. Köszöni a Közterület-felügyeletnek, hogy többször ellenőrzést végeztek itt is. 
Szintén  köszöni  a  Városgazdának,  hogy közreműködnek  abban,  hogy ősszel  –  a  tavalyi  évhez 
hasonlóan – újabb fásítási akciót vigyenek véghez.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több közérdekű bejelentésre jelentkező.

Bejelenti, hogy a tételes szavazások következnek.

Az     1.     napirend tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város nevelési-oktatási 
intézményeiben megvalósuló helytörténeti oktatás koncepciójának 
elfogadására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy     határozat   elfogadásáról kell 
szavazniuk. 

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

X- 289/3535/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  nevelési-oktatási  intézményeiben  megvalósuló 
helytörténeti oktatás koncepciójának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város 
nevelési-oktatási  intézményeiben  megvalósuló  helytörténeti  oktatás  koncepciójának 
elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező 
helytörténeti koncepciót.

Felelős:     Alpolgármester
            Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Határidő:     azonnal

2. A Közgyűlés ajánlással él a város nevelési-oktatási intézményei felé, hogy a kidolgozott és 
elfogadásra került koncepciót – amennyiben azzal a nevelőtestület is egyetért – építsék be 
valamennyi intézménytípus pedagógiai programjába, illetve helyi tantervébe.

Felelős:     Alpolgármester
            Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Határidő:     azonnal

3. Az elfogadott koncepciót Miskolc Megyei Jogú Város által fenntartott valamennyi nevelési-
oktatási intézmény számára meg kell küldeni.

Felelős:     Alpolgármester
            Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Határidő:     2012. október 30.
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A     2.     napirend   tárgya  :   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és előadó-
művészeti nonprofit  gazdasági társaságai közötti fenntartói 
megállapodások megkötésére

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az előterjesztés kapcsán három   határozat   elfogadásáról  kell 
dönteniük.
Kéri, szavazzanak az első –  a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-vel történő fenntartói 
megállapodás megkötése tárgyú – határozati     javaslatról.  

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

X-290/3536/2012. sz. határozatot

Tárgy:   A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-vel fenntartói megállapodás megkötése

Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  és  előadó-művészeti  nonprofit  gazdasági  társaságai  közötti  fenntartói 
megállapodások megkötésére” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1./  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  előadó-művészeti 
szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló  2008.  évi  XCIX. 
törvény 16. § (2) bekezdése alapján az általa alapított Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft.-vel Fenntartói Megállapodást köt a mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: október 31.

2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt Fenntartói Megállapodást az 
Önkormányzat képviseletében kösse meg és gondoskodjék a megállapodásoknak az előadó-
művészeti államigazgatási szerv részére történő megküldéséről.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: október 31.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a második –  a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Nonprofit Kft.-vel fenntartói megállapodás megkötése tárgyú – határozati     javaslatról.  

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

X-291/3536/2012. sz. határozatot

Tárgy:   A  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.-vel  fenntartói  megállapodás 
megkötése

Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  és  előadó-művészeti  nonprofit  gazdasági  társaságai  közötti  fenntartói 
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megállapodások megkötésére” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése  alapján  az  általa  alapított  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.-vel 
Fenntartói Megállapodást köt a mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: október 31.

2./A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt Fenntartói Megállapodást az 
Önkormányzat képviseletében kösse meg és gondoskodjék a megállapodásoknak az előadó-
művészeti államigazgatási szerv részére történő megküldéséről.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: október 31.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak a harmadik –  a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház Nonprofit Kft.-vel fenntartói megállapodás megkötése tárgyú – határozati     javaslatról.  

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

X-292/3536/2012. sz. határozatot

Tárgy:   A Miskolci  Csodamalom  Bábszínház  Nonprofit  Kft.-vel  fenntartói  megállapodás 
megkötése

Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  és  előadó-művészeti  nonprofit  gazdasági  társaságai  közötti  fenntartói 
megállapodások megkötésére” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1./  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  előadó-művészeti 
szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló  2008.  évi  XCIX. 
törvény 16.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  általa  alapított  Miskolci  Csodamalom Bábszínház 
Nonprofit Kft.-vel Fenntartói Megállapodást köt a mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: október 31.

2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt Fenntartói Megállapodást az 
Önkormányzat képviseletében kösse meg és gondoskodjék a megállapodásoknak az előadó-
művészeti államigazgatási szerv részére történő megküldéséről.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: október 31.
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A     3.     napirend   tárgya  :   Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
cégvezetőjének megbízására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az előterjesztés szerint egy   határozat   elfogadásáról  kell 
szavazniuk, valamint személyi     kérdésről     kell     döntetniük  . A személyi kérdés tekintetében 
minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
Kéri, hogy szavazzanak Kovács László személyéről.

A Közgyűlés 26  igen,  0  nem szavazattal, 0  tartózkodás 
mellett (nem szavazott 3 fő) megbízta  Kovács Lászlót a 
Miskolc  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  cégvezetői 
feladatainak ellátásával 2012. október 29. napjától 2012. 
december 31. napjáig.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  hogy  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  határozati 
javaslatról, figyelemmel az előzőekben elfogadott személyi kérdésre tekintettel.

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

X-293/3537/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. cégvezetőjének megbízása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Szimfonikus 
Zenekar  Nonprofit  Kft.  cégvezetőjének  megbízására” című  előterjesztést,  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
cégvezetői feladatainak ellátásával 2012. október 29. napjától 2012. december 31. napjáig 
Kovács László (Anyja neve:                           , születési idő:                           ,  születési  hely:  
                          , TAJ szám:                   , adószám:                     , lakcím:                        ) 
karnagyot, a zenekar művészeti vezetőjét bízza meg.

2. A Közgyűlés  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 2. mel-
léklet szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbíróságánál a szükséges cégeljárást folytassa le. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Közreműködik: Humán Főosztály 
Határidő: 30 napon belül

30



A     4.     napirend   tárgya  :   Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan 
hasznosítási feltételeinek módosítása tárgyában hozott IV-
109/2776/2012. sz. határozat módosítására

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

A Közgyűlés  17  igen,  0  nem szavazattal,  9  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  3  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-294/3538/2012. sz. határozatot

Tárgy:  A Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan hasznosítási feltételeinek  tárgyában 
hozott IV-109/2776/2012. sz. határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. 
alatti  ingatlan hasznosítási  feltételeinek módosítása tárgyában hozott  IV-109/2776/2012.  sz. 
határozat módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IV-109/2776/2012. sz. határozatának 1-2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. október 31.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MIK Zrt. és a NORDA  
Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Ügynökség  Közhasznú  Nonprofit   Kft.  -  a  
bérleti  szerződés  megkötésével  egyidejűleg  -  a  2007.  február  1.  napjától  fennálló  
üzemeltetési szerződést 2012. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszüntesse. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. október 31. "

2. A Közgyűlés IV-109/2776/2012. sz. határozata 3. pontjában foglalt végrehajtási határidőt 2012. 
október 31.-re módosítja.
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3.  A  Közgyűlés  IV-109/2776/2012.  sz.  határozata  3.  pontjának  módosítással  nem  érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. október 31.

Az     5.     napirend tárgya:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi Közbeszerzési Terv 
módosításának jóváhagyására

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

A Közgyűlés  17  igen,  0  nem szavazattal,  9  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  3  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-295/3539/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Polgármesteri  Hivatal  2012.  évi 
Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Polgármesteri  Hivatal  2012.  évi  Közbeszerzési  Terv  módosításának 
jóváhagyására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
Közbeszerzési Terv módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletben foglaltak 
szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: azonnal

A     6.     napirend   tárgya  :   Javaslat sportcélú ingatlanoknak a DSM Nonprofit Kft. részére 
történő használatba adására

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

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

X-296/3540/2012. sz. határozatot

Tárgy: Sportcélú ingatlanoknak a DSM Nonprofit Kft. részére történő használatba adása 

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  sportcélú  ingatlanoknak a 
DSM Nonprofit Kft. részére történő használatba adására” című előterjesztést és a következő 
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határozatot hozza:
1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az  Önkormányzat  a 

tulajdonában lévő 11105/2 hrsz-ú, 4 ha 1628 m2 alapterületű, kivett sorttelep művelési ágú 
ingatlant, valamint a 20411 hrsz-ú, 2 ha 0116 m2   alapterületű kivett sporttelep művelésű 
ágú ingatlant használatba adja –  ide nem értve a fent megnevezett sporttelepeken az 
MLSZ szervezésében létesített kisméretű műfüves labdarúgó pályák használati jogát 
-  határozatlan  időtartamra a  DSM  Nonprofit  Kft.  részére  közcélú  adományként.  A 
használatba adás kezdő időpontja: 2012. november 1. napja. 

A DSM Nonprofit Kft. köteles az Önkormányzat és az MLSZ között létrejött szerződésben 
az  Önkormányzat  által  vállalt  Miskolc  11105/2  hrsz-ú  és  20411  hrsz-ú  ingatlanokra 
vonatkozó  üzemeltetési,-  karbantartási  és  fenntartási  kötelezettség  külön  térítés  nélkül 
történő ellátására.

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

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

DSM Nonprofit Kft.
Határidő: 2012. november 1.

A     7.     napirend tárgya:   Javaslat pályázat benyújtására és az önrész biztosítására az art 
mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása céljából

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

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

X-297/3541/2012. sz. határozatot

Tárgy: Pályázat benyújtása és az önrész biztosítása az art mozihálózat digitális fejlesztésének 
támogatása céljából

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  pályázat  benyújtására  és  az 
önrész  biztosítására  az  art  mozihálózat  digitális  fejlesztésének  támogatása  céljából”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés egyért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összeállította 
és  benyújtotta  pályázatát  az  emberi  erőforrások  minisztere  18/2012.(VIII.29)  EMMI 
rendeletében megjelent pályázati felhívásra.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: CINE-MIS Nonprofit Kft.
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés  biztosítja  a  pályázat  megvalósításához  szükséges  4.000  eFt  saját  forrás 
összegét,  mely Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat  2012. évi költségvetésében a 
„Pályázati önrész” költségvetési soron rendelkezésre áll.
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Az  önrész  felhasználásának  feltétele,  hogy  az  Önkormányzat  által  benyújtott  pályázat 
pozitív elbírálásban és támogatásban részesül.

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

3. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy az  önrész  és  a  támogatás  átutalására, 
felhasználására  illetve elszámolására vonatkozóan az  Önkormányzat  szerződést  kössön a 
pályázat szakmai tartalmát megvalósító CINE-MIS Nonprofit Kft.-vel.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: CINE-MIS Nonprofit Kft.
                          Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a pozitív támogatói döntést követően

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megvalósításhoz  szükséges  egyéb 
dokumentumok aláírására valamint intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: CINE-MIS Nonprofit Kft.
                          Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A     8.     napirend tárgya:   Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. „Partnerség a klimatikus 
változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően” című, 
HUSK/1101/1.5.1/0128 azonosító számú projektekhez kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötésének jóváhagyására

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

A Közgyűlés  26  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  1  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-298/3542/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között 
létrejövő projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének 
jóváhagyása  a  „Partnerség  a  klimatikus  változások  hatásának  a  csökkentésére  a 
fejlesztést  illetően”  című,  HUSK/1101/1.5.1/0128  azonosító  számú  projekthez 
kapcsolódóan.

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Városfejlesztési 
Kft.  „Partnerség a klimatikus  változások hatásának a csökkentésére  a fejlesztést  illetően” 
című,  HUSK/1101/1.5.1/0128  azonosító  számú  projekthez  kapcsolódó  projektmenedzsment 
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének jóváhagyására” című előterjesztést és a 
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következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a 

Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel megbízási szerződést kössön a „Partnerség a klimatikus 
változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően” című projekt keretében a megva-
lósításra kerülő projektmenedzsment feladatok ellátására, 9446,4 EUR (2.644.992 Ft – árf.: 
280 Ft) + ÁFA , azaz 11.808 EUR (3.306.240 Ft – árf.: 280 Ft) díjazás ellenében, és amely 
szerződés a támogatási szerződés aláírásával válik hatályossá. A megbízás határozott idő-
tartamú, a projekt kezdésétől a projekt végéig tart.

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

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

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

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A     9.     napirend tárgya:   Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. „Partnervárosok 
együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén” 
című, HUSK/1101/1.3.1/0117 azonosító számú projektekhez 
kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló 
szerződés megkötésének jóváhagyására

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

A Közgyűlés  26  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  1  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-299/3543/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között 
létrejövő projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének 
jóváhagyása  a  „Partnervárosok  együttműködésének  fejlesztése  a  történelmi  Tokaji 
Borút  mentén”  című,  HUSK/1101/1.3.1/0117  azonosító  számú  projekthez 
kapcsolódóan.

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Városfejlesztési 
Kft.  a  „Partnervárosok együttműködésének fejlesztése  a történelmi Tokaji  Borút mentén” 
című,  HUSK/1101/1.3.1/0117  azonosító  számú  projekthez  kapcsolódó  projektmenedzsment 
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének jóváhagyására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a 
Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel megbízási szerződést kössön a „Partnervárosok együttmű-
ködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén” című projekt keretében megvalósí-
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tásra kerülő projektmenedzsment feladatok ellátására, 3200 EUR + ÁFA (896.000 Ft +ÁFA - 
árf.: 280 Ft), azaz bruttó 4000 EUR díjazás ellenében, mely szerződés a támogatási szerző-
dés aláírásával válik hatályossá. A megbízás határozott időtartamú, a projekt kezdésétől 
a projekt végéig tart.

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

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

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

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A     12.     napirend tárgya:   Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű  közgyűlési  határozatok  végrehajtásáról  (2012.  év  I. 
félév) szóló beszámoló elfogadására

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

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal,  10 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  1  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-300/3546/2012. sz. határozatot

Tárgy: Beszámoló  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról,  valamint  a  lejárt  határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év I. félév)

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  átruházott  hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év I. félév) 
szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2012. évi I. féléves beszámolót,  és a 2012. 
I. félévet megelőzően hozott és azóta folyamatban lévő határozatokról szóló beszámolót az 1.; a 2/a 
és a 2/b mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi     indítványok     szavazása   következik.
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Az     1.     sürgősségi     napirend tárgya:   Javaslat Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási 
területén  a  járművel  történő  díjköteles  várakozás 
szabályairól  szóló  26/2010.  (VI.  30.)  önkormányzati 
rendelet módosítására

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

A Közgyűlés 17  igen, 0  nem szavazattal, 11  tartózkodás 
mellett (nem  szavazott  1  fő)  megalkotta a 35/2012. 
önkormányzati rendeletét a Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási  területén  a  járművel  történő  díjköteles 
várakozás  szabályairól  szóló  26/2010.  (VI.  30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

A   2  .     sürgősségi     napirend tárgya:   Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Köznevelési 
Intézményműködtető  Központ  működési  modelljének 
kialakítására

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

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal,  11 tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  2  fő)  elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-301/3569/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Köznevelési  Intézményműködtető  Központ  működési 
modelljének elfogadása

Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú Város 
Köznevelési  Intézményműködtető  Központ  működési  modelljének  kialakítására”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Köznevelési  Intézményműködtető  Központ  működési  modelljének 
kialakításáról szóló koncepciót, és dönt az abban a szakértői munkacsoport által megjelölt „A1” 
változatként javasolt szervezeti struktúra kialakításáról.

Felelős:     Kiss Gábor alpolgármester
           Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Határidő:     azonnal

2. A Közgyűlés felkéri Kiss Gábor alpolgármestert, hogy a költségvetési intézmény alapításával, 
valamint  a  gazdálkodás  átszervezésével  kapcsolatban  érintett  valamennyi  intézmény 
tekintetében  az  átalakításra  vonatkozóan  dolgozzon  ki  ütemtervet,  valamint  a  vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerinti adminisztratív és ügyviteli feladatokat készítsék elő, 
illetve végezzék el.

Felelős:    Kiss Gábor alpolgármester
            Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
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Közreműködik:     Jegyzői Kabinet
    Humán Főosztály
    Főépítészeti Főosztály

Határidő:     2012. november 15.

3. A Közgyűlés  felhatalmazza  Kiss  Gábor alpolgármestert,  hogy a fenti  döntések  végrehajtása 
érdekében szükséges feladatokat, azok teljesítésének határidejét és felelőseit intézkedési tervben 
határozza meg.

Felelős:     Kiss Gábor alpolgármester
            Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály

Közreműködik:     Jegyzői Kabinet
    Humán Főosztály

Határidő:     2012. október 30.

4. A Közgyűlés  felkéri  Kiss  Gábor  alpolgármestert,  hogy  az  érintett  intézmények  vezetőinek 
bevonásával  készítsen  elő  javaslatot  a  2012.  novemberi  testületi  ülésre a  létrehozandó 
intézményműködtető  központ  szakmailag  és  pénzügyileg  hatékony  működtetése  érdekében 
indokolt intézkedésekre.

Felelős:     Kiss Gábor alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:     Humán Főosztály
Határidő:     2012. november 15.

A   3  .     sürgősségi     napirend tárgya:   Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójára

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

A Közgyűlés  28  igen,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  1  fő) elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-302/3565/2012. sz. határozatot

Tárgy:Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulója

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú 
Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy Miskolc  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata csatlakozzon az Emberi  Erőforrás Minisztérium által  meghirdetett  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzat  Ösztöndíjpályázathoz,  egyben  felhatalmazza  a 
Polgármestert az 1. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat aláírására.

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Humán Főosztály
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Határidő  :   azonnal
2. Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jóváhagyja az  előterjesztésben szereplő  120 fő 

keretösszegig a pályázatok befogadását, melyből 110 db-ot „A” típusúként 10 db-ot ”B” 
típusúként  lehet  benyújtani.  Amennyiben az  engedélyezett  „B” típusú keret  erejéig  nem 
érkezik elegendő számú érvényes pályázat, akkor a megmaradó keret szám az „A” típusú 
pályázatra biztosított keretszámot növeli. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:     Humán Főosztály
Közreműködik:                Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2013. évi 
költségvetésben pályázati önrészként biztosítsa a 4.500.- Ft/fő/hó összeget, melyből az „A” 
típusban  nyertes  pályázók  2013.  márciusától,  a  „B”  típusban  nyertes  pályázók  2013. 
októberétől részesüljenek ösztöndíjban.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:              Gazdálkodási Főosztály
Határidő:  2013. évi költségvetés elfogadása

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati feltételeinek kiírására – a 2. és 3. 
számú  mellékletek  szerint  –  valamint  a  pályázattal  kapcsolatos  döntést  megelőző 
adminisztrációs tevékenységek lebonyolítására.

Felelős:        Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Határidő:        2012. október 26. és 2012. december 21.

5. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  az  Egészségügyi  és  Szociális-, 
valamint az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a benyújtott 
pályázatokat  együttes  ülésen  bírálják  el,  a  4.  sz.  mellékletben  alkalmazandó  bírálati 
szempontok alapján. 

Felelős:          Polgármester
Végrehajtásért felelős:           Humán Főosztály
Közreműködik:                          Egészségügyi és Szociális Bizottság 

         Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság

Határidő:           2012. december 17.

A   7.   sürgősségi     napirend tárgya:   Javaslat  a  MIK  Zrt.  által  kibocsátott  kötvények 
prolongációjához kapcsolódó önkormányzati  döntésekre, 
a  MIK  Zrt.  megbízási  szerződésének  módosítására, 
továbbá  a  kötvényekkel  kapcsolatos  pénzügyi 
kötelezettségek teljesítéséhez forrás biztosítására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy   határozat  i     javaslatról   kell dönteniük.
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A Közgyűlés  17  igen,  11  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  1  fő)  elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

X-303/3577/2012. sz. határozatot

Tárgy:MIK Zrt. által kibocsátott Kötvények fizetési kötelezettségének teljesítéséhez új forrás 
rendelése,  a MIK Zrt.-vel kötött megbízási szerződés módosításának jóváhagyása, a 
kötvények  futamidejének  2022-ig  történő  prolongációjához  kapcsolódó  döntések 
meghozatala

l./  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  II-41/70.422-2005 sz.  határozatával  2005-ben 12.5 
millió CHF, majd II-42/95.329/2006. sz. és V-158/95.780/2006. sz. határozatokkal további 10 
millió CHF, összesen 22.5 millió CHF névértékben városfejlesztési  feladatok finanszírozását 
biztosító kötvények MIK Zrt. általi kibocsátásáról döntött. A kötvények visszafizetéséhez az I. 
kötvény esetében  a  II/41/70,422/2005.  sz.  határozat  1.5  pontja  alapján  az  FPP rendszerben 
keletkező többletbevételeit rendelte forrásként. A II. kötvény esetében a visszafizetéshez rendelt 
forrás  a  II-42/95.329/2006.  sz.  határozat  1.2  pontja  illetve  és  ezzel  azonosan  a  V-
158/95.780/2006.  sz.  határozat  1.  és  2.  pontja  alapján  a  MIK  Zrt.  kezelésében  lévő 
önkormányzati  bérlakásokból létrehozott  és a MIK Zrt.  rendelkezésére bocsátott  5707 db-os 
lakásportfólióból  történő  értékesítési  bevétel.  A  II.  kötvényhez  kapcsolódó  határozatok 
végrehajtása  érdekében  szükséges,  a  MIK Zrt.-vel  kötött  megbízási  szerződés  módosítására 
azonban nem került sor. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a korábbi 
és fentebb részletezett II. kötvény kibocsátásával kapcsolatos határozatai alapján sor kerüljön a 
MIK Zrt.-vel kötött megbízási szerződés módosítására. 

2./  A  határozatok  alapján  szükséges  a  kötvényhez  kapcsolódó  fejlesztési  célok  beemelése  a 
Megbízási szerződésbe, a  portfóliós ingatlanok kibővítése a kiadások alapján, illetve a MIK Zrt. 
felhasználásával kapcsolatos alábbi elszámolási elvek rögzítése:  

• Felhasználókhoz rendelt fejlesztési kiadások meghatározása
• Felhasználók által biztosított bevételek meghatározása
• A felhasználási arányok meghatározása 2009. december 31. időpontra
• Kamat terhek megosztása a felhasználási arányoknak megfelelően 
• A felhalmozási kötelezettség megosztása a felhasználási arányoknak megfelelően
• A felhalmozás  tényleges  teljesítésének  megfelelően  számított  arányoknak  megfelelő 

részesedés a felhalmozás betéti kamat bevételeiből
Szükséges  továbbá  a  lakásportfolió  rendelkezésre  bocsátása  kapcsán,  az  ebből  származó 
értékesítési  bevételek  megbízási  szerződés  szerinti  értékesítési  költségekkel  csökkentett 
összegben,  a  kötvények  visszafizetéséhez  és  kamatfizetéshez  történő  felhasználási 
lehetőségének rögzítése a kötvények végső lejáratának időpontjáig. 
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  MIK  Zrt.  által  kibocsátott  Várost  Építünk 
Kötvényekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok  végrehajtásához  szükséges  szerződések,  e 
határozatban  meghatározott  elveknek  megfelelően  kidolgozott  részletszabályokkal  a 
szerződésmódosítások megkötésére.

3./ Elfogadja a MIK Zrt. által kibocsátott Várost Építünk I. és II. kötvények futamidejének 2022. 
augusztus 01.-ig történő prolongációját. 

4./  Jóváhagyja  a  PPP  lakások  bérleti  díjának,  illetve  egyedi  döntések  alapján  a  lakások 
Önkormányzat részére történő megvásárlása esetén a vételáraknak, a teljes kötvény futamidő 
alatt a kötvényhez kapcsolódó elszámolás részeként történő kezelését.
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5./  Dönt  arról,  hogy a  PPP lakásoknak  az  önkormányzati  bérlakás-állomány  részeként  történő 
bérbeadásából származó befolyt bérleti díj bevételének az épülethez rendelhető üzemeltetési és 
karbantartási kiadásokkal csökkentett  bevétele, 2006. augusztus 01-től, a módosított kötvény 
lejárati időpontig, - 2022. augusztus 01-ig. a kötvényekhez rendelt bevételként felhasználható 
legyen a kötvények fizetéséhez.

6./ Dönt arról, hogy a kötvény visszafizetéshez rendelt FPP többletbevételek a módosított lejárati 
időpontig – 2022. augusztus 01-ig- számolhatók el a kamatfizetés és a kötvény visszafizetés 
forrásaként.

7./  Hozzájárul  az  Önkormányzat  által  2005.  és  2006.  augusztusában  az  egyes  kötvényekhez 
kibocsátott  Comfort  letterek  lejárati  időpontjának  2022.  augusztus  01-ig  történő 
meghosszabbításához,  új  Comfort  letterek  kibocsátásával.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert az OTP Bank Nyrt. felé címzett Comfort letterek aláírására.

8./ Hozzájárul az I. kötvény biztosítékaként, a  4778/5 hrszú., Miskolc, Szinva u. 25. sz. alatti , 
illetve a 4744/1 hrszú., Miskolc, József A. u. 53. sz. alatti 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok jelzálog-terhelésének a kötvények végső lejárati időpontig történő fenntartásához. 

9./  Hozzájárul,  a  Miskolc  Holding  Zrt.  III-69/22.464/2011  sz.  Kgy.  határozattal  jóváhagyott  a 
Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvényekhez kapcsolódó kezességvállalási megállapodásának, 
a  kötvény megbízási szerződések új módosítási időpontját, és a kötvények módosított ügyeleti 
kamatát tartalmazó megállapodás módosításhoz. A Közgyűlés felhatalmazza a Miskolc Holding 
Zrt.  vezérigazgatóját és az Igazgatóság Elnökét,  hogy a készfizető kezesség megállapodások 
módosítását aláírja, amely jelen határozat mellékletét képezi.

       Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.
Végrehatást felügyelő főosztály Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a napirendi szavazások végére értek.

Emlékezteti a képviselőket, hogy a legközelebbi Közgyűlés munkaterv szerinti időpontja: 2012. 
november   15.   Az ülést 13 óra 22 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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