MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
Iktatószám: 130.108-5/2019.
Jegyzőkönyv

Készült:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. június 20. napján
07.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott nyílt üléséről.

Jelen van: Dr. Kriza Ákos polgármester, Dr. Kiss János alpolgármester, Badány Lajos, Barta
Gábor, Bartha György, Cseléné Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Eperjesi Erika,
Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hollósy András, Katona Ferenc, Kovácsné
Budai Mária, Dr. Kovács László, Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Nagy-Korsa Judit, Dr.
Nehéz Károly, Novák Józsefné, Soós Attila, Szécsényi Marianna, Dr. Tompa Sándor
képviselő, Pfliegler Péter alpolgármester
Később érkezett: Dr. Simon Gábor, Pakusza Zoltán és Szilágyi Szabolcs képviselő
Távol maradt:

Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Dr. Nánási-Kocsis Norbert és Révész Péter
képviselő

Meghívottak:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője, aljegyzői, főosztály- és
osztályvezetői, Miskolci Rendőrkapitányság vezetője, a Miskolc Holding Zrt. és
tagvállalatainak képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelettel köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelent vendégeket,
képviselőtársait. Külön köszönti dr. Bogyay Ferenc városi rendőrkapitány urat.
Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 22 fő. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.
Szomorú kötelességének tesz eleget, amikor tájékoztatja a megjelenteket, hogy Braskó Péter
mesteredző, a magyar cselgáncssport kiemelkedő alakja 79 éves korában, június 14-én elhunyt.
Elhunyt továbbá Horváth János Károly, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének BorsodAbaúj-Zemplén megyei elnöke. Kéri, néma felállással emlékezzenek meg Róluk.
/A néma felállást követően folytatódik az ülés./
Dr. Kriza Ákos polgármester: Aggodalommal és mélységes felháborodással követte az Úz völgyi
magyar katonatemető mentén gerjedő indulatokat és történéseket. Mélységesen felháborodott,
amikor a román nemzetiségű vandálok meggyalázták a temetőt, azokat a sírokat, ahol döntően
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miskolci tizeshonvédek fekszenek, alusszák örök álmukat. Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak írt
levelet, amelyben jelezte a miskolciak felháborodását és tiltakozását a temetőgyalázás ellen. Utána
telefonon is beszéltek, kérte a Magyar Kormányt, hogy mindent kövessen el az eredeti állapot
visszaállítása céljából. Mindent kövessen el azért, hogy a miskolci hősök nyugodtan aludhassák örök
álmukat az Úz völgyi temetőben. Éppen ezért úgy gondolja, hogy a kiállás a Közgyűlés részéről is
egy elvárt, várható lépés kell legyen. Ennek okán előterjesztést készített, amelyet kéri, hogy
tárgyaljanak meg, és egy közös döntéssel megerősítve álljanak ki hőseik emléke előtt és
tiltakozzanak a vandálok cselekedetei ellen.
Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi:
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 21 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2019.
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

évi

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
3. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

Javaslat közterületek elnevezésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
4. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai
Folyószámlahitel Szerződéshez kapcsolódó, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó
készfizető kezesség jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
5. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti
közszolgáltatási szerződés módosítására
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
6. sürgősségi napirend - zárt ülés:

Javaslat a DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket
Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
"v.a." végelszámolási eljárásának megszüntetésére,
valamint a társaság további működésével kapcsolatos
döntések meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére
felvette.
7. sürgősségi napirend - zárt ülés:

Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Miskolci
Csodamalom
Bábszínház
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos döntés
meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére
felvette.
8. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek
és nonprofit gazdasági társaság részére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
9. sürgősségi napirend - nyílt ülés:

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben
megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési
intézkedési terv elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 22 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
10. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat fellebbezés elbírálására üzlet éjszakai nyitva
tartás engedélyezése tárgyában hozott egyedi
önkormányzati hatósági ügyben
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére
felvette.
11. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő
közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési
pontjainak bővítésére
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
12. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz völgyében
található magyar katonatemető meggyalázásával
kapcsolatban
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére
felvette.
Dr. Kriza Ákos polgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához az SZMSZ 20. szakasz (1)
bekezdése alapján első javaslata, hogy összevontan, nyílt ülésen tárgyalják a közrenddel,
közbiztonsággal és a város humánszolgáltatásával kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a
meghívó szerinti 6., 7., 8. és a sürgősségi 11. napirendet. Kéri, szavazzanak a javaslatról.
A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadta.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Második javaslata, hogy összevontan vitassák meg a város
vagyon- és ingatlangazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 1.,
3., 4., valamint a sürgősségi 1., 2. és 8. napirendet. Kéri, szavazzanak a javaslatról.
A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadta.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Harmadik javaslata, hogy szintén összevontan tárgyalják
Miskolc működésével, közszolgáltatásával és az önkormányzati állásfoglalással
kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 2., 5., 9., valamint a sürgősségi 3., 4., 5., 9.,
és 12. napirendet, majd ezt követően kerüljön sor a zárt ülésre. Kéri, szavazzanak a javaslatról.
A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadta.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Most szavaznak a napirendi javaslat elfogadásáról,
figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre, valamint a tárgyalási sorrend
megállapításáról hozott döntésekre is.
A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az ülés napirendjét – a napirendre felvett
sürgősségi előterjesztésekre, valamint az elfogadott
tárgyalási sorrendre figyelemmel – a meghívóban
foglaltak szerint állapította meg.
(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
NYÍLT ÜLÉS:
1.

Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással
kapcsolatos további döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Dr. Kiss János alpolgármester

2.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc
Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Dr. Kriza Ákos polgármester

3.

Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként
történő hasznosításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Dr. Kriza Ákos polgármester

4.

Javaslat ingatlanok tulajdonjogának Egri Főegyházmegye, valamint Tiszáninneni
Református Egyházkerület részére történő átadására
Előterjesztő:
Dr. Kiss János alpolgármester

5.

Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására, a 2018. évi
közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi
Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kriza Ákos polgármester

6.

Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kiss János alpolgármester

7.

Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018.
évi teljesítéséről szóló beszámoló és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bűnmegelőzési Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kriza Ákos polgármester

8.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kiss János alpolgármester

9.

Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő:
Dr. Kriza Ákos polgármester
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és

ZÁRT ÜLÉS:
10. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi településképi bejelentési eljárásban
Előterjesztő:
Dr. Kriza Ákos polgármester
11. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci
Diósgyőri Óvoda, Miskolci Batsányi János Óvoda és Miskolci Avastetői Óvoda
magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázatok
elbírálására
Előterjesztő:
Dr. Kiss János alpolgármester
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE:
1.

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

2. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervének
jóváhagyására
3. Javaslat közterületek elnevezésére
4. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel Szerződéshez
kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó készfizető
kezesség jóváhagyására
5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosítására
8. Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek és nonprofit gazdasági
társaság részére
9. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére
épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadására
11. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti
kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére
12. Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz völgyében található magyar katonatemető
meggyalázásával kapcsolatban
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE:
6. Javaslat a DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság "v. a." végelszámolási eljárásának megszüntetésére, valamint
a társaság további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
valamint a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára
10. Javaslat fellebbezés elbírálására üzlet éjszakai nyitva tartás engedélyezése tárgyában
hozott egyedi önkormányzati hatósági ügyben
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a közrenddel, közbiztonsággal és a város
humánszolgáltatásával kapcsolatos beszámoló jellegű előterjesztések tárgyalása következik.
Meghívó szerinti 6. napirend:

Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadására

Meghívó szerinti 7. napirend:

Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában
foglalt feladatok 2017-2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bűnmegelőzési Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására

Meghívó szerinti 8. napirend:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolójának elfogadására

Sürgősségi 11. napirend:

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő
közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési
pontjainak bővítésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felkéri dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány urat, hogy a Miskolci
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatosan tegye meg
kiegészítését.
Dr. Bogyay Ferenc: A Miskolci Rendőrkapitányság munkájáról szóló első Közgyűlés előtti
beszámolóját 2011-ben, az akkori önkormányzati választás után tette meg, és most már, a kilencedik
alkalommal pedig ismételten választások előtt állnak. Az írásos beszámolót már
áttanulmányozhatták a képviselők, reményei szerint a mellékletek alapján figyelemmel kísérték azt
is, hogy honnan indultak, hova jutottak és milyen eredményeket értek el az elmúlt évtizedben. A
számadatokat nem kívánja megismételni, hanem június lévén, a 2019-es történések egy részéről
szólna, ami alapján prognosztizálható az idei év egésze is. Az évek alatt már megszokhatták, hogy
elsősorban a rablások és a lakott lakások sérelmére elkövetett betörések adatait szokta ismertetni,
természetesen azért, mert e területeken elhanyagolható a látencia. Az évtized elején, Miskolcon még
123 rablás történt egy év alatt – korábban volt ez 175 is –, ehhez képest tavaly már csak 24, idén öt
hónap alatt mindössze 7. 2009-ben még 290 lakott lakásba törtek be, tavaly már csak 65-be, idén
öt hónap alatt csupán 15-be. Megjegyzi, ez természetesen nem a véletlen műve. Útonállásszerű
rabló lehet bárkiből, különösebb szakértelem nem kell hozzá. A visszatartó erő itt az eredményes
felderítés, az azonnali kényszerintézkedés – őrizetbe vétel, letartóztatás – következetes alkalmazása,
és a súlyos büntetés lehet. Tavalyi évben elkövetett rablások mindegyikében elfogták az elkövetőt,
és bár korábban is megvolt a kétharmados felderítési többségük, 100%-os eredmény a
Rendőrkapitányság életében még soha nem fordult elő. A lakott lakások betörői azonban már
„szakemberek”, itt egy szűkebb kör tevékenykedik, és mivel ők szabadulásuk után is többnyire a
„szakmában” maradnak, így az esetszámok attól is függenek, hogy éppen hányan vannak
szabadlábon a területen. 2018-ban 77 betörőt gyanúsítottak meg, 30-at vette őrizetbe, és 20-an
kerültek letartóztatásba, reményeik szerint a jogerős szabadságvesztés kiszabásáig, így hosszabb
ideig nem tudnak majd „munkába állni”. E téren a felderítési eredményességüknek az lehet a
következménye, hogy szabadulásuk után nem a korábbi területen fognak tevékenykedni, hanem
olyan vidéket keresnek, ahol kisebb ellenállást tapasztalnak. Csak ezen néhány szám alapján is meri
azt jósolni, hogy jövőre is tudnak javulást kimutatni a 2019. év vonatkozásában. Örömmel
tapasztalta, hogy sem az országgyűlési, sem az Európa Parlament képviselőinek választásán nem
volt központi kampánytéma a közbiztonság. Elismerve, hogy a városban vannak még fertőzött
területek, azt gondolja, hogy az ezen a területen elért eredmények negligálása az önkormányzati
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választásokon sem lesz eredményes taktika. Bármely párt nyeri a választásokat, bárki is lesz a
polgármester, bármilyen összetételű lesz is a Testület, meggyőződése, hogy a közbiztonság javítása
érdekében az Önkormányzat, a Rendészet, a Polgárőrség és a Rendőrség együttműködésében eddig
végzett munkájukat folytatni kell. Ehhez kéri a megtisztelő bizalmat a beszámoló elfogadásával.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni dr. Bogyay Ferenc tájékoztatását.
Megerősítve az elhangzottakat elmondja, az elmúlt években példaértékű volt az együttműködés az
Önkormányzat és a különböző rendvédelmi szervek között. Meggyőződése, hogy ezen tudnak még
tovább javítani. Természetesen az a jövő, hogy együtt meneteljenek tovább. Az említett adatok,
eredmények magukért beszélnek. Reményét fejezi ki aziránt, hogy a miskolciak is biztonságosnak
érzik azt a várost, ahol élnek.
Felkéri Kovács László Csaba igazgató urat, hogy tegye meg kiegészítését.
Kovács László Csaba: Rövidítve számol be elsősorban a Cselekvési Program végrehajtásával
kapcsolatos beszámolóról, ezt követően pedig a 2019-2024. közötti Stratégiának a megalkotásáról.
2017-2018. évi Cselekvési Programjukat 2017. június 14. napján fogadta el a Közgyűlés. Ekkor
határozta meg az ebben közreműködők számára azt, hogy mik lesznek azok az operatív
tevékenységek, amiket végre kell hajtaniuk, amiket meg kell valósítaniuk. Elsődleges és
legfontosabb cél az volt, hogy Miskolc legyen a legbiztonságosabb nagyváros Magyarországon. Azt
gondolja, hogy a nagyvároson túlmenően elmondható, hogy az egyik legbiztonságosabb várossá
sikerült tenni Miskolcot, együttműködve a rendőrséggel, hallva a Rendőrkapitány Úr által a
beszámolóban elmondott nagyon impozáns és előremutató adatokat. Büszkén mondhatják, hogy
az országban az egyik legnagyobb létszámmal működnek, egyedül a Fővárosi Rendészeti
Igazgatóság előzi meg őket ebben a tekintetben. Jelenleg a 160 fős engedélyezett létszámmal
dolgozik a Miskolci Önkormányzati Rendészet, ami nem jöhetett volna létre, ha nincs az a
költségvetési támogatás, ami biztosítja számukra a működést, a mindennapi munka és
feladatellátáshoz szükséges körülményeket. Ebben az évben csak a Rendészet költségvetése a 800
millió forintos értékhez közelít. 2018. évvel megalkottak egy olyan Szervezeti és Működési
Szabályzatot a Rendészeten belül, amit nagyon fontos volt, hogy megtegyenek. Korszerű, a kor
elvárásainak megfelelő SzMSz segíti munkájukat, amely lehetőséget adott egy osztályszintű
tagozódásra, ami nagyon fontos volt a feladatellátás szervezése érdekében, valamint egy olyan
országosan is egyedülálló munkakörnek megalkotására, amit kiemelt rendésznek neveztek el. Ez
olyan munkakör, amely segíti az operatív közterületi, térfelügyeleti állomány és a vezetés közötti
feladatellátást. Büszkék arra, hogy megalkották, szeretik a munkatársak, szívesen látják el ezt a
feladatot, amely nagy segítségére van a Rendészet szakmai feladatellátásának. Látva a munkaerőpiaci helyzetet, 2017-ben már reagáltak rá, már akkor előkészítettek egy életpálya modellt, amely
már 2019-től működik, bevezetésre került. 2017-2018. években komoly szakmai előkészítés folyt
annak érdekében, hogy a jelentkezni kívánó emberek nagyobb vonzerőt érezzenek a rendészeti
feladat ellátása iránt, és a kollégák nagyobb megbecsülést érezzenek a Rendészet kötelékében való
feladatellátás közepette. Hangsúlyozza, a Cselekvési Programban is megjelenik az együttműködés,
példaként hoz fel a szereplők közül néhányat, mint a Rendőrség, MESZEGYI, Polgárőrség,
miskolci olyan szervezetek, amelyek civilként is segítik egymás munkáját. Nélkülük nem jöhetne
létre az az eredményesség, hogy Miskolc legyen Magyarország legbiztonságosabb városa. Az
együttműködés abban valósul meg, hogy a rendőrséggel rendszeresek az egyeztetések. Minden
héten részt vesznek egy olyan egyeztetésen, ahol a vezetők megbeszélik az elmúlt időszak
tapasztalatait és meghatározzák az elkövetkezendő egy hétre az operatív feladatokat, elemzések és
olyan feladat meghatározások születnek, amelyek szükségesek a mindennapi munka hatékony
elvégzéséhez. Nagyon jó az együttműködésük az Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal,
azon belül rendszeresek az osztályokkal történő problémák megbeszélése, feltárása, elemzése és a
rájuk történő reagálás. A közrendért és közbiztonságért felelős Polgármesteri Biztos Asszonnyal
szinte napi szintű a kapcsolatuk, próbálnak a lehető leggyorsabban és együtt reagálni azokra a
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kihívásokra, amelyeket a mindennapok támasztanak feléjük. A Polgárőrséggel, MVK Zrt.-vel
szintén nagyon aktív a kapcsolat. Feladatellátás kapcsán kiemel néhányat, amelyre különösen
büszkék. Az egyik az, hogy lakosságközelinek vallják a munkavégzésüket, feladatellátásukat. Hiszik
és vallják, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek nemcsak a jogszabály adta lehetőséggel
élve, szankcionálva kell a feladatát ellátnia, hanem segítenie kell az állampolgárokat lakosságközeli
módon, egyfajta szolgáltató jellegű tevékenységet is végezve. Ez két nagyon hangsúlyos dologban
valósul meg, az egyik a körzeti rendész feladatellátásával, akik választókörzethez kötötten
dolgoznak, nagyon jó kapcsolatot ápolva a képviselőkkel, az állampolgárokkal, az ottani szolgáltató
szervezetekkel. A másik az alközponti rendszer, amelyet hangsúlyoz ebben a tekintetben. Jelenleg
négy van, de vizsgálják annak a szükségességét, mert nem biztos, hogy kell a számot növelni. A
Rendészet operatív feladatellátásából kiemeli a segítő rendészetet. Munkatársaik a mindennapi
feladatellátásuk kapcsán, akár a térfigyelő kamerák, akár a közterületi gyalogos szolgálat kapcsán
találkoznak olyan emberekkel, akik betegek, vagy valamilyen befolyásoltság alatt állnak, de
mindenképpen segítségre szorulnak. Megteszik a szükséges intézkedéseket, ha tudnak segíteni saját
hatáskörben, vagy ha kell, beavatkozásként hívják például a mentők munkatársait. Több esetben
került sor 2017-2018. évben életmentésre, amire nagyon büszkék. A környezetvédelemre is nagy
hangsúlyt fektetnek, „zöldrendészetként”. Próbálnak megelőzőleg hatni az illegális szemétlerakásra,
felvilágosító és segítő jelleggel hatni a kutyasétáltatás megfelelő körülményeire, amennyiben
megvalósul a szabálysértés, akkor vagy egy figyelmeztetéssel, vagy egy szankcióval megelőzni az
elkövetkezendő időszaknak az ilyen jellegű történését. Kiemeli a napokban is zajló fejlesztést, ami
az Operatív Műveleti Központ megalkotása, amely országosan egyedülálló jellegű. Figyelemmel
kíséri a fejlődését és beszámol arról, hogy már 24 óriási tv-ből álló monitorfal be van szerelve, a
bútorok bent vannak, és nagyon aktívan zajlanak a kialakítási munkálatok. Bízik abban, hogy
hamarosan igénybe vehetik, és Miskolc város szolgálatába állíthatják a központot.
A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia aktualitását az adta, hogy 2004-ben került
megalkotásra Miskolcon, és akkor is országosan elsőként. Megjegyzi, 2013-ban került megalkotásra
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, tehát időszerű volt átalakítani, a miskolcit is ehhez igazítani.
Innovatív és gyakorlatias a stratégiájuk, ebben is nagyon nagy hangsúlyt kap az együttműködés. A
már korábban is felsorolt együttműködő partnerek ebben is nagyon sok szerepet kapnak önállóan
is, és természetesen a közös feladatellátás tekintetében is. Kiemeli és megköszöni Rendőrkapitány
Úr támogatását, nagyon jól működik a rendőr-rendész közös szolgálat ellátás, ami természetesen
önkormányzati költségvetésből működik a túlórák, a rendőrségi feladatellátás tekintetében. Ez csak
az utcán megjelenő formája a közös munkájuknak, a stratégiában is meghatározott az, hogy a
későbbiekben az utcán, a térfelügyeleti szolgálatban, a rendezvényeken is közösen lássanak el
feladatot. A stratégia is beszél az Operatív Műveleti Központról, hiszen a térfelügyeleti kameráknak
nagyon sok köszönhető, a megelőzés tekintetében is. A stratégiában hangsúlyos, hogy 2013-ban
megalkotásra került az az önkormányzati rendelet, ami a közösségi együttélés szabályait határozza
meg, ez plusz kiegészíti, és helyi specialitásokat figyelembe véve teszi teljessé a Rendészet
hatáskörét. Azokat a helyi problémákat tudják így kezelni, amelyek fontosak számukra, ami a lakók,
a képviselők által eljut a Miskolci Önkormányzati Rendészethez, és a közös egyeztetések kapcsán
az Önkormányzat elfogadta ezt a bizonyos együttéléséi szabályokról szóló rendeletet. Ebbe még
megjelenik az üzletek nyitva tartásával, vagy a közterületek igénybevételével kapcsolatos megfelelő
szabályozási forma is. Közös járőrszolgálattal is foglalkozik a Cselekvési Program, ami
meghatározza számukra azokat az operatív, megteendő feladatokat, amiről két év múlva kell
beszámolniuk a Közgyűlés előtt.
Mind a beszámolónak, mind a Cselekvési Programnak mondhatja azt, hogy a közbiztonság
nagymértékben javult, amit mi sem bizonyít jobban, mint Rendőrkapitány Úrnak imént elhangzott
mondatai, adatai. Úgy véli, ezen az úton továbbhaladva, ebben az együttműködésben
továbbhaladva tudják vállalni és folytatni azt, hogy Miskolc legyen a magyarországi városok,
települések közül a legbiztonságosabb.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Igazgató Úrnak a részletes beszámolóját.
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését.
Bizottsági vélemények:
 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó szerinti 7.
napirendi előterjesztést tárgyalta, és mind a két határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 7. napirendi előterjesztés
mindkét határozati javaslatát többségében, valamint a meghívó szerinti 8. napirendi
javaslatot szintén többségében támogatta.
 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 6. napirendi előterjesztés elfogatását támogatta,
ahogy a 7. napirend két határozati javaslatát.
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező
képviselőnek adja meg a szót.
A vitában hozzászólók:
Szécsényi Marianna: Először is köszönetét szeretné kifejezni mind a Rendészet, mind a
Rendőrkapitányság dolgozóinak a munkájáért. A beszámolóban szereplő tények alapján
elmondható, hogy az elmúlt években nagyon jó munkát végeztek, jelentősen nőtt Miskolcon a
lakosság szubjektív biztonságérzete. A rendőrségi és rendészeti beszámolók jól mutatják, hogy jó
úton haladnak. Köszönetet mond az egész éves odaadó, megfeszített munkáért. A Rendészet és a
Rendőrség közös munkája beváltotta a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen a főutca mellett a
kertvárosban és a kevésbé frekventált helyeken is érezhető a biztonság javulása. Tavaly a Rendészet
63 ezer esetben intézkedett, döntően – közel 7 ezer alkalommal – autóval elkövetett KRESZ
szabálysértés miatt, köztisztasági szabálysértések száma pedig elérte a 2600-at. Több mint 600
alkalommal intézkedtek állattartással kapcsolatban, valamint a köztisztaság megőrzése és javítása
érdekében is küzdelmes harcot folytat a Rendészet. Tavaly, több mint 250 helyszíni bírságot szabtak
ki és közel 400 feljelentést tettek köztisztasági szabálysértés miatt. A Rendőrség vonatkozásában
tavalyra a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2010. évi adathoz képest 50%-ra
mérséklődött. Elmondja, 2006-ban 13 ezer bűncselekményt követtek el Miskolcon, ami naponta
35-36-ot jelentett. A városban 40 percenként történt egy bűncselekmény, amit még kimondani is
rossz, nemhogy megélni. Miskolcon 2002-2010. között gombamód szaporodtak a nyomortelepek,
sajnos választókörzete, Martin-kertváros is érintett terület volt. 2008-ban 30, úgynevezett rendész
szolgált Miskolcon. 2010-ben a FIDESZ-KDNP városvezetés eldöntötte, hogy Miskolc lesz a
legbiztonságosabb város. Ezt az elhatározását 2014-ben 35 ezer városlakó erősítette meg. Martinkertvárosban a Dráva utcai nyomortelep felszámolásra került, és a Balaton utcai probléma
megoldása is folyamatban van. Miskolc nyomornegyedeiben pedig csaknem 300 ilyen lakást
számoltak fel, ami nagymértékben hozzájárul a közrend és közbiztonság megerősítéséhez. 2013ban egy egységes, több összetevőből álló városi, biztonságpolitikai programot alkotott meg a
városvezetés, aminek az egyik legfontosabb eleme a Miskolci Önkormányzati Rendészet
létrehozása volt. Ahogy Igazgató Úr is részletesen elmondta, ma már 160 fős létszámmal dolgoznak,
már most jól kiépített kamerahálózat segíti a munkájukat és bízik abban, hogy a további térfigyelő
kamerák kiépítése – amit már a körzetében is nagyon várnak – nagyon jelentős lépés lesz, ami még
inkább hozzájárul a biztonságos város kialakításához. Aki figyelemmel kísérte Polgármester Úr
ciklusértékelőjét, tudhatja, hogy őszinte szavakkal, tények garmadájával érzékeltette, hogy a helyi
közbiztonság tekintetében honnan hová jutottak. Az idei tervben – ahogy Igazgató Úr említette –
szerepel életpálya modell, a rendészek továbbképzése, lassan befejeződik az Operatív Műveleti
Központ, valamint a tervek között szerepel a járműpark további fejlesztése is. Ahogy az előtte
szólók is mondták, feladat van bőven. A megkezdett úton nem állhatnak meg, tovább kell haladni
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ahhoz, hogy – Polgármester Urat idézve – „Miskolc 2030-ra a legbiztonságosabb megyei jogú város
legyen.”
A Közbiztonsági Stratégia kapcsán Igazgató Úr is elmondta, hogy az két részből áll, volt egy
tájékoztatás, illetve 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó Bűnmegelőzési Stratégiát vázolta fel
számukra. A Rendészeti Bizottság elnökeként részt vett az előkészítő munkacsoportban. Teljeskörű,
a helyi sajátosságokat figyelembe véve, alapos és átfogó célok mentén lett kialakítva a stratégia, amit
számtalan egyeztetés és tárgyalás előzött meg. Megköszöni a résztvevők munkáját és kéri a
Közgyűlés jóváhagyását, az előterjesztések elfogadását.
Soós Attila: Az elmúlt esztendőben ahányszor csak más városokba elszármazott ismerőseivel,
barátaival, családtagjaival beszélget, mindennapos téma az, hogy dicsérettel illetik, ami Miskolcon a
közbiztonság, a rendteremtés tekintetében zajlik. Talán annak, aki nem miskolci, vagy nem itt
született, vagy évtizedek óta itt él, különleges lehet, hogy miért lehet ez beszédtéma. Aki viszont itt
élt a 70-es, 80-as években is, már tősgyökeres miskolci, az pontosan tudja, hogy Miskolc a bűn, a
bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság tekintetében nem tartott mindig ezen a szinten, mint
ahol most tart. Nem véletlen, hogy 2010-ben dr. Kriza Ákos polgármester úr programjában – és
azóta is, minden egyes programjában – alappillérként és alapvető célként tekint arra, hogy egy
igazából soha véget nem érő programot végigvigyen. Azaz Miskolc valóban a legbiztonságosabb
megyei jogú város legyen. Öröm hallani azt is, hogy azok az emberek, akiknek fontos Miskolc, mert
a gyökerek ide kötik őket, figyelemmel kísérik ugyanezt, és látják ezt az igen szignifikáns változást.
Polgármester Úr helyesen elmondja, hogy a közbiztonság soha nem lesz pénzkérdés. Azt kell, hogy
mondják, a bő tíz évvel ezelőtti állapotokhoz képest már több mint 1 milliárd forintot fordítanak
Miskolc város költségvetéséből arra, hogy ez a város egyre biztonságosabb legyen. Ahogy a
Rendészet vezetője, Kovács úr elmondta, körülbelül 800 millió forint a 160 fős rendészeti állomány
költségvetése. Megállapodás alapján rendőr-rendész párosok járják a várost, erre külön, évi 65 millió
forintot fordítanak. Minden örömmel tapasztalja, hogy néhányszáz méteres körzetben rendőrrendész párosokat lehet látni folyamatosan a város frekventált pontjain. Elsőként hozták létre
önálló költségvetési intézményként ezt a Rendészetet, ebben is unikális Miskolc Megyei Jogú Város.
Elmondja, hogy a rendészeknek a felkészítése speciális képzési terv alapján történik. Folyamatos
vezetői törekvés és kihívás az, hogy ez a rendészeti állomány stabilan működjön és kötődjön ehhez
a munkahelyhez. Megjegyzi nem véletlen, hogy idéntől működik az életpálya modell is. Néha talán
méltatlanul kevés szót ejtenek arról, hogy ebben a városban dolgozik még – az említett rendőrök
és rendészek mellett – 274 fő polgárőr 11 járművel, akik szintén éjjel-nappal, adott esetben 24
órában gépkocsival, motorkerékpárral, lóháton, de minden formában ők is azon vannak, hogy
ennek a városnak a szubjektív biztonságérzete is egyre erősebb és jobb legyen. Megjegyzi, az
objektív számokat pedig hallhatták, láthatták.
- A törvényességi felügyeletet dr. Alakszai Zoltán jegyző helyett
dr. Buda Zsuzsanna aljegyző látja el. Dr. Kovács László: Ha egy város olyan hendikeppel indul, mint Miskolc 2010-ben, vagy a
rendszerváltozást követően, amellett, hogy munkahelyeket kell teremteni, fel kell zárkóztatni a
város gazdasági fejlődését az ország szerencsésebb területeihez, élhetővé kell tenni a várost, vissza
kell adni a volt büszkeségét. A közbiztonság és közrend területén is olyan változásokat kell
indukálni, amelyek nemcsak a biztonságérzetét növeli a városlakóknak, hanem azt a büszkeséget is,
amellyel eldicsekedhet idelátogató vendégeinek, hogy hogyan is néz ki ez a város. Az, hogy ezek a
változások létrejöhettek, valamint hogy Rendőrkapitány Úr évek óta imponáló adatokat tud
mondani az éves beszámolókor, arról mindennél jobban tanúskodnak azok a grafikonok is, amelyek
mögötte láthatóak kivetítve. Soós frakcióvezető úr is említette, hogy 65 millió forintos éves
költségvetési ráfordítás történik a rendőr-rendész járőrpárosok működtetésére. Ez, ha nem is
egyedülálló, de párját ritkító volt a 2013-as indulásakor. A mintegy tíz évhez képest imponáló
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változás köszönhető annak a bátorságnak és innovatív elhatározásnak, amelyet Kriza polgármester
úr vezetésével az új városvezetés 2010-ben módszeresen elindított. Ennek az a következménye,
hogy most elmondhatják magukról, hogy ezek az eredmények arra inspirálnak, hogy Polgármester
Úr bátran kijelentheti: cél, hogy 2030-ra a megyei jogú városok közül a legbiztonságosabb várossá
tegyék Miskolcot. Szerepe van annak, hogy létrehozták a Rendészetet. Köszönetét fejezi ki Kovács
László Csaba úrnak és minden egyes rendészeti dolgozónak, természetesen a
Rendőrkapitányságnak is. Szerepe van továbbá annak, hogy azokat a térfigyelő kamerákat, amelyek
országosan is lassan a legmagasabb számot érik el, el kezdték telepíteni, és küszöbön áll a Műveleti
Központ átadása. Tavaly ősszel, az országos kormányzati törekvésekhez kapcsolódva úgy
határoztak, hogy rendeletben rögzítik a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartást elkövetőket. Összekapcsolták ezt azzal a döntéssel, amikor a hajléktalanoknak a
közterületen történő életvitelszerű tartózkodását szabályozta a Parlament. Akkor erős kételyek
voltak sokakban, hogy ez mit fog eredményezni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként
jelentést kért a városban a hajléktalan ellátást biztosító három nagy szervezettől. Esténként a
belvárosi séta alkalmával is tapasztalható, hogy egy évvel ezelőtthöz képest eltűntek a hajléktalanok.
Mind a három szervezet, akik ellátják a hajléktalanokat, azt a jelentést küldték, hogy a téli
időszakban el tudták látni ezt a feladatot férőhelyekkel, egy helyen kellett pótágyakat betenni. A
diósgyőri területeken valamit növekedett a folyamatosan a hajléktalanszállót igénybevevők száma.
A városképet meglehetősen torzító és rontó kép jelentősen javult. Úgy tűnik, hogyha nem is
végérvényesen, de jelentős lépést tettek abba az irányba, hogy itt is valami megmozduljon.
Köszönetét fejezi ki a beszámolókért Rendőrkapitány Úrnak, Igazgató Úrnak, a továbbiakban is jó
munkát kíván, frakciójukra a továbbiakban is számíthatnak.
- A törvényességi felügyeletet dr. Alakszai Zoltán jegyző visszaveszi
dr. Buda Zsuzsanna aljegyzőtől. Molnár Péter: Úgy véli, a kivetítésre került diagramok, és azok az adatok, amelyek a
beszámolókban szerepelnek, önmagukért beszélnek. A KDNP Frakció nevében a hála és köszönet
szavát kell, hogy elmondja mind a Rendőrség, mind a Rendészet, mind a Polgárőrség irányába.
Tevékenységük, amit az elmúlt időben folytattak, eredményezték azt, hogy Miskolcon a lakosság
szubjektív biztonságérzete egyértelműen javult. Köszönetük nemcsak a vezetők, hanem
munkatársaiknak is szól, hiszen ők játszanak nagyon fontos szerepet abban, hogy ez a helyzet
kialakult Miskolcon. Egyértelműen látszik, hogy a kedvező irányba halad Miskolcon a közrend és
közbiztonság helyzete. Örömteli az, hogy elmondható, itt nem voltak különböző robbantásos
merényletek, hangos bandaháborúk, látványos védelmi pénzbeszedések, mert ha a híreket nézik,
akkor a nagyvilágban, Európában sok ilyen dolog történik, ezektől Miskolc városa mentes.
Elmondható az, hogy a lakosság érzi és látja, hogy jobb a helyzet. A járőrpárosoknak köszönhetően
a jelenlét folyamatos a közterületeken, és ez is eredményezi a javuló helyzetet. Csatlakozva
képviselőtársához szeretné elmondani azt, hogy meg merték azt a döntést is hozni, hogy azokkal
az emberekkel szemben, akik a közösségi együttélés alapvető szabályait nem tartják be, akikről
látszik, hogy alkohol, kábító, pszichotróp anyag befolyása alatt állnak közterületen, közforgalmi
helyen, azokkal szemben fellépnek és intézkednek a járőrpárosok. Ez mind azt eredményezi, hogy
javult Miskolcon a közrend és a közbiztonság. A Bűnmegelőzési Stratégia egy fontos zsinórmérték,
egy jó anyag. Reméli, hogy annak megfelelően tudnak majd működni. Köszönetét fejezi ki az
elvégzett munkáért, bízik abban, hogy minél kevesebb munkájuk lesz. Kéri, hogy jelenlétükkel
továbbra is tartsák fenn ezt a jó állapotot.
Szilágyi Szabolcs: A meghívó szerinti 8. napirendhez kíván hozzászólni. Észak-Magyarország,
ezen belül Miskolc is az egyik legnehezebb helyzetben lévő terület gyermekvédelmi szempontból
is. A szociális hátrányok a rászorultság okán, a szociális területen dolgozók fokozott leterheltségnek
vannak kitéve, mint fizikailag, mint mentálisan. Észak-Magyarországon a hátrányos helyzetű
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gyerekek száma az országos átlag kétszerese, és halmozottan hátrányos helyzetű minden ötödik
tanuló a megyében. Persze a kistelepüléseken élők jelentősen rontják a statisztikát, de sajnos
Miskolcon is sokkal rosszabb a helyzet, mint az országos átlag. Ez fokozott teher, és lényegesen
nagyobb odafigyelést igénylő feladat az oktatásban és a szociális ellátásban dolgozók számára.
Fokozódik a kiégés veszélye, és mivel jelentősebb, nehezebb munkát kell elvégezniük az alacsony
bérükért, mint amit például a Dunántúlon is kapnának, ezért jelentős a fluktuáció, és annak
következtében a szakemberhiány. Ez az oka annak, hogy a szakmai rendelet szerint szükséges
szakmai létszám, amely 43 fő óvodai és iskolai segítő státuszban foglalkoztatott szociális szakember,
2018 szeptemberében 8, decemberben is mindössze 18 fő foglalkozásával biztosították. Jelenleg is
mindössze 31 főt tud alkalmazni az intézmény. A fiatal szociális szakemberek, ha meg is kezdik a
munkát Miskolcon, az fokozott támogatást igényel kollégáiktól, és mire betanulnak a szakmába,
addigra gyakran el is mennek a városból, mert máshol kisebb megterhelésért ugyanannyit, sok
esetben a különböző plusz juttatások miatt, többet kapnak megbecsülésként. Elmondja, a
gyermekvédelem alapja a magas szintű tudással felvértezett szociális szakemberek munkája. Ezért
a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tartják itt a szociális szakembereket, és hívhatnak a városba
újakat, milyen plusz ösztönzőket tud, illetve akar-e ilyeneket beépíteni a város a gyermekvédelmi
rendszer szakembereinek a megtartására. A bölcsődei ellátás kapcsán elmondja, hogy 5
bölcsődében van 5-10 olyan gyerek, akit nem tudtak a szülők igényeinek megfelelően időben
felvenni, vagy a nevelési, gondozási év folyamán gyakran egyáltalán nem is nyílt rá lehetőség. Ez
azt jelenti, hogy a szülő nem tudott a munkáltatójával egyeztetett időpontban dolgozni menni.
Megdöbbentő, hogy egyre kevesebb gyerek éri el az óvodai érettséget, és ezért tovább kell
bölcsődében maradnia. Ennek az lehet az oka, hogy egyre több a szegény sorsú, eleve szociális
hátrányból induló gyerek, mert a miskolci családok szegények. Kérdése, hogy hol van itt a gazdasági
fejlődés? Egy másik helyen az olvasható, hogy a külterületi részeken, például Varga-hegy, Csermőke
dűlő, Muszkás telep, Avasalja, Pingyom, számtalan rászoruló család él. Jellemző a foglalkoztatottság
hiánya, a terület infrastruktúrájának elégtelensége. Megjegyzi, hiányról nem olvasni a kormánypárti
pravdában, ellenkezőleg, munkaerőhiányról lehet hallani. Felüdülés volt számára látni, hogy a
Miskolci Naplóban terjesztett hazugságaiknak saját maguk mondanak ellent. A
gyermekétkeztetésnél is minden le van írva nagyon szépen. Írják azt is, hogy ki lett szervezve egy
magáncégnek két éve. Megjegyzi, nyilván ezzel is valaki jól járt, csak nem a gyerekek. A szülők arra
panaszkodnak, hogy sokszor az étel ehetetlen és az adag is kevés. A silány minőséget nem lehet
fűszerezetlenségre fogni akkor, amikor borsóleves névvel kiküldenek lecsókolbászt a főzővizében,
de borsó nélkül. Elkeserítő állapotban van a Gyerekek és Családok Átmeneti Otthona. Kérdése,
hogy mikor kezdődik meg valamiféle rendezése a helyzetüknek, felújítás lesz vagy költözés, hová
szándékozik költöztetni a város ezt a szolgáltatást. A Családok Átmeneti Otthonába való
kiköltöztetés normális feltételek között nem tud megvalósulni, mert nincs megfelelő bérlakás
állomány, ahová sikeresen pályázhatnának a családok. A piacon többnyire nem találnak maguknak
megfizethető albérletet, szociális bérlakással pedig nem rendelkezik a város, a költségelvű lakásokra
pedig óriási a túljelentkezés. Ráadásul a feltételeknek nagyon ritkán tudnak megfelelni ezek a
családok, hiszen többnyire a család szétszakad, a munkájukat nehezen tudják megtartani ezek az
anyák, de ha igen, egy keresetből akkor sem képesek kifizetni a költségeket. A MEFI-vel
kapcsolatban szeretné leszögezni, hogy volt élet a MEFI előtt. 2016. év előtt is volt jól szervezett
iskolaegészségügyi ellátás. Minden iskolának volt saját iskolaorvosa és védőnője, akik szorosan
együttműködtek az oktatási intézménnyel. A vizsgálatot rendszeresen, az intézményvezetőkkel
egyeztetett ütemterv szerint végezték, úgyhogy az adott vizsgálat időpontjában hiányzó tanulók
pótlólagos szűrésére is sor került.
Bartha György: Szeretné megköszönni azt a folyamatos traffipax mérést, ami választókerületébe
történik a Szervezet utcán. Megjegyzi, ezt szinte minden Közgyűlés alkalmával elmondja, és mindig
lakossági támogatásból és kérésre. Az a kérése a lakosságnak, hogy ha lehetne, a házak között álljon
meg a traffipaxos autó, ne a Szervezet utca elejére, tehát ne a Shinwa-ból jövőket mérje, hanem
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azokat, akik száguldoznak a mai napig a Szervezet utcán, a házak között. Megköszöni a végzett
munkát a rendőrségnek, a rendészeknek és a polgárőröknek. Megjegyzi, támogatja is a polgárőröket
a képviselői alapjából, mert ők saját szabadidejükben végzik ezt a tevékenységet. Elmesél egy
történetet. Egy hónappal ezelőtt egy ismerősét a Dorottya utcán fényes nappal kirabolták, 25 perc
alatt érkezett ki a rendőr. Hangsúlyozza, nem a rendőrség hibájának szeretné ezt felróni, mivel
súlyos létszámhiánnyal küszködik Miskolcon is, Borsod megyében is a rendőrség. Ez nyilvánvaló
kormányzati hiba, amit orvosolni kellene. Ez a munka, amit a Miskolci Rendőrkapitányság végez,
ezzel a hiányos létszámmal, csak növeli az értékét a munkájuknak.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni az eddigi hozzászólásokat. Kéri Rendőrkapitány Urat,
hogy majd a felszólalásokat követően reflektáljon az elhangzott kérésekre.
Szilágyi Szabolcs: Folytatni kívánja a MEFI-vel kapcsolatos gondolatait. Szintén az
előterjesztésben olvasható, hogy a program erőssége, hogy minden miskolci iskolás diák számára,
a korábbinál szervezettebben teszi lehetővé az egészségnevelést. Kérdése, hogy az a vezetés szerint
egészségnevelés, hogy kétévente egyszer tömeges előadást hallgatnak a gyerekek. Korábban minden
iskolában elérhető volt az iskolai ellátás, kivéve a transztelefonikus EKG-t. A védőnők lényegesen
magasabb óraszámot tudtak az egyes iskolákban tölteni, és rendszeres volt a jelenlétük, ami feltétele
a leghatékonyabb, akár egyénre szabott egészségfejlesztési munkának. A magasabb óraszámban az
iskola és a diákok életének a részeként, modern pedagógiai módszertan birtokában, a
nevelőtestülettel szoros együttműködésben végezték az egészségfejlesztési tevékenységet. Látniuk
kellene, hogy milyen költségekért végzi az intézmény a tevékenységét, mert ára van a
megkérdőjelezhető jelentőségű trasztelefonikus EKG-nak, a gyerekek busszal történő szállításának.
Kérdése, hogy miért nem kapnak ezekre választ.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megjegyzi, Képviselő Úr eddig nem is kérdezett. Kérdése, hogy
megkérdezte a vezetőjét az intézménynek? Elmondja, menjen oda nyugodtan, és minden kérdésre
választ kap, amennyiben publikus információról van szó. A költségvetés elfogadásakor a MEFI
költségvetését is elfogadja a Közgyűlés, és minden egyes módosítás itt történik a Közgyűlés előtt.
Minden információ ezzel teljesen transzparens, ismert mindenki előtt, aki megkérdezi és utánanéz.
Nagy-Korsa Judit: Elsősorban Rendőrkapitány Úrhoz szól. Elmondja, nagyon szépek az
eredmények, a statisztikák valóban minden várakozást felülmúltak, amihez csak gratulálni lehet.
Azonban hiába nézte, sehol nem találta azt a bekezdést, ami a miskolci droghelyzetről szól. Kérdése
– szinte minden alkalommal felteszi a Közgyűlés előtt –, hogy hány drogdílert sikerült elkapni, hány
droghálózatot derítettek fel, mert ez is nagyon fontos. Tisztába van azzal, hogy rettentő bonyolult
és nehéz ezeknek az embereknek az elcsípése. Az azonban biztos, hogy Miskolcon, több területen
is nagyon sok fiatal van veszélyben, és valamiféle drogot használ.
Igazgató Úrnak elmondja, tökéletesen egyetért azzal, hogy a kutyasétáltatást ellenőrizni kell, azt sem
bánná, ha sűrűbben ellenőriznék. Találkozott már sétáltatás közben olyan kutyával, amin se póráz,
se szájkosár nem volt, és támadott.
A másik dolog, ami rettentő fontos lenne a városvezetés részéről, hogy legyen minél több
kutyapiszok gyűjtő, mert van, aki tisztességesen felszedi a piszkot, de kukába vagy kis szemetesbe
dobja, mert nincs hova tenni.
A hajléktalansággal kapcsolatban Kovács képviselőtársa mondta, hogy nem látni a hajléktalanokat.
Felhívja a figyelmet arra, hogy attól még hajléktalanok vannak. Az, hogy nem találkoznak velük, az
nem azt jelenti, hogy ezek az emberek eltűntek. Az ő problémájuk más problémája is, egészen más
megközelítésre lenne szükség. Megismétli, attól, hogy nem találkoznak velük, attól még a gond
ugyanúgy a városé és mindannyiuké, úgyhogy más megközelítés szükséges ehhez.
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Badány Lajos: A gyermekjóléti beszámoló kapcsán lenne kérdése a Gyermekváros épületére
vonatkozóan, hogy mi a terve a városvezetésnek ezzel az épülettel. Már fél éve közbeszéd tárgya,
hogy az ott ellátott gyerekeket és gondozókat három másik telephelyre költöztetnék. Izsófalvára a
speciális fiúcsoportot, a speciális lánycsoportot a Szondira – megjegyzi, reméli, ebben nincs semmi
célzatosság az ott ellátottak leendő munkaterületére vonatkozóan –, a két általános csoportot pedig
Szikszóra. A Gyermekek Átmeneti Otthona, amely önkormányzati fenntartású, szintén költözik.
Az épület rendkívül leromlott állapotban van, több helyen beázik a tető, a mosdók, fürdők
felújításra szorulnak, a bútorzat katasztrofális állapotban van. Adományozókat kell felkutatni ahhoz,
hogy legyen ágynemű, törölköző vagy függöny. Az épület gépesítése is erősen elavult, szinte minden
eszközt adományból biztosítanak, mivel a fenntartók láthatóan lemondtak a rendeltetésszerű
használat feltételeinek biztosításáról. Mindezen folyamatok logikusan támasztják alá azt az
elképzelést, hogy az intézményeket elköltöztetik, így értelmetlen költeni rá. Kérése, hogy tudhatnake valami biztosat, hogy mi lesz a gyerekekkel, illetve az épülettel. Egy dolog bizonyosnak látszik,
hogy az épület és a telek túl értékes helyen van az Egyetemváros és Tapolca között. Ez a XXI.
század magyar valóságában veszélyes.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Igen, valósnak tartaná ő is Képviselő Úr helyében, ismerve a
miskolci előtörténéseket 2010. év előtt, amelyek voltak az ilyen értékesebb területen lokalizációban
lévő ingatlanokkal kapcsolatosan. Válaszában elmondja, hogy az ingatlan fele az Önkormányzaté,
fele a Szociális Főigazgatóságé. A Főigazgatóság az új rendezési elv szerint kisebb egységekbe
szeretné a gyermekeket tömöríteni, mert úgy gondolják – és ez a szakmai irányelv –, hogy a sokkal
kisebb közösségekbe, sokkal jobban fejleszthetőek a gyerekek. Ezért költöztetik ki onnan a
gyerekcsoportokat. Az Önkormányzat a kiürült épületrészbe beköltöztette az Egészségfejlesztési
Intézetet. Látszik, hogy a város a saját területét kezdi belakni. A mostani elképzelései szerint,
közösségi célú, döntően a sport és az egészségügy vonalába tartozó fejlesztéseket terveznek a
jövőben. A forrás oldal még nincs megteremtve rá, de ezt a vonalat szeretnék erősíteni, együttesen
az ott lévő Egyetemi Sportkampusznak a lehetőségeivel és kihasználásával. Jelen pillanatban ennyit
tud róla mondani.
Pakusza Zoltán: A közbiztonsági beszámoló kapcsán szeretné megköszönni a rendőrség és a
Rendészet munkatársainak azt a munkát, amit akár Miskolcon, akár a határon végeznek. Mindezzel
együtt ezt a közbiztonsági beszámolót nem tudja elfogadni egy olyan városban, mint Miskolc,
amelynek vannak olyan területei – akár a javuló statisztikák ellenére is –, ahol a hatóságok (a Magyar
Állam) képtelen fenntartani a rendet, képtelen garantálni az emberek anyagi és létbiztonságát. Nem
is olyan régen történt egy eset a Lyukót Perecestől elválasztó hegygerinc tetején. Egy idős, nyugdíjas
néninek kellett elköltöznie 40 év után azért, mert az elmúlt 2-3 évben a környékre költöző
mélyigénytelen életmódot folytató emberek terrorizálták. Ellopták a kerítését, kapuját, agyonverték
a kutyáját, fenyegették a nénit. Neki kellett elköltöznie, és nem a rombolóknak. A Lyukó-völgy
problémája nem most kezdődött, már az előző városvezetés idején is elindult. A legnagyobb
probléma az, hogy azt látja, hogy a telepfelszámolás során megszüntetett ingatlanok bérlői, illetve
a megye más településeiről érkező emberek Miskolc zárkerti övezeteit veszélyeztetik. „Lyukó-völgy”
alakul ki Pingyomon, Szarka-hegyen. Megjegyzi, ne legyenek naivak, a környező településrészeket
is fel fogják emészteni ezek a folyamatok. Ha végig mennek a Győri kaputól Diósgyőrig, akkor
zombik tántorognak, ahogy az interneten is olvashatják. Rengeteg ilyen van. Új vonulási területek
jönnek létre, akár a Bertalan utcán – onnan jönnek le a Szarka-hegyről –, ami együtt jár a
hangoskodással, a szeméttel, és nyilván együtt jár azzal, hogy ezek a városrészek értékei veszélybe
kerültek. Az itt lévő ingatlanok értéke folyamatosan csökkenni fog. Azt pontosan tudhatják, hogyha
néhány ilyen család beköltözik a környékre, akkor ott az ingatlanok értéke csökken, potenciális
veszélyben vannak. Erre szeretné felhívni a városvezetés figyelmét, akár Pereces, akár a Bulgárföld,
akár a Kiliáni lakótelep vonatkozásában, mert hallhatták, hogy a Dorottya utcán is történt ilyen eset.
Nem vitát akar generálni. Hangsúlyozza, szeretné felhívni arra a figyelmet, hogy itt szemléletváltásra
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van szükség. A „Lyukósodás” folyamatát kell megállítani. Ezért mondta el nagyon sokszor, hogy a
lakcímkártya kiadásának a rendszere rendkívül rossz. Minden bódéba meg lehet gyakorlatilag kapni
a lakcímkártyát. Azt gondolja, hogy a lakhatáshoz feltételeket kellene szabni ahhoz, hogy valaki egyegy ingatlanban élhessen, mert ennek az lesz az eredménye, hogy azok a miskolciak, akik jól
keresnek, jó munkahelyük van, azok is el fogják hagyni a várost. Teszik mindezt még addig, amíg
még el tudják adni a sokat érő ingatlanjukat, mert aztán nem lesz lehetőségük és el fognak költözni.
Megismétli, hogy szeretné minderre felhívni a városvezetés figyelmét, a vészharangokat
megkongatni.
Deák-Bárdos Mihály: Sokszor hallják, hogy Miskolc legyen a legbiztonságosabb város. Ez a
vezetés célja. Hallottak a beszámolóban a közbiztonság megteremtése terén elért eredményekről,
tervekről, így a Modern Városok Programjában kihelyezendő biztonsági kameráról is. Fel kívánja
hívni a figyelmet a sürgősségi előterjesztésre, amely éppen ide kapcsolódik. Az „Okos város, okos
Miskolc” elnevezésű projekt segíti elő a térfelügyeleti kamerarendszer teljeskörűvé válását. Ez
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a közterületen elkövetett bűncselekmények
száma, mert a kamerarendszer segít a bűnelkövetők közrekerítésében. A kamerák száma
folyamatosan bővül, és az úgynevezett veszélyeztetett területek hamarosan szinte teljesen
megfigyelhetővé és ellenőrizhetővé válnak. Példaként hozza fel a számozott utcákat és környékét.
Területi képviselőként örömmel olvasta ezt az előterjesztést, amely szerint nemcsak az elkövetett
bűncselekmények száma, hanem az illegális hulladéklerakás is visszaszorítható. Az elhagyott romos
épületeket és a Szinva partot sokszor használják szemétlerakónak. A három kihelyezendő kamera
nagyban hozzá fog ahhoz járulni, hogy ez a probléma is megszűnjön, és növelje az ott élők
szubjektív biztonságérzetét.
Dr. Nagy Ákos: Nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznének rá, amikor a Demokratikus
Koalícióval nemrégiben „eljegyzési csókot váltó” Jobbik frakcióvezetője Városházi ülésteremben
idézte Benkei András és Biszku Béla belügyminiszterek szellemét, és kijelentette a kamerarendszer
vitája kapcsán, hogy régen minden sokkal jobb volt. Az ilyen jellegű ellenzéki hozzászólásokról
akkor is azt gondolta, hogy alapjaiban tévedés, részleteiben elnagyolt, végkövetkeztetéseit tekintve
pedig hibás. Egy valamire mégis jó volt, arra, hogy megtudják azt, hogy a Jobbik a XXI. század
bűnmegelőzési kihívásaira ma is a Kádár-kolbászt és az önkéntes rendőrök karszalagját ajánlja a
miskolciaknak, hasonlatossá válva ahhoz az emberhez, aki még mindig két kő összeütögetésével
próbál tüzet gyújtani, pedig már rég feltalálták a gyufát. A felelős többség gyufásdobozának a része
a város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója és stratégiája. Ezeknek köszönhetik azt
például a 12. választókerületben, hogy a város egyik szégyenfoltja, a Békeszálló eltűnt. Hálásak
mindenkinek, aki közreműködött benne. A legfontosabb a stratégia és a koncepció vonatkozásában,
hogy felelősöket nevez meg, határidőket állít, közreműködőket keres, és kiemelten hangsúlyozza,
minőségi indikátorokat épít be. Ezzel lesz számonkérhető. Ennek mentén kéri a Közgyűlés felelős
többségétől, hogy használják bátran a gyufát, aki nem ismeri, az pedig ismerkedjen meg vele, mert
nagyon jó találmány.
Pakusza Zoltán: A gyermekvédelmi beszámoló kapcsán minden tisztelete azoké a szakembereké,
akik viszonylag alacsony bérekért a gyermekvédelemben nagy munkát végeznek. Azonban azt
gondolja, hogy a rendszerben valami nem működik jól. Ennek kapcsán egy példát is ismertet, ami
a választókerületét érinti. A Bellervölgy utcában van egy ingatlan – ezt már többször elmondta –,
van egy normális ház és mellette melléképületek sora, amelyeket egyes emberek lakásként
használnak. Úgy véli, komoly gyermekvédelmi problémák vannak az udvarban, ahol a szennyvíz
kezeletlenül folyik el az udvarról úgy, hogy az utcában egyébként be van vezetve a szennyvíz, tehát
a tulajdonosnak kötelezően rá kellene kötnie az ingatlanra. A kémények sem szabványszerűek, és
úgy véli, már csak ezek miatt is kialakulhat a gyermekveszélyeztetés. Azonban nagyobb probléma
az, hogy a rendőrség mindennapi „vendég” ebben az ingatlanban. A szomszédok is elmondják,
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hogy a gyerekek szinte felügyelet nélkül rohangálnak ki a nyitott kapun. Megjegyzi, nem messze –
15-20 méterre – ott van a Perecesi főútvonal, ami gyakorlatilag további balesetveszélyeket rejt
magában. Azt is elmesélték a szomszédok, hogy már belső kerítést kellett húzniuk, hogy béke legyen
az udvaron annak, aki békét szeretne, mert folyamatosak a veszekedések. A legfontosabb, hogy van
olyan lakó – akire gyerek van bízva –, és tudomása szerint már I. fokú bírósági ítélet is született vele
szemben négy éves letöltendő börtönbüntetés kapcsán. A felsoroltakat folyamatosan jelzi a
gyermekvédelem felé, és kérte, hogy tájékoztassák arról, hogy milyen intézkedéseket tettek,
természeten a személyes adatok megadása nélkül. Azt a választ kapta, hogy ezt nem tudhatja meg.
Hangsúlyozza, nem szeretne kutakodni, viszont azt látja, hogy évek óta jelez egy problémát, és az
nem változik, sőt, egyre rosszabb lesz. Elmondja, akkor ne közöljék, hogy mit csinálnak, elég, ha
látják az eredményeket. Nem győzi hangsúlyozni, hogy komoly problémák vannak. Szeretné, ha
ebben Polgármester Úr is hathatósan tudna segíteni.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást és a javaslatot. Megnézik, hogy mit
tudna tenni az ügy érdekében, mert szerinte ez egy nagyon fontos kérdés.
Dr. Kovács László: Egyrészt szeretné kijelenteni, hogy Pakusza képviselő úr első felszólalásával
majdnem teljesen egyet tud érteni. Nagyon imponáló és javuló közbiztonsági adataik vannak, az
nem jelenti azt, hogy minden problémát megoldottak, ezzel tisztában vannak, ahogy azzal is, hogy
vannak olyan városrészek és területek, ahol még messze nem olyan jó a helyzet, mint amilyet
szeretnének. Most azonban arról beszélnek, hogy nagyvonalaiban és összességében hogyan kell
tekinteni Miskolc közbiztonságára. Ezek tényadatokkal vannak alátámasztva, hogy látványos a
javulás. Ma erről van szó. Az a probléma, amit felvetett Képviselő Úr, hogyha olyan területeket
néznek, amelyek a szociális biztonság szempontjából is érintettek, akkor egy dologra egészen biztos
fel kell hívni a figyelmet. Ahogyan nem tudják elfogadni országosan azt, hogy Európa demográfiai
problémáit a migrációval kívánják megoldani, úgy az országban és Miskolcon üdvözlik azt, hogy a
Kormány családvédelmi akcióterve elindult. Úgy gondolják, hogy a világnézetük és politikai
felfogásuk szerint egy ország akkor életképes, hogyha a természetes szaporodás folytán magát el
tudja tartani. Lehet ideig, óráig kozmetikázni, de annak tragikus következményei lehetnek, hogyha
megváltoztatják a lakosság – ezt a típusú – összetételét. Ahogy Magyarországon a demográfiai
helyzet megoldását nem a migránsokkal kívánják megoldani, ugyanígy Miskolcon is azt támogatják,
hogy a helyben történő szülések legyenek azok, amik a demográfiai fogyást megállítják. Már a
bizottsági ülésen is kielemezték azt, hogy úgy tűnik, mintha trendforduló következett volna be. Ha
megnézik a beszámoló 5. oldalán található adatot, úgy tűnik, hogy a 2016. és 2017-es adat után,
trendforduló következett be. Megjegyzi, nem akarja elkiabálni, de elindult az élveszületések
számában egy növekedés. Ami viszont a szociális területeket illeti, ahol ezek a közbiztonsági
problémák is vannak, arról azt tudja mondani, hogy ahogy a migrációt sem támogatják országosan,
ugyanúgy nem támogatják a belső migrációt sem. Amit rendkívül kártékonynak, veszélyesnek és
megelőzendőnek tartanának az az, hogy nehogy az a helyzet álljon elő, hogy valakiknek érdeke
legyen olyan embereket telepíteni Miskolcra, akik gerjesztik ezeket a szociális problémákat, és ennek
következtében utána a közbiztonsági problémákat is. Úgy gondolja, erre nagyon vigyázniuk kell,
mert annak idején a fészekrakókkal meggyűlt a baja a városnak, és hosszú időbe telt, mire ezt a
problémát tudták kezelni. Ha ismét egy ilyen helyzet létrejön, az újabb 5-15 évet vesz el a város
fejlődéséből.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő. A
vitát lezárja.
A vitában elhangzottak kapcsán elmondja, ahogy Képviselő Úr is említette a beszéde vége felé, a
Kiss János-i nomenklatúrában a szociálpolitikai migrációt, amelyik sajnos jellemző erre a térségre,
egész Magyarországra, az egy nagyon veszélyes jelenség. Látták az elmúlt években, hogy vannak
olyan politikai formációk, akik ennek a fenntartásában érdekeltek. Nem tudja, hogy politikailag vagy
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gazdaságilag, de egy dolog biztos, nap, mint nap találnak olyan szociálpolitikai migránsokat, akik
úgy költöztek a városba, hogy buzdították őket erre. Úgy gondolja, hogy ez az a jelenség, amire
nagyon oda kell figyelniük. Mert dolgozhatnak bármennyit a közrend, közbiztonság és bármi más
témákon, hogyha az épülő várat valaki éjszaka bontogatja.
A vita során felmerült kérdések megválaszolására felkéri Rendőrkapitány Urat.
Dr. Bogyay Ferenc: Pakusza képviselő úr hozzászólása kapcsán elmondja, több reakció született
előtte is, ami jelzi, hogy elég átfogó, és nem kizárólag rendészeti problémáról van szó. A szóbeli
kiegészítésében is jelezte, hogy vannak fertőzött területei a városnak, amelyet Polgármester Úr és
Kovács képviselő úr is jelezett, hogy tisztában vannak az előttük álló feladatokkal. Érzékletes
kiegészítése, hogy valóban van, amikor ellopják a kerítést, agyonverik a kutyát – amit természetesen
a büntetőeljárás eszközeivel lehet orvosolni –, de most ha a felszólalásakor illetlenül viselkedne,
valószínűleg mindenki megbotránkozna, de ennek ellenére nem biztos, hogy büntetőjogi kategória
lenne. Úgy gondolja, hogy ezt is figyelembe kell venni, amikor kizárólag a rendészeti területen kérik
számon azt, hogy csináljanak élhető várost. Hangsúlyozza, ez sokkal összetettebb, ebbe nem is
kíván belemenni.
Bartha képviselő úr hozzászólásakor is igyekszik mindenben a pozitívumot észrevenni. Eddig az
volt a probléma, hogy nem mértek a Szervezet utcán, most már legalább mérnek, még ha nem is a
legjobb helyen. A fejlődés megkérdőjelezhetetlen, de igyekeznek ezt is pontosítani.
Nagy-Korsa Judit képviselő asszony tett említést a droghelyzetről. Az előterjesztés egyik melléklete
a kábítószer bűnözésről tartalmaz adatokat, és zárójelbe oda van írva, hogy terjesztői magatartás.
Ez nem azt jelenti, hogy 15 kábítószeressel szemben jártak el, hanem 15 kábítószer terjesztéssel
kapcsolatos bűncselekmény került feltárásra, ebben úgy véli, benne van a válasz. Minimum 15
drogdíler, de általában ez egy-egy ügyben egymásra épülően többen szerepelnek. Ismételten
elmondja, hogy a kábítószer bűnözés is egy árnyaltabb dolog. Amikor droghelyzetről beszélnek,
akkor egy dolog a kábítószer. Most már nagyon jól látják, hogy átálltak inkább a pszichoaktív
anyagok fogyasztására. Leszögezi, a kábítószer birtoklása, az bűncselekmény. A pszichoaktív anyag
birtoklása már csak szabálysértés. A napokban Pintér Sándor belügyminiszter úr világított rá arra,
hogy elsősorban az alacsony jövedelműek, a mélyszegények körében terjedt el az, hogy mindenféle
kemikáliát, olyan pszichoaktív anyagokat, amiket nem erre a célra gyártottak, olyanokat használnak.
Ha valaki hígítóval vagy csavarlazító spray-vel fújja be a dohányt, és azt tekeri össze, szívja el, akkor
úgy véli, hogy ezeket az anyagokat kitiltani a forgalomból nem lehet. Hangsúlyozza, nemcsak ő,
hanem Pintér Sándor is így gondolja. Az, hogy vannak retardált emberek, akik régen Technokol
Rapidot, most csavarlazítót szívnak, ezzel elég nehéz mit kezdeni. Amilyen eszközeik vannak, azzal
igyekeznek fellépni. Mindig megkeresik azokat a lehetőségeket, akár a szabálysértési, akár a
büntetőeljárás területéről, amellyel átmenetileg ki lehet ezeket az elemeket vonni a forgalomból.
Megjegyzi, aki már ilyen szinten van, abból rendes embert, a társadalom számára hasznosat faragni
igen nehéz, ha egyáltalán lehet. Örül annak, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatosan is több
hozzászólás érkezett, mert ott kell elkezdeni, hogy a gyerekek ne váljanak olyanokká, mint a szülők
adott esetben.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a kimerítő válaszát Rendőrkapitány Úrnak.
Megadja a szót dr. Kiss János alpolgármesternek.
Dr. Kiss János alpolgármester: Néhány gondolattal szintén szeretne reagálni erre a vitára,
különös tekintettel arra, hogy szakmai és statisztikai visszatekintések a vita során gyakran voltak.
Most politikai visszatekintést kíván tenni 2010-re. Azt látni kell, hogy 2010-ben a helyzet azért volt
olyan, amit a statisztikák mutattak, azért eszkalálódott olyan súlyossá Miskolc bűnözési térképe,
mert mindenki előtt világos volt, hogy olyan konfliktusokba kell keveredni, amelyek nem
kényelmesek. Ezeket a kényelmetlen konfliktusokat az akkori magyar balliberális kormány és a helyi
balliberális politikusok egyáltalán nem merték felvállalni. Mindenki előtt teljesen nyilvánvalónak
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kellett lennie, hogy az a bűnözési statisztika, amely azt mutatta, hogy Miskolc élen jár a
bűncselekmények számában, az nagyon nagy mértékben fakadt a nyomortelepek mindennapi
balhéiból, valamint a Miskolcra beözönlő fészekrakók mindenkori balhéiból. Azt megérti, hogy
nem volt szimpatikus belekezdeni ennek a balhésorozatnak a lebontásába egy olyan balliberális
helyi városvezetésnek, amely érezte a maga felelősségét a helyzet kialakulásában, ettől függetlenül,
nemhogy kényelmes nem volt nekik, felvállalni sem merték. Sőt, kimondani sem lehetett, hogy mi
az igazság ebben a városban 2010-ben. Volt egy rendőrségi vezető, aki ki merte mondani, hogy mi
a helyzet. Ennek a rendőrségi vezetőnek az lett a „jutalma”, hogy menesztették, az akkori
balliberális kormány menesztette, és csak a miskolci lakosok nyomására helyezték vissza az állásába.
Tehát ez volt a helyzet, hogy az igazságot kimondani sem lehetetett. Ebben a helyzetben kellett az
új vezetésnek új rendészeti politikát hirdetni, és azt mondani, hogy minden konfliktust felvállalnak,
felvállalják azt a várható nyomássorozatot, ami rájuk fog nehezedni kívülről és belülről is.
Felvállalják az összes jogvédő szervezet – magyar, európai és a világ különböző tájairól – érkező
minden nyomását és támadását, és azt, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ezeknek a szervezeteknek
megfeleljenek. Felvállalták, hogy az a dolguk, hogy a miskolci lakosoknak megfeleljenek. Az volt,
és ma is az a dolguk, hogy a miskolci lakosok érdekei mentén politizáljanak, nem pedig ultraliberális
szervezetek érdekei mentén politizáljanak. Hozzáteszi, sok minden nem változott a balliberális
gondolkodásban. A mai vita során is a miskolci balliberális pártok két témát tudtak kiemelni, a
traffipaxozást és a kutyasétáltatást. Ezt látták most fontosnak Miskolc közbiztonságával
kapcsolatban. Az, hogy a Jobbik nem mondott semmit, azt megérti, mert lassan megérkezik a
magyar baloldali pártok ölelő keblébe. Szerencsére a Mi Hazánk Mozgalom, amikor Miskolc
rendészeti problémájáról kell értekezni, akkor egy valós problémát vetett fel. Hozzáteszi, a vezetés
rendészeti politikája folyamatosan, 9 éven keresztül ennek a valós kérdésnek a megválaszolására és
megoldására törekszik. Amilyen problémákat Pakusza képviselő úr felvetett, azokat komolyan kell
venni, ezeket meg kell oldani. Tovább kell menni azon a konzekvens rendészeti politikai úton,
amelyben nincs helye az ultraliberalizmusnak. A rendészeti politikának fairnek, szabályszerűnek, de
konzervatívnak kell lennie. A bűnözőkkel szemben nem lehet azt eljátszani, mint amit 2010. előtt
a szociálliberális kormányok tettek, megalkották a megélhetési bűnözés fogalmát. Hangsúlyozza,
nincs megélhetési bűnözés, csak bűnözés van, nem lehet felmentést adni valakinek azokkal a
szavakkal, hogy ő megélhetési bűnöző. Amikor Rendőrkapitány Úr azt mondta, hogy 2019 őszén
választások lesznek, helyesen, a jogszabályoknak és a rendőrségi etikának megfelelően azt mondta,
hogy bárki is nyerje ezt a választást, bárki is legyen a polgármester, bárkik is ülnek majd a közgyűlési
teremben, együttműködésre törekszik. Arra szeretné felhívni a miskolciak figyelmét, hogy amikor
2019-ben választanak, akkor a rendészeti politikák között is választani fognak. Vagy azt fogják
választani, ami 2010. előtt volt, ami odáig vezetett, hogy 10 ezer fölött volt Miskolcon az elkövetett
bűncselekmények száma. Vagy azt a rendészeti politikát fogják választani, ami jelen pillanatban is
Miskolcon működik, ami 4 ezer alá vitte ezeknek a bűncselekményeknek a számát, 70-75%-os
statisztikai javulást tudtak elérni, együtt a rendőrséggel. Úgy véli, a választás ebben a tekintetben is
irányadó lesz. Arra bíztat minden miskolcit, aki élvezi ennek a megújult és sikeres rendészeti
politikának az eredményeit és előnyeit, hogy a döntésénél ezt majd vegye figyelembe, és azt a
FIDESZ-KDNP-s többséget tartsa meg Miskolc város vezetésében, aki garantálni tudja ennek a
gondolkodásnak és rendészeti politikának a továbbvitelét. Hozzáteszi, hogy ez a fajta ultraliberális
gondolkodás, rendészeti gondolkodás körülnézve Európában, látható, hogy nem működik.
Láthatják, hogy ennek mi a következménye, hogy az elmúlt pár évben hány ártatlan európai
embernek kellett ezért a gondolkodásért nem mással, mint az életével fizetnie. Óvva int mindenkit
attól, hogy a rendészeti gondolkodást az ultraliberalizmus talajára helyezze. Biztat mindenkit, hogy
támogassa ezt a városvezetést, támogassa ezt a politikát, amely ezeket a sikereket, rendészeti
sikereket meghozta. Megköszöni Kapitány Úrnak, az összes városi rendőrnek azt a munkát, amit
2018-ban is letett az asztalra. Azt a munkát, ami nemcsak lelkiismeretes, hanem sikeres is volt. Azt
kívánja Kapitány Úrnak és a teljes rendőrségi állománynak 2019-ben, hogy ezt a munkát ugyanilyen
elkötelezetten és sikeresen végezzék el a miskolci polgárok javára.

19

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólását Alpolgármester Úrnak.
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a város vagyon- és ingatlangazdálkodásával
kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával folytatják munkájukat.
Meghívó szerinti 1. napirend:

Javaslat
az
Önkormányzat
vagyonáról
vagyongazdálkodásáról
szóló
40/2012.
önkormányzati
rendelet
módosítására,
vagyongazdálkodással kapcsolatos további
meghozatalára

és
a
(XII.15.)
valamint
döntések

Meghívó szerinti 3. napirend:

Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan
apartmanszállásként történő hasznosításához szükséges
döntések meghozatalára

Meghívó szerinti 4. napirend:

Javaslat ingatlanok tulajdonjogának Egri Főegyházmegye,
valamint Tiszáninneni Református Egyházkerület részére
történő átadására

Sürgősségi 1. napirend:

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

Sürgősségi 2. napirend:

Javaslat
a
Miskolc
Holding
Zrt.
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

Sürgősségi 8. napirend:

Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek és
nonprofit gazdasági társaság részére

2019.

évi

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának
ismertetését.
Bizottsági vélemények:
 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendi előterjesztés rendelet
módosításának, valamint két határozati javaslatának elfogadását, továbbá a sürgősségi 1.
napirend határozati javaslatát többségében támogatta.
 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 1., 3. és 4. napirendi
előterjesztést tárgyalta. Az 1. napirend rendeletét és az I. határozati javaslat elfogadását
többségében, míg a II. határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. A meghívó szerinti 3.
napirend mindhárom határozati javaslatát többségében, és a 4. napirend két határozati
javaslatát egyhangúlag támogatta.
 Pénzügyi Bizottság: Az 1. napirend rendeletét és az I. határozati javaslat elfogadását
többségében, míg a II. határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. A meghívó szerinti 3.
napirend mindhárom határozati javaslatának elfogadását többségében támogatta. A 4.
napirend két határozati javaslatának elfogadását egyhangúlag támogatta.
 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a4. napirend két
határozati javaslatának elfogadását egyhangúlag támogatta.
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező
képviselőnek adja meg a szót.
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A vitában hozzászólók:
Badány Lajos: Akár örvendetes dolog is lehetne, hogy a városban már munkaerőhiány van, ha ez
nem abból adódna, hogy a jobb megélhetés reményében szinte minden képzett, dolgozni akaró és
tudó honfitársuk az ország más részeibe vagy külföldre vándorol. Most, az elvándorolt családtagjaik,
rokonaik hazacsábítása helyett idegeneket terveznek betelepíteni a helyükre, nevezetesen a 20
emeletes toronyházba, és hogy kiket, azt máig sem lehet tudni. Az viszont az előterjesztésből
kiderült, hogy a pályázatot munkásszállók építésére írták ki. Pontosan arra, ahogy ő nevezte a
létesítendő ingatlant az előző Közgyűlésen. Kiss János alpolgármester úr akkor szocialista
nosztalgiát vélt felfedezni gondolataiban. Most kiderül, hogy nem ő, hanem éppen saját kormánya
hozza vissza a pártállami időket. Elképesztő és siralmas az a görcsös erőlködés, amivel a KISZ
képzéseken szocializálódott városvezetés folyamatosan a Jobbikon próbálja kiélni a múltjából
adódó belső komplexusait. Tehát ez egy munkásszálló, amelyet nagyon elegánsan
apartmanszállásnak kereszteltek el. Megjegyzi, ilyen, úgynevezett apartmanszállások épülnek szerte
az országban. Munkásszálló Tiszaújvárosban 3 ezer török, Székesfehérváron az ukrán
vendégmunkásoknak, de Budapesten az Árpád Kórházból is munkásszálló lesz. Kérdezi
Polgármester és Alpolgármester Urat, hogy milyen biztosítékot tudnak adni a miskolci lakosságnak
arra nézve, hogy a tetemes pénzből felújított ingatlanokba kizárólag az agglomerációból érkező
magyar munkásokat fognak elszállásolni. Ha annyira dübörög a miskolci gazdaság, akkor miért
megy el a fideszes bizottsági tag is Tatabányára dolgozni. Talán nem vendégmunkásokban kellene
gondolkozni, hanem a lakosság helyben maradását és visszaköltözését ösztönözni. Ha ez
megtörtént, akkor egy klasszikus kormányzati tájékoztatót idézve kiírni: „Ha Miskolcra jössz, nem
veheted el a miskolciak munkáját!”.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni, hogy Képviselő Úr felvetette ezt a témát, legalább
tisztába tudják tenni. Megjegyzi, a Jobbik volt pártelnöke a törökök nagy barátja.
A 20 emeletes kapcsán elmondja, hogy kiírás szerint úgy kell pályázni, de tartalmilag nem
munkásszálló, ezt nem győzi hangsúlyozni, az apartmanház, ahol a képzett, illetve a magasan
képzett munkavállalóknak a lehetőséget szeretnék megteremteni, akiket nem tudnak helyben elérni.
Ebben a szegmensben valóban munkaerőhiány van. Az illetők a nagy cégeknél mérnökként,
technikusokként tudjanak dolgozni, az ő esetükben van szó egy előkészített apartmanház
kialakításáról. Miskolcnak az agglomerációja – Miskolc városával együtt – körülbelül 300-320 ezer
fő, ahol az alacsonyabban képzett munkavállalók még megfelelő számban elérhetők. A magasan,
jobban képzettek viszont nem nagyon. Az apartmanszállóra ezért lesz szükség.
Soós Attila: Badány képviselő úr figyelmét felhívja, hogy óvatosan kell azzal bánni, hogy valaki
tényt vagy véleményt mond, mert pórul is járhat. Utal arra a kijelentésre, hogy „a város idegeneket
akar betelepíteni”. Amit mondott, az véleménye szerint az uszítás kategóriát kimeríti. Képviselő Úr
szavait idézve, siralmas az a görcsös erőlködés, amivel próbálja elriasztani Miskolcról a Miskolc
iránt érdeklődőket.
Azt gondolja Miskolc város ingatlangazdálkodásáról, hogy aki ebben a városban él és dolgozik,
illetve ide érkezett és volt tapasztalata a 2010. előtti miskolci ingatlanhelyzetről, az láthatja azt is,
hogy ez a város, mind lakásállományában, mind gazdálkodási ingatlanállományában, mind
közvagyon tekintetében mekkorát ugrott, fejlődött, ahhoz a szánalmas és lepusztult állapothoz
képest, ami 2010. előtt jellemezte. Azt sem szabad elfelejteni, hogy igazából valós
ingatlangazdálkodás nem zajlott, illetve a hitelből történő terhelést és az ingatlanok nem felújítását
nem hívná ennek. Ahhoz képest azóta tudatos ingatlangazdálkodás van, tudatos
ingatlangazdálkodási stratégia és politika, aminek az eredménye többek között az, hogy már ez a
gazdálkodás a bérleményszolgáltatásban is pozitív, több 100 milliós egyenleget termel. Azt gondolja,
ez igenis különleges, mert nem minden város mondhatja el azt, hogy több 10 milliárdos
ingatlanvagyonnal, és megyei jogú városok között egyértelműen a legnagyobb bérlakás állománnyal
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rendelkezik. Pont azt az érdeklődést mutatja a többszörös pályázati szám a meghirdetett bérbe
adandó ingatlanokra. Céljuk továbbra is az, hogy ezt az ingatlanállományt egyre magasabb
színvonalon megújítsák, újabb ingatlanokat vonjanak be Miskolc város gazdálkodásába. Céljuk az,
hogy kereskedelmi szempontból is egy forgalomképes vagyonuk legyen – ide érti a Déli Ipari Park
ingatlanjait is –, valamint az, hogy a város egy megfelelő ingatlan portfólióval rendelkezzen, amelyet
piaci alapon tudnak bérbeadni. A bérleti díjak és eladási árak emelkedése egyértelműen látható, és
jelzi a miskolciak – és az ingatlanvagyonnal rendelkezőknek is –, hogy az ingatlanuk forgalmi értéke,
piaci értéke is nő. A Szentpéteri kapui 20 emeletes megvásárlása is ezt a célt szolgálja. Lehet azon
lovagolni, hogy mit hívnak munkásszállásnak, ahogy azon is, hogy szállás-e vajon egy panzió, egy
ötcsillagos szálloda, kollégium. Meg lehet nézni, várhatóan a jövő év vége felé, amikor elkészül ez
az ingatlan, hogy milyen minőségű és színvonalú, több mind 100 lakás kerül itt kialakításra. Készül
mindez annak érdekében, hogy az ipari parkok fejlődése, valamint a Miskolcon folyamatos
munkahelyteremtés igényli azt, hogy a magas képzettségű emberek olyan megfelelő
munkakörülmények közé kerüljenek, amelyhez elengedhetetlen, hogy a hétköznapi, és a pejoratív
értelemben használt munkásszállásokon túl, minőségi lakásállománnyal rendelkezzen egy város.
Azt a célt is ki tudja szolgálni, hogy a dolgozói, munkatársai megfelelő színvonalon tudjanak ebben
a városban lakni és élni. Amennyiben ehhez az kell, hogy apartmanszállást alakítson ki a vezetés,
akkor azt fog, ha óvodát, bölcsődét, iskolát kell nyitni vagy felújítani, akkor ezt fogják tenni. Úgy
gondolja, hogy aki támogatja ezt a várost, látja a törekvést is. Nyilván, aki tehetetlen ebben a
helyzetben, mert egy vasat nem ejtett le a város érdekében, az fanyaloghat vagy beszélhet siralmas,
görcsös erőlködésről.
Nagy-Korsa Judit: Kiss alpolgármester úr végig beszélgette az előző felszólalása elejét, ezért csak
egy elemre emlékszik az egészből, a kutyasétáltatásra. Megjegyzi, ő nem merne ilyet tenni, hogy
megjegyzést tesz másra, ha nem figyel oda arra, amit a másik mond.
A 4. napirendi ponthoz szeretne hozzászólni. Döbbenve olvasta, hogy a városban milyen szuperül
mennek dolgok, hogy több, mint 1 milliárd forint értékben elajándékoznak a református egyháznak
négy ingatlant. Kérdése, hogyan lehetséges ez? Ezt követően fog jelentkezni az evangélikus, a
görögkatolikus, a katolikus egyház, amely iskolát működtet, hogy ők is szeretnék azt a Miskolc
tulajdonában lévő ingatlant megkapni ingyen és bérmentve. Kérdése, hogy képzelik ezt, milyen
alapon? Ez a miskolciak, mindannyiuk tulajdona, minimum meg kellene kérdezni az embereket. Az
a meglátása, hogy ez a város tulajdona, ezzel így nem lehet gazdálkodni. Az előterjesztés végén ott
van, hogy a sajtó tájékoztatása indokolt vagy sem, és ebben az esetben nem indokolt, az szerepel
az előterjesztésben. Egy sajtótájékoztatót simán megérne a téma. Sajnos hozzá vannak szokva, hogy
az ellenzékkel úgy bánik a sajtó, ahogy. Amilyen összeesküvés elméleteket gyártanak, nem csodálja,
hogy a saját sajtóorgánumaikat nem küldik. Normálisan nem lehet a vezetéssel beszélni, vitatkozni
meg pláne nem.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Válaszként elmondja, hogy a rabolt
jusshoz szeretnek ragaszkodni az emberek. A kommunista államosítás után, amikor az egyházak
minden vagyonát elvették, akkor nem hőbörögtek, csak most kezdik azt. Amikor nemcsak az
egyházakat, hanem az egyszerű embereket is kisemmizték, akkor nem hőbörögtek. Ezért alakult
meg az a törvény, az a jogszabály, amelyre való hivatkozással a város visszaadja azokat a
tulajdonokat, amelyek az övéké voltak. Hangsúlyozza, közfeladatot teljesítenek, oktatásról van szó,
nem szórakoztató tevékenységről vagy egyéb bevételt termelő foglalatosságról. Ezen kellene
elgondolkoznia Képviselő Asszonyéknak, és azon, hogy Gyurcsány a zsidóktól elrabolt villába
éldegél most is. Azt is, ha vissza kellene szolgáltatni, nem esne neki jól, belakta magát abba a
magántulajdonba, amihez köze nem volt életében. Nyugalomra inti Képviselő Asszonyt, mert
minden a helyére kerül egyszer, ahogy ez is most Miskolcon.
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Dr. Kovács László: Azon, hogy a Gyurcsány-párt képviselője zsigeri gyűlölettel rendelkezik a
történelmi egyházak iránt, azon nem csodálkozik. Azon viszont érdemes lenne elgondolkozni, hogy
vajon van-e igény a mai magyar társadalomban ezekre az iskolákra, amelyeket a történelmi egyházak
működtetnek. Úgy tűnik a felvételi statisztikák alapján, hogy jelentős szükség van rá. A
túljelentkezések száma azt mutatja, hogy a mai magyar társadalomban ezek közkedvelt intézmények,
nagy a túljelentkezés ezekben az iskolákban. Tehát valós igényeket elégítenek ki. Az a beszéd, amit
a Gyurcsány-párt képviselője most elmondott a rendszerváltozás körüli hangulatot idézte. Az, hogy
erről hogyan gondolkodnak az emberek, azt a választások idején eldöntik.
Az ingatlangazdálkodás témája kapcsán kért szót eredetileg. A jobbikos képviselő szavaira reagálva
elmondja, a vádaskodás helyett meg kellene keresniük az elveszített saját arcukat. Lehet, hogy
savanyú a szőlő nekik, de az, hogy Miskolc gazdasági fejlődése az elmúlt években odáig jutott, ahol
tart, az pontosan a 2010. utáni FIDESZ-KDNP kormányzás és a 2010. utáni miskolci FIDESZKDNP városvezetési időszak alatt következett be. Az is tény, hogy a munkanélküliség hol tart most,
ahogy az is, hogy azok a multinacionális cégek, amelyek betelepülnek Miskolcra, azoknak minőségi
igényei vannak a munkavállalói kapcsán. Az bűnös riogatás, amit csinálnak, hogy török és ki tudja
milyen munkások kapcsán tesznek. A vezetés célja, hogy minél több felújított, és a kereskedelmi
forgalomba versenyképes ingatlan legyen, amelyet ezek a cégek igénybe tudnak venni. Szó sincs
arról, hogy igénytelen, vagy szociálisan lepukkant emberek jönnének. Most van az a helyzet, hogy
a Szentpéteri kapu 70. szám alatt vannak olyan lakók, akikkel probléma van. Ez az ingatlan jelen
pillanatban nem tartozik a város irigyelt lakóépületei közé. Többek között olyan pozitív hatásai is
lehetnek ennek a típusú felújításnak, hogy két legyet üthetnek egy csapásra. Egyrészt lakhatást
biztosítanak azoknak a kvalifikált multinacionális cégek alkalmazottainak, akiknek erre igénye van
– és még pénzt is szerezhetnek belőle –, másrészt infrastruktúrájában megújult, a XXI. századnak
megfelelő épület közbiztonság és szociális helyzet vonatkozásában mindenféleképpen pozitív lehet.
A jó gazda gondosságával történő sáfárkodás szintén nagyon fontos feladata egy város vezetésének.
Ez a kérdés már évek óta visszatérő probléma, hogy jelentős lakásállomány van bérleményként
kiadva, és határozott véleményük, hogy szükséges a következő években annak a megvizsgálása,
hogy ezeknél a bérlőknél hogyan tudják a tulajdonos részéről a teljes bérleti díjnak behajtását, a
szabályok betartását elérni. A lakásgazdálkodást biztos kezekben tartani elengedhetetlen lesz a
következő időszakban. Miskolc elérkezett a fejlődésének egy olyan fázisához, amikor ezt nem
tarthatják fenn. Az egyes lakáshasznosítással kapcsolatos bizottsági üléseken ezelőtt 2-3 évvel azt
tapasztalták, hogy a 120-140 meghirdetett lakás felére nem volt jelentkező. Most ott tart Miskolc
gazdasága és a város lakásigénye, hogy 8-12 lakásokat tudnak meghirdetni, amire 300-500
jelentkező van. Középtávon Miskolc lakásgazdálkodásában ezzel kell szembenézni, és ez
mindenféleképpen pozitív irányba mutat.
- Az ülést dr. Kiss János alpolgármester vezeti. Szilágyi Szabolcs: A meghívó szerinti 3. napirendre szeretne reagálni. A vitában elhangzott, hogy
magasan kvalifikált munkások érkeznek a Szentpéteri kapu 70. szám alá. Ugyanazt érzi ezzel
kapcsolatban, amikor a balliberális nyugati média azzal magyarázta a tömeges migráció beengedését,
hogy azok orvosok, mérnökök. Megjegyzi, látták mit műveltek. Nevetségesnek és szánalmasnak
nevezi a magyarázkodást. Színt kellene vallani. Egy magasan kvalifikált munkavállaló véleménye
szerint nem megy munkásszállóra. Soós Attila arról beszélt, hogy Miskolc a megyei jogú városok
között élen jár a bérlakások számában. Kérdése, hogy mire alapozza ezt az állítását? Szembe kellene
nézni azokkal a tömegekkel, akik Miskolcon azért nem kapnak lakást, mert túljelentkezés van. Pont
Kovács képviselő úr felszólalása hazudtolta meg ezt az állítást.
Dr. Kiss János alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy szó nincs magyarázkodásról, ha ő ezt
annak tekintette, akkor rosszul értelmezte a helyzetet. Ez magyarázat volt. Aki figyelmesen olvasta
az anyagot, annak nincs szüksége magyarázatra. De a kevésbé figyelmesek kedvéért tesz szóbeli
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magyarázatot is az előterjesztéshez. Szerepel benne, hogy egy 2 milliárd 17 millió forintos
beruházásról van szó. Hozzáteszi, a város lobbi erejét mutatja, hogy ebből 1,6 milliárd forintra
sikerült támogatási forrást szerezni. Tehát a város pénztárcáját alaposan meg tudták kímélni. Ezen
felül eltüntetik a Szentpéteri kapuból – a város egyik legjobb lakótelepéről – annak egyetlen
rákfenéjét, a Szentpéteri kapu 70. szám alatti épületet. Helyette létrehoznak olyan minőségi
szállásokat azoknak a munkavállalóknak, akik már vagy itt vannak Miskolcon, vagy idevárják őket.
Úgy véli, ez a projekt tele van sikertörténettel. Nem utolsó sorban megemlíti, hogy ezáltal
megszüntetik a Szentpéteri kapunak a legnagyobb közbiztonsági problémáját. Korábban is voltak
közbiztonsági problémák, a piac környékéről átszivárgott néhány oda nem illő figura, és rontotta a
lakótelepen élők mindennapjait. Azt a nyomortelepi részt már felszámolták. Most a Szentpéteri
kapu 70. számot ilyen értelemben a rendészeti bűnözési térképről leveszik. Képviselő úr az avasi
lakótelepen képviselő, akkor nem tudhatja, hogy a Szentpéteri lakótelepen élő lakosoknak mi a
véleménye erről az említett ingatlanról. Jó lett volna, ha vette volna magának a fáradtságot
Képviselő Úr, és ott megkérdezte volna a lakosoknak a véleményét, biztos abban, hogy csak
olyanokkal találkozott volna, akik ezt a fejlesztést, beruházást mind-mind üdvözlik. Ezzel nemcsak
a város gazdasága fog jól járni, hanem a lakótelep, a kerület összes lakosa közbiztonsági és városképi
alapon is támogatni fogja ezt a fejlesztést. Ha Képviselő Úr mégis hall olyan véleményeket, amelyek
ezt a beruházást nem támogatják, akkor a következő Közgyűlésen mondja el.
Katona Ferenc: Azzal mindnyájan egyetérthetnek, hogy ember és ember között óriási különbség
van, ugyanez vonatkozik az autókra és munkásszállásokra is. Kétségtelenül ikonikus épület a
Szentpéteri kapu 70. számú ingatlan, amit 20 emeletesnek szoktak nevezni. A jelenlegi állapota
minimum méltatlan, erősen felújításra szoruló, amit jól átgondolt stratégia szerint apartmanszállássá
szeretne átalakítani a városvezetés. A koncepciót elfogadta a Közgyűlés, amely szerint az idetelepült
cégek munkavállalóinak szükséges minőségi munkásszállást biztosítani. Szándékosan használta a
munkásszállás kifejezést, ami a XXI. században magasan képzett szakmunkások elhelyezését jelenti.
A Kormány pályázatot hirdetett ebben a témakörben, amit Miskolc városa remélhetőleg sikerrel
pályázott meg. Ez 1,6 milliárd forint forrást jelentene a beruházásból. A munkanélküliségből mára
munkaerőhiány lett, tehát elmondhatják, hogy aki dolgozni szeretne és ért is valamihez, annak
könnyű elhelyezkednie a munkaerőpiacon. Azok a cégek, akik a kedvező feltételek mellett
Miskolcot választották, speciális képzettséggel rendelkező szakembereket is keresnek. Ezért van
létjogosultsága az említett minőségi munkásszállás, vagy apartmanház létrehozásának.
Természetesen külföldről, vagy az ország más vidékéről ide költöző, felső- és középvezető
beosztásban dolgozók igénylik a kulturális és sportlehetőségek széles kínálatát, amit Miskolcon
szintén megtalálnak. A családostul érkezőket magas szintű óvodai és iskolai szolgáltatás várja.
Összességben elmondható, hogy Miskolc felkészült a magasan képzett munkaerő fogadására.
Dr. Nagy Ákos: Badány képviselő úr török és egyéb külföldi munkavállalókkal kapcsolatos
felszólalása vonatkozásában elmondja, hogy ez egy vízió, ezt a Jobbik képzeli. Hangsúlyozza, ez
nem igaz. Annyi igaz csupán belőle, hogy ma Magyarországon van egy trend, egy felmérést készített
a Corvinus Egyetem, és azt állapították meg, hogy a magyar cégek egyre többet költenek arra, hogy
a munkavállalókat a munkahelyen tartsák. Ennek az elsődleges eszköze ma a munkábajárás
támogatása. A magyar munkavállalók azonban sokkal jobban szeretik azt, hogyha közel
lakhatnának a munkahelyükhöz. Ezért indította be a Kormány ezt a programot, és ehhez
csatlakozott Miskolc. Hozzáteszi, hogy az önkormányzatok nem nagyon szerették azt, hogyha
munkásszállókat kell építeniük, de Miskolc ebben is úttörő. A lényeg az, hogy nemcsak a minőségi
lakás portfólió növekszik, hanem egy olyan értékkel gazdagodik a város, amivel a jövőben
gazdagodni is lehet. Nem szabad elfelejtkezni egy másodlagos haszonról sem. Azok, akik itt élnek,
azoknak valószínűleg ide jön a családja is, látogatják majd a miskolci intézményeket, igénybe veszik
a miskolci közlekedést és a miskolci közműszolgáltatóknak fognak fizetni és teljesíteni. Nemcsak a
város adóbevételeinek növelését biztosítják, hanem gyakorlatilag itt költik el a pénzüket is.
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Dr. Kiss János alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő,
a vitát lezárja.
Hozzáteszi azok számára, akiknek az anyag tanulmányozása során nem derült volna ki, egészen
pontosan arról van szó, hogy ebben a 20 emeletes toronyházban jelenleg is meglévő 100 lakás úgy
újul meg, hogy közben az eredeti kubatúrájukat megőrzik. A lakások nem kerülnek összenyitásra,
nem lesz belőle valamilyen kollégiumi vagy katonai hálóteremszerű szobák. A megújulást követően
a lakások alkalmasak lesznek arra, hogy azt a minőségi munkaerőt, amely akár a megyéből, akár
Magyarország más pontjaiból ide akar jönni Miskolcra munkát vállalni, fogadni tudják.
A vita során elhangzottakra kíván reagálni Pfliegler Péter alpolgármester úr, megadja neki a szót.
Pfliegler Péter alpolgármester: Azért kért szót, mert a gazdaságfejlesztésben 2010. óta részt vesz,
így ekkortól vesz részt a Közgyűlés munkájában is, figyelemmel kísérve azt. Visszaemlékezve erre
a kilenc évre, akkor talán, de lehet, hogy csak egy alkalommal – valamilyen ok, külföldi kiküldetés,
esetleg betegség – nem vett részt. 2010. óta ilyen alaptalan, igaztalan és alattomos vádaskodást még
nem hallott Miskolcon. Budapesten már volt egy vádaskodás, a 3 millió román betelepülése
vendégmunkásként Magyarországra. Ehhez tudja hasonlítani a mai nap az ellenzék oldaláról
elhangzott alaptalan vádaskodásokat. Ahelyett, hogy mindnyájan örülnének annak, hogy tudnak
valamit fejleszteni a 20 emeletesen, ezen a lepusztult épületen, meg tudják újítani. Elmondja, hogy
nem érkezni várnak ide munkásokat, bérlőket, hanem már most is érdeklődnek az itt lévő cégek,
hogy mikortól szállásolhatják el munkavállalóikat, és az érkező dolgozóikat is el tudják helyezni.
Megjegyzi, a tárgyalások alkalmával Mongólia, Románia vagy Ukrajna szavát nem is hallotta egyik
vezetőtől sem. Hangsúlyozza, Miskolcról van szó, nem Székesfehérvárról, Győrről vagy
Tatabányáról. Nem is gondolja nagy tragédiának, hiszen 3,5 % a munkanélküliségi ráta
Magyarországon, az említett városokban már nincs magyar munkaerő, dolgozni pedig kell,
mindenkinek kell. Hála az égnek Miskolcon is egyre többen dolgoznak. Az, hogy a gazdasági
fejlődést az ellenzék nem látja, az teljesen érthetetlen számára. Csak csukott szemmel járhatnak,
mert ha csupán a helyi adó növekedését említi, akkor is láthatják, hogy mennyivel nő, ha a
munkanélküliségi ráta csökkenését, ami az előző vezetéstől átvett időszakban – 2010. évig – 15-16 %
volt a városban, nemhogy a megyében. Jelenleg ez 5-6 %. Épp tegnap tárgyaltak külföldi
partnerekkel, akik érdeklődnek Miskolc iránt. Megjegyzi, szinte minden héten tárgyalnak velük
befektetőként. Amikor elmondták a Szentpéteri kapu 70. számú ingatlan felújítási lehetőségét,
örömmel fogadták, hogy Miskolcon ilyenre is gondolnak. Igen, gondolnak, de nem dőlnek hátra és
várnak vállveregetést, csak egyszerűen dolgoznak tovább.
Badány képviselő szavai kapcsán elmondja, hogy 200-300 között épül Miskolcon új lakás, amelyre
jár, láthatja. Ugye azt nem gondolja senki, hogy ezek nem a magyar embereknek épülnek, és ezt
nem a miskolciak építik, akár vállalkozó, akár saját részre. Kérdezi, mi ez, ha nem gazdasági
fejlődés?!
Független statisztikai adatok alátámasztják, hogy a környező közép-kelet-európai országokból
Magyarországról dolgoznak a legkevesebben külföldön arányában. Ezeket az embereket is a
Kormány is, és a városok is megszólították gazdasági fejlődéssel, és különböző programokkal, hogy
jöjjenek haza, mert itthon a legjobb és a legbiztosabb. Véleménye szerint már jöttek is, és még
nagyon sokan fognak jönni.
Dr. Kiss János alpolgármester: Megköszöni Alpolgármester Úr kiegészítését.
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő napirend tárgyalásáig tizenöt perc szünetet rendel el.
- A szünetet követően folytatódik az ülés. - Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. -
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Miskolc működésével, közszolgáltatásával és az
önkormányzati állásfoglalással kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával folytatják
munkájukat.
Meghívó szerinti 2. napirend:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti
Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési
Szabályzatának módosítására

Meghívó szerinti 5. napirend:

Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének
módosítására, a 2018. évi közszolgáltatási tevékenységéről
készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves
Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

Meghívó szerinti 9. napirend:

Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott
polgármesteri döntésekről

Sürgősségi 3. napirend:

Javaslat közterületek elnevezésére

Sürgősségi 4. napirend:

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai
Folyószámlahitel Szerződéshez kapcsolódó, Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata által vállalandó készfizető
kezesség jóváhagyására

Sürgősségi 5. napirend:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási
szerződés módosítására

Sürgősségi 9. napirend:

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben megújított
stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési terv
elfogadására

Sürgősségi 12. napirend:

Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz völgyében található
magyar katonatemető meggyalázásával kapcsolatban

Dr. Kriza Ákos polgármester: A „Javaslat közterületek elnevezésére” című sürgősségi
előterjesztéshez Bartha György képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. Felkéri Jegyző Urat,
hogy tegye meg törvényességi észrevételét.
Dr. Alakszai Zoltán jegyző: Bartha György képviselő úr módosító indítványában arra tett
javaslatot, hogy a Miskolc belterületén a Kelenföld lakótelep elnevezést, illetve az Előhegyi
lakótelep elnevezést Kilián-Dél lakótelep, illetve Kilián-Észak lakótelep elnevezésre módosítsa.
Ezzel a kéréssel már korábban is fordult a Hivatalhoz Képviselő Úr, amit 2019. május 21-én meg
is válaszolt. Tájékoztatta, hogy a jelenleg hatályos címregiszterben Miskolc vonatkozásában nincs
sem Kelenföldi, illetve Előhegyi lakótelep közterület név. Ilyen módon – tekintettel arra, hogy ilyen
nincs – azt megváltoztatni sem lehet. Ezen kívül tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a településrészek
nyilvántartásba vételét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény,
illetve a vonatkozó kormányrendelet nem teszi lehetővé. Korábbi tájékoztatását kiegészítené azzal,
hogy Miskolc város nevének használatáról szóló 36/2016. önkormányzati rendelet 2018. augusztus
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25. napjától hatályos változata az 1/A §. 14. pontjában a Kilián lakótelep elnevezést, mint
történelmileg kialakult városrészi elnevezést már jelenleg is tartalmazza. Mindezek alapján arra tesz
javaslatot, hogy a módosító indítvány a Közgyűlés ne támogassa.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Badány Lajos képviselő úr szintén módosító indítványt nyújtott be
a „Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz völgyében található magyar katonatemető meggyalázásával
kapcsolatban” című sürgősségi előterjesztéshez. Elmondja, ehhez nem érkezett törvényességi
észrevétel.
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését.
Bizottsági vélemények:
 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 2. napirend rendeletét és határozati
javaslatának elfogadását többségében támogatta.
 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 2. és 5. napirendi
előterjesztést tárgyalta. A 2. napirend rendelete és határozati javaslata elfogadását
egyhangúlag, az 5. napirend elfogadását többségében támogatta.
 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 5. és 9. napirend, valamint a sürgősségi 4. napirend
elfogadását többségében támogatta.
 Egészségügyi és Szociális Bizottság: A meghívó szerinti 5. napirend elfogadását
többségében támogatta.
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező
képviselőnek adja meg a szót.
A vitában hozzászólók:
Soós Attila: Kettő témában kíván hozzászólni. A Településszerkezeti Terv kapcsán bemutatni
kívánja, hogy a Déli Ipari Park, mely 10 évvel ezelőtt szinte nem is létezett Miskolc életében, jelenleg
újabb változtatást igényel. Az érdeklődők száma indokolja, hogy további változtatások legyenek
nem csak a jogi, hanem az infrastrukturális helyzetben is. Visszaemlékezik arra, hogy 2010. év után,
a városnak volt egy háromnegyedében üres Mechatronikai Parkja és a Bosch. Jelenleg viszont
többszörösére nőtt a Bosch cégcsoport, a Mechantronikai Park pedig megtelőben van. Ezen felül
teljes mértékben kialakult – a gyurcsányisták által addig kivitelezhetetlenek gondolt – ipari park, a
volt Cora áruház, a mostani Auchan áruház területén. Véleménye szerint mindent lehet, ha a
miskolciak akarják, mert nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha a miskolciak és az ide érkező
befektetők nem Miskolcnak szavaznak bizalmat. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kapcsán el
kívánja mondani, hogy most már több mint 6 milliárd Ft-ot fordít a városvezetés közszolgáltatások
biztosítására Miskolcon, ez az összeg 1,6 milliárd Ft-ról indult. Elmondja, hogy az szintén a
miskolciak érdeme, a miskolciak munkájának eredményeként állt elő az a helyzet, hogy Miskolc
lényegesen nagyobb adóbevétellel rendelkezik, illetve, hogy olyan bevételekkel rendelkezik, hogy
nagyságrenddel több pénzt tud költeni arra, hogy ez a város a mindennapokban is élhetőbb,
lakhatóbb legyen. Ennek köszönhető, hogy a miskolciak érezhetik, hogy a város is minél többet
tesz annak érdekében, hogy itt éljenek, itt lakjanak családjukkal együtt.
Molnár Péter: Örömét fejezi ki avégett, hogy látszódik, a feltételek megteremtése, mindig nagyon
fontos. 2010. év óta, mióta a Fidesz-KDNP Frakció irányítja a várost, egy olyan csapat kezében
van az irányítás, akik számára mindig is nagyon fontos volt a feltételek megteremtése. Véleménye
szerint a Településszerkezeti Terv mostani módosítása is azt mutatja, hogy a feltételek
megteremtésén dolgozik a jelenlegi városvezetés. Visszaemlékezik arra, hogy a gyurcsányisták
korábban almazselé gyárral kamuztak annak idején, azzal akartak választást nyerni. Elmondja, hogy
akkor nem lett semmi azon a területen, csak egy bevásárló központ létesült akkor oda. Azóta már
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több mint ezer ember foglalkoztatása valósul meg az oda betelepült cégeknél, vagyis az a terület
teljesen benépesült. Ugyanez történt a Mechatronikai Parkkal is, az idei év legnagyobb bejelentése,
hogy a Lufthansa Technik települ be és foglalja el a területet. Kiemeli fontosságát a kormányzati
támogatásnak, mellyel Miskolc bír, ezért is települnek a cégek Miskolcra. Továbbá azért, mert
Miskolc Önkormányzata és a Miskolc Holding vezetése olyan gazdaságpolitikát, olyan befektetés
ösztönző politikát folytat, mely ide csábítja a befektetőket. Emlékeztet arra, hogy korábban egy
nagy cég nem Miskolcot, hanem Kecskemétet választotta. Ismeretei szerint azért, mert az akkori
szocialista városvezetés nem tudta azokat a feltételeket megteremteni, amelyeknek köszönhetően
ide jöttek a cégek. Véleménye szerint a jelenlegi vezetés meg tudja teremteni a feltételeket.
Katona Ferenc: A Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel kapcsolatban teljesen megújult
környezetben járműparkra, utasbarát szolgáltatásra és tájékoztatásra kell gondolni.
Közszolgáltatóként végzi tevékenységét a Zrt., melynek során évi több mint 10 millió km-t futnak
a járművek. Az új járművek megbízhatósága átlagosan 99,8%, mely kerekítve tökéletes. Véleménye
szerint ilyen paraméterekkel természetes, hogy a város lakosságának 32%-a havi bérletet vásárol. Jó
ötletnek tartja az autós-bérlet ötletet, mert a gyakorlat bebizonyította az életszerűséget. A
választókörzetét érintően elmondja, hogy a 7-es autóbusz napi három alkalommal történő Búza téri
indulása megoldja a piac és a lakótelep közötti direkt kapcsolatot. Az ott lakók nevében köszöni
meg Polgármester Úr, Vezérigazgató Úr és Szolgáltatási Igazgató Úr megértését és segítségét. A
tervezetthez képest 36 millió Ft-tal kedvezőbb az eredmény. Minden nagyvárosi közösségi
közlekedés szolgáltató pénzügyi ellentételezésre szorul. Megköszöni az MVK Zrt. minden
dolgozójának ezt a munkát és kéri, hogy a jövőben is tartsák, esetleg fokozzák ezt a színvonalat.
Dr. Kovács László: Az úz-völgyi katonai temető ügyében kíván felszólalni. Véleménye szerint egy
nemzet önbecsülését és hazájához hű hősöknek a megtisztelő magatartását jól jellemzi az, hogyan
viseltetik a hőseiknek az emlékét őrző emlékművek és temetők iránt. Történelmileg fontosnak tartja,
hogy a magyar hősök emléknapján meglátogassa a hősök temetőjét, idén május 26. volt ez a nap.
Ezzel kifejezve a tiszteletet Szent István korától egészen 1956-ig, akik az ország érdekében
Magyarországért, a magyar nemzetért estek el, haltak meg ezelőtt. Ezért tartja szomorúnak, hogy a
város vezetésén és a Fidesz-KDNP Frakción kívül, csak a Jobbik képviseltette magát az eseményen.
Sajnos a balliberális pártok nem tisztelték meg a magyar hősök emlékét azzal, hogy ezen részt
vegyenek. Az előterjesztéssel és az azt érintő módosító javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy
támogatják azon kezdeményezést, mely a miskolci és Miskolc környéki Magyar Királyi 10-es
Honvéd ezredbe tartozó katonák emlékét, akik ott estek el az úz-völgyi harcokban, azoknak az
emlékét védi és ápolja. Rövid történelmi kitekintést tesz az 1916-os időkre. Badány Lajos módosító
indítványával kapcsolatban elmondja, hogy minden további nélkül, jó szívvel tudná támogatni,
egyetért vele, ellenben nem tudják megszavazni azt, mert amire a módosító indítvány vonatkozik,
mert az nem kompetenciája Miskolc városának, Miskolc Polgármesterének. Ez kormányzati szintű,
diplomáciai szintű felelősség.
Dr. Kriza Ákos polgármester: A Magyar Kormány és az erdélyi magyar képviselet folyamatosan
tárgyal ebben az ügyben. Maga is tárgyalt Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével ezzel a
kérdéssel kapcsolatban. Mindkét fél megerősítette, hogy engedjék meg, hogy ezt a döntést közösen
hozzák meg, folyamatos tárgyalások vannak arról, hogyan szeretnék ennek a temetőnek az
üzemeltetését a jövőben folytatni. Elmondja, a tanácskozási szünetet azért rendelték el, hogy
megbeszéljék ezt a módosító indítványt, mert szívük szerinti. Azonban pontosítaná a tekintetben,
hogy az nem magyar-osztrák temető, hanem magyar temető. Hiszen magyar királyi katonák estek
ott el. Két temető van, ahol csak a 10-es honvédek fekszenek, hátrébb vannak olyan részek, ahol a
Monarchia más részéből lévő katonák is elestek. Nagyon fontosnak tartja azonban hangsúlyozni,
hogy ez magyar temető. Sok információ elhangzik ezzel az Úz-völgyében lévő temetővel
kapcsolatosan, azonban azok a részek, amelyek magyar zászlóval, magyar nemzeti színekkel
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feldíszített sírfákat tartalmaznak, azok magyar részek. A román betonkeresztek pontosan a miskolci
10-es Honvéd ezred halottai fölé lettek állítva. Ez a mélyen felháborító és undorító, mert aki
halottakat képes meggyalázni, azoktól az élők sem várhatnak semmi jót. Kéri a Közgyűlést, hogy
amellett, hogy felháborodnak és mélységesen elítélik ezt a sírgyalázást, hagyják meg a magyar
Kormánynak és az erdélyi magyarság érdekképviseletének azt a szuverén jogot, hogy a politikai
kérdéseket ők tárgyalják végig.
Bartha György: Érti Jegyző Úr jogi álláspontját, különösen úgy, hogy a Közgyűlés előtt egyeztetett
Főosztályvezető Asszonnyal, hogy miért okafogyott a módosító indítványa. Megjegyzi, 1991-ben,
amikor a névváltoztatások történtek – elfogadja, hogy akkor más jogi helyzet volt az országban, és
mostanra ennek a szabályozása megváltozott –, de a ’91-es határozatok még megvannak, amikbe
ezek vannak leírva, amiket indokolásként felsorolt. Természetesen, hogy ne kelljen róla szavazni,
visszavonja módosító indítványát. Arra viszont tisztelettel kéri Polgármester Urat, hogy a
Kartográfiai Intézet felé egy jelzést küldjön Miskolc városa, pont amiatt, amit Jegyző Úr felsorolt,
hogy milyen névvel használódnak azok a lakótelepek valójában, ha benne van. Tehát a Kilián Dél
és Észak megnevezéssel. Legyenek következetesek, és ha úgy van, ahogy Jegyző Úr állítja – és miért
ne lenne úgy –, akkor ezt jelezzék a megfelelő helyen.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást, és természetesen utánanéznek.
Badány Lajos: Néhány gondolatot szeretne mondani az úz-völgyi temetőgyalázásról, hiszen ennek
a téma kapcsán módosító indítványt nyújtott be. Szeretné megerősíteni, hogy a Jobbik teljes
mértékben elítéli a román sovinizmus legutóbbi megnyilvánulását, amellyel meggyalázták az Úzvölgyében eltemetett magyar honvédek sírjait. A temető egyébként számára is ismert, hiszen a
korábbiakban már járt ott. Annál nagyobb örömére szolgált, hogy Polgármester Úr is szót emelt az
ügyben, amelyet természetesen támogatnak. Megjegyzi, hosszú út vezetett idáig 2015-től, amikor a
jelenlegi város vezetése a magyar hősök napján még a Miskolcra törő, egyébként Miskolc
védelmében harcoló magyar honvédeket utolsó emberig lemészároló románok emlékművét
koszorúzta meg. Megjegyzi, erről fénykép is készült.
Dr. Kriza Ákos polgármester jelzi, hogy ilyen nem történt,
amit Képviselő Úr állít.
Badány Lajos: Válasza, hogy átküldi a fényképet.
A románok többszáz éves jószokásához híven most az Úz-völgyében meghálálják a magyar vezetés
szolgalelkűségét. A határozati javaslat szövegezése azért hagy kívánnivalót maga után, hiszen a
Kormánynak nem Miskolc város erkölcsi támogatására lenne szüksége, hanem egy szándékra, ami
a magyar érdek megalkuvást nem ismerő képviseletére irányul. A valósághoz tartozik, hogy Szíjjártó
Péter külügyminiszter nem utasította el azt a román kezdeményezést, hogy az úz-völgyi magyar
katonai temetőt a Román Nemzeti Védelmi Minisztérium vegye gondozásában. Az a minisztérium,
amelynek főtitkára, aki éppen a temető átalakítási ötlet származik, aki a kormány megbízottjaként
elindította a székely zászló elleni hadjáratot. A védelmi miniszter már a temető nemzetközi
jellegéről beszél, tehát szó sincs magyar katonai temetőről, mivel szerinte ott román katonák is
nyugszanak.
Kitér arra, hogy magyar-osztrák temetőnek nevezte, elmondja, attól függetlenül, hogy magyar
honvédek nyugszanak abban a sírban, az Oszták-Magyar Monarchia kötelékében harcoltak, tehát
ilyen értelemben nevezte osztrák-magyar temetőnek, nem pedig abban az értelemben, hogy milyen
halottak nyugszanak ott.
Kompetencia kérdése. Itt egy állásfoglalásról és javaslatról van szó, ami igen is kompetenciája a
Közgyűlésnek, semmilyen kényszert nem jelent a tárgyaló felekre nézve. Ezért ismételten arra kéri
a Közgyűlést, hogy módosító indítványát támogassa, amelyben a Magyar Kormány szorgalmazza
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azt, hogy a temető gondozását a terület eredeti tulajdonosának a Székelyföldi Önkormányzat
hatáskörébe helyezzék vissza.
Pakusza Zoltán: Az úz-völgyi temető kapcsán kifejezetten örült, amikor ez az előterjesztés
megérkezett. Úgy gondolja, hogy mind az előterjesztés, mind a hozzákapcsolódó módosító
indítvány jó célokat szolgál. Remélni tudja, hogy Miskolc Város Közgyűlése ebben a kérdésben
egységesen ki fog állni egy olyan ügy mellett, ami városi minimum meglátása szerint. Megjegyzi,
lenne még néhány ilyen ügy, amiben konszenzusra kellene jutniuk, vannak ilyen kérdések. Részéről
mindenképp támogatandónak tartja az anyagot.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy Miskolc város vezetése,
Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, Frakcióvezetői 2010. óta megszálló csapatok
emlékműveit nem koszorúzta, csak hősöknek a sírjait. Rendbe tették az összes olyan temetőt, ahol
katonák nyugszanak Miskolcon, a Hősök temetőjét, Kolera temetőt. Csak meg kell nézni, lehet
látni. A román emlékműnél még egyetlen egy miskolci városvezető 2010. óta nem járt koszorúzni.
Amennyiben olyan fényképet tud mutatni, ami mégis ezt bizonyítaná, mutassa meg.
Badány Lajos telefonon képet mutat Polgármester Úrnak.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megismétli, a miskolci városvezetés ilyen jellegű koszorút nem
helyezett el soha.
Azzal ellenben teljesen egyetért, hogy ebben a témában konszenzus kell, hogy legyen a miskolci –
különböző – frakciók között. Az megengedhetetlen, hogy sokszor az emlékeiket, hőseiket sem
tudják közösen tisztelni. Az is megengedhetetlen, hogy a Hősök napján, egy megemlékezésen csak
egyes frakciók koszorúznak a temetőkben, ahol hőseik fekszenek. Felkéri az összes, miskolci
Közgyűlésben résztvevő pártot, vagy bármilyen csoportosulást, hogy tiszteljék meg a hőseik
emlékét és vegyenek részt ezeken a koszorúzásokon közösen. Mert ha valamiben nemzeti
konszenzus kell, hogy legyen, akkor az emlékeik, a múltuk és a hőseik tisztelete.
Glatz Katalin: A közterület elnevezésével kapcsolatos napirendhez kíván hozzászólni. Ez az
előterjesztés öt ingatlan elnevezésére tesz javaslatot, mind az öt támogatható, amelyből kettőt kíván
kiemelni. A jelenlegi Nagy Sándor utca lakossági kezdeményezésre visszakapja eredeti nevét, a Nagy
Sándor József utca nevet. Nagy Sándor József végigharcolta a ’48-49.-es szabadságharcot, több
csatában is részt vett. Aradon kötéláltali halálra ítélték. Miskolcon valamennyi aradi vértanú nevét
viseli közterület. Ez alól eddig egyedül Nagy Sándor József volt kivétel. Az utcanév visszaállításával
az ő nevének is méltó emléket állítanak.
Egy másik javaslat szerint a Forrás utca elnevezést kapja a Déli Ipari Park területén lévő négy
ingatlan. Ezen a területen fejlesztések zajlottak, új épületek létesültek, valamint jelenleg itt épül és
nyitja meg kapuit az Avalon International School, a megye első nemzetközi iskolája, amely a világ
vezető Cambridge tantervet követi. A magánfenntartású intézmény Miskolc nevelési, oktatási
palettáját fogja színesíteni. Az angol nyelvű óvoda és iskola 3-15 éves korosztály számára létesül.
Szeptemberben két óvodai és egy 1. osztályos évfolyammal indul, és felmenő rendszerben töltődik
majd fel. Mind az óvodában, mind az iskolában anyanyelvű pedagógusok végzik majd a gyermekek
fejlesztését, nevelését. 160 országban 10 ezernél több iskola követi ezt a típusú tantervet.
Bizonyítványaik bárhol a világban elfogadottak és elismeréssel rendelkeznek. Miskolcon ma már
számos nemzetközi cég van jelen. A cégek vezetői családos emberek. A nemzetközi iskola
megnyitása gyermekeik számára is szélesebb oktatási színteret tud nyújtani. Természetesen fogadja
majd a tehetséges, törekvő miskolci családok gyermekeit is.
Soós Attila: Ezúton kér bocsánatot Jakab Péter Dénestől, a Miskolci Törvényszék
13.P.22.294/2016/9. számú ítélete értelmében. Az ítélet alapján megállapítja a Bíróság, hogy
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Alperes a 2016. augusztus 4. napján kiadott sajtóközleményében valótlanul állította Felperesről,
hogy korábban megvásárolhatósággal és ingyen bulizással vádolta a miskolci nyugdíjasokat, és ezzel
megsértette Felperesnek a jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát. Megállapítja a Bíróság,
hogy Alperes a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 6. napján megtartott
Közgyűlésén elhangzott felszólalásában valótlanul állította Felperesről, hogy megvásárolhatósággal
vádolta meg a nyugdíjasokat, ezzel megsértette Felperesnek a jó hírnév védelméhez fűződő
személyiségi jogát.
Bartha György: Egyetlen dolgot szeretne a kevésbé informált fideszes képviselőknek elmondani.
Tudja, hogy 2010-től kezdődik a világ Miskolcon, mert előtte semmi nem volt, ezt már
végighallgatták sokszor. Csak a Déli Ipari Park 60 hektárja 2009-ben megkapta az ipari park
minősítést. A történelmi hűség kedvéért ezt szerette volna mondani.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem tudja, hogy hol, mert az egész ipari parkot ők alakították ki,
de egy lényeges dolog van, hogy most már tele van az is.
Megállapítja, nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett napirendek tárgyalásával folytatják
munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el.
Kéri, hogy akik nem a napirend kapcsán vannak jelen, hagyják el az üléstermet.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
– A zárt ülést követően a nyílt üléssel,
a közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal folytatják munkájukat. –
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a „Közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal”
folytatják munkájukat. Megadja a szót a felszólalásra jelentkező képviselőknek.
Hozzászólók:
Badány Lajos: Közérdekűség tekintetében talán az egyik legfontosabb témát veti fel, hiszen a
város egészségügyi ellátásának kérdése Miskolc minden lakosát érinti. Pár héttel ezelőtt érkezett a
sokkoló hír, amely szerint a Megyei Kórház vezetése bezárni tervezi a Semmelweis Kórház
Szülészet, Nőgyógyászati Osztályát, melyet a Csillagpont – befogadására alkalmatlan –
infrastruktúrára próbálnak ráerőltetni. Tudott dolog, hogy talán pont a Városi Kórház Szülészet,
Nőgyógyászata az egyetlen, amely egy hat éve teljesen felújított épületben, országos szinten is
korszerű, magas szakmai színvonalú ellátást biztosít. Egyelőre itt van a megyében nőgyógyász
onkológus és daganat sebész. Műtétjeik számát tekintve egyetemi klinikával is felveszik a versenyt.
Mindezt most át akarják vinni a Megyei Kórház infrastruktúrájára, ahol a szülészetre a megyéből
tömegével érkező, alulszocializált családok már afrikai állapotokat teremtenek. A Megyei
Kórházban meglévő éves 2100 szülésszámra most ráerőltetnének még 2300-at a Semmelweis
Kórházból. 4400 szülést az intézmény orvos állománya nem bír kezelni. A teljesen kizsigerelt
aneszteziológia elsőként fog összeomlani. Kérdezi, ki vállalja a felelősséget azért, ha szülő nők
halnak meg. A Semmelweis Kórházban 114 orvos, ápoló, aneszteziológus aláírásával küldtek
Polgármester Úrnak egy segítségkérő levelet. Megjegyzi, tudomása szerint választ sem kaptak rá
sem Polgármester Úrtól, sem a város megválasztott országgyűlési képviselőitől. Kérdése, mennyi
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aláírás kell ahhoz, hogy válaszra méltassák, mi kell ahhoz, hogy végre kiálljon a város érdekéért
Miskolc vezetése a központi hatalom akaratával szemben. Talán figyelembe kellene venni a szakma
segélykiáltását addig, amíg nem késő. Kérdezi Polgármester Urat, hogy kíván-e valamit tenni a
szülőanyák megmentéséért, vagy felsőbb utasításból tétlenül nézhetik végig szeretteik pusztulását.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszul elmondja, nem levelezett, hanem tárgyalt és még tárgyal
a továbbiakban is az ügyben.
Deák-Bárdos Mihály: A Miskolci Sportiskola idén is megtartotta évzáró rendezvényét, ahol
díjazták a legjobb versenyzőket. A sportiskola az egyéni sportágakban 60 országos bajnoki címet
szerzett. A hagyományosan jól teljesítő sportágak mellé, mint az atlétika, birkózás, dzsúdó, kajakkenu, öttusa, úszás, olyan sportágak is felsorakoztak, mint a szertorna. Ez utóbbinál az elmúlt
időszakban létesítmény gondok voltak, viszont mára odáig eljutottak, hogy országos bajnoki címet
is szereztek. Megemlíti, hogy 8 sportiskolás versenyző szerepelt korosztályos világversenyeken idén
nyáron (Európa Bajnokságokon, Világbajnokságon és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon).
Így elmondhatják, hogy a sport utánpótlás terén is jó irányba haladnak.
Bartha György: Közgyűlés elé jött a Selyemréti Strandnak a látványterve, ami egy nagyon szép,
futurisztikus volt. Ehhez képest megépült ez a „kiváló lagzis sátor”. Nyilvánvaló, hogy valami
engedély alapján történt ez. Szeretné megkérdezni, hogy ki változtatta meg a Közgyűlés előtt
elfogadott tervet, mert szavaztak róla. Megjegyzi, evidens, hogy az engedélyes terv már így lett
beadva. Elmondja, sok probléma van még most is, az öltözőszekrények nyáron használhatóak, de
nem tudni, hogy télen mi lesz, a gépház vízzel van elöntve, hol működő, hol nem működő beléptető
rendszer. Mindez 1,7 milliárd bekerülési költségért.
Következő kérdése a DVTK-val kapcsolatos. 2019. június 30-ig a tőkerendezést el kell végezni a
többségi és a kisebbségi tulajdonosnak a törvény szerint. Kérdése, hogy miért akadályozza a
kisebbségi tulajdonos ennek a helyzetnek a rendezését. A megadott határidő után, ha nem lesz
rendezve, akkor különböző szankciók léphetnek fel a DVTK focicsapatával kapcsolatban.
Harmadik témája kellemetlen számára, de kénytelen a nyilvánosság előtt ezt megtenni.
Választókerületében, a Mária utcán lakó Hölgy kereste meg, akinek a férje MIK-es dolgozó volt, a
cégtől ment nyugdíjba, sajnos egy fél év után elhunyt. A svájci frankos házát elárverezték, de olyan
módon tette ezt meg a bank, hogy a sokkal többet érő házat annyiért, mint amennyi volt a bank
felé a tartozás. Két hetet kapott, hogy kiköltözzön onnan. Hozzá fordult a Hölgy. Javasolta, hogy
ezt egy levél formájában írja le, mellékelte hozzá támogatói levelét és leadta a Hivatal titkárságára.
Ez 2019. április végén történt. Azt, hogy nem kapott választ, a 9 évnyi ellenzéki képviselősége alatt
megszokta. A Hölgy még mindig nagyon nehéz helyzetben van most is, jelenleg a lányánál lakik.
Az azonban nem egy normális állapot, hogy egy nagyon kicsi lakásban lakjanak. Azért kéri
Polgármester Úr segítségét, mert ráadásul egy olyan ember özvegyéről van szó, aki a Miskolc
városának a cégénél dolgozott, és elismert munkaerő volt.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszul elmondja, hogy bármelyik képviselő keresi, mindig
fogadni szokta. Amennyiben ez így van, Képviselő Úr is megtehette volna, hogy telefonon jelzi.
Kéri Jegyző Urat, hogy nézzenek utána a levél sorsának. Megvizsgálják, hogy mit tudnak tenni az
ügy érdekében.
A másik két kérdéskör viszonylag egyszerűen megválaszolható.
A DVTK kapcsán elmondja, hogy 150 millió forintot költ évente Miskolc városa a költségvetésben
szereplő összegként a diósgyőri futballra. A magyarországi nagy- és kisvárosok közül szinte a
legtöbbet. Amennyiben Képviselő Úr úgy gondolja, hogy több pénzt kellene költeniük futballra,
hozzon hozzá támogató aláírásokat, legalább a választókörzetéből, hogy mennyivel szeretnék, ha
többel támogatnák a diósgyőri futballt, mennyivel több pénzt szeretnének odaadni a tulajdonosnak,
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aki a mai napig csak kölcsönt tesz be a cégbe, nem tőkét. Nem úgy ad támogatást, mint a város,
hogy arra lehet költeni, amire akarják, hanem kölcsönt ad, amit utána visszakér. Megjegyzi, ezt a
miskolci városvezetés nem is tudja ellenőrizni. Úgy gondolja, hogy a vezetés felelőssége, hogy
támogassa a diósgyőri labdarúgást. Ezt 150 millió forinttal meg is teszik. A tulajdonos felelőssége a
gazdálkodás, amit úgy kellene megtennie, hogy ne kelljen pótbefizetéseket eszközölni, és
tőkeemelést végrehajtani. Csányi Sándor is azt mondta, hogy felháborító azoknak a többségi
tulajdonosoknak a viselkedése, akik ebből az irtózatosan nagy támogatásból nem tudják fenntartani
a csapatokat. Nem gondolja, hogy pocsékolniuk kellene a város pénzét. Amennyiben, ha a
miskolciak úgy gondolják, akkor akár népszavazásra is bocsáthatják, hogy mennyivel támogassák
évente a futballt. Úgy véli, a 150 millió forint egy olyan összeg, amely Miskolc város mértékéhez
igazodó. Amennyiben az MSZP vagy a DK úgy gondolja, hogy többel kellene, akkor kéri és várja
a javaslatot.
A Selyemréti Strand kérdésköre témájában elmondja, amit Képviselő Úr említett, az egy látványterv
volt, amely kivitelezése körülbelül 5 milliárd forintba került volna. Ilyen jellegű tervet a Közgyűlés
nem fogadott el. Hangsúlyozza, amit Képviselő Úr említett, az egy látványterv volt, amely nem
került a nagy költsége miatt kivitelezésre, befogadásra. Ezért is született az a döntés, hogy a
felfújható, egészségre ártalmas sátor helyett, egy merevfalú sátort, vadonatúj medence és vízforgató
mellett kerüljön beépítésre. Az tény és való, hogy a terheléses üzempróba nem volt előtte, de ilyet
csak akkor lehet végezni, hogyha terhelik, ha használják a medencét. Azóta használták, ki is jött egy
technikai hiba, amit orvosoltak. Azt nem állítja, hogy nincsenek problémák. Tisztában van vele,
hogy a szekrények záródó automatikájával gond van, illetve van néhány probléma, amiért vállalják
a felelősséget. Elmondja, megtette azokat a lépéseket, amelyek a kijavítás irányába történnek.
Szilágyi Szabolcs: A mai nap folyamán volt szó közbiztonságról, de felszólalása témája úgy véli
nem érintette szervesen ezeket a napirendi pontokat, ezért most ismerteti őket. Az egyik téma a
kutyafuttató kérdése. Kérése az lenne a Rendészet felé, hogy a kulturált kutyatartás legyen
megvalósítva, és ellenőrizzék azt, hogy ami önkormányzati rendeletben is szabályozva van (zacskó,
oltási könyv, stb. legyen meg). A Városgazdát szeretné kérni, hogy a kutyafuttató környezete legyen
folyamatosan rendben tartva, legyen levágva a fű, a szeméttárolók is legyenek rendszeresen ürítve.
Úgy gondolja, hogy csak akkor követelhetik meg a kulturált kutyatartást, hogy ennek a feltételeit is
megteremtik.
Tudomása szerint a Rendészet időszakonként szokott bejárásokat tartani, ami során ellenőrzik,
hogy ki, milyen jogcímen tartózkodik egy ingatlanban. Ezt szeretné kérni – amennyiben van rá
lehetőség –, kiemeli a Felsőruzsin körút 4. számot.
Egy jelzés tegnap érkezett hozzá, megjegyzi, nem volt ideje utána nézni pontosan, hogy kinek kell
megtennie a lépéseket az ügyben. Az Avason nemrég épített református templom mellett van egy
földdepó, ami rá van depózva a járdára. Amennyiben ez a város feladata, hogy megtisztítsa a járdát
– feltételezi, hogy közterületnek számít –, akkor kéri, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket.
Cseléné Figula Edina: Martin-kertvárosból kérték, hogy tolmácsolja újra Polgármester Úr felé a
Lajta, Zala és Barkóczy utcák problémáját. Ezen utcák lakói nagyon várják az aszfaltozást és
csapadékvíz elvezetést, számtalanszor kérték már képviselőtársaival is, költségvetési módosítást is
kérve rá. Jelenleg ezek az utak zúzalékosak, amely időközönként feltöltésre kerül. Ezzel most azt
érték el, hogy az út szintje már magasabban van, mint a járda. Esőzésnél a házfalak mellett, a járdán
áll a víz. Jogosan érzik azt az ott lakók, hogy az Önkormányzat tehetetlensége miatt az ingatlanjaik
tönkremennek, értékük csökken. Kéri Polgármester Urat, hogy vizsgálja meg ő is az itt kialakult
helyzetet, és legalább annyira orvosolni szíveskedjen, hogy a földutakból szedjenek le, és úgy legyen
rá friss murva leterítve. Persze a legjobb az lenne, ha történne csapadékvíz elvezetés. Hasonló a
probléma a Mura 1-től 21. számig, és a Tavirózsa utcán is. Itt minden évben kaptak ígéretet az
aszfaltozásra, de nem történt semmi. Ami azonban már mindenképp megoldásra vár, az a
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vízelvezetés. A szép, modern, újépítésű házakhoz esőzés idején úgy lehet eljutni, mint egy falu
melletti elhanyagolt tanyához. Kéri tisztelettel a helyzet mielőbbi megoldását Polgármester Úrtól.
Pakusza Zoltán: Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy a kátyúzás
elindulása választókörzetében mikor várható. Tudja és nyilvánvaló, hogy a csapadékos időjárás
hátráltatta a lehetőségeit a városnak, de most már jó lenne, ha a nyár közepén elindulna, mert
vannak olyan kátyúk, melyek helyreállítása már nem tűr halasztást.
Választókerületében van olyan terület, amit tudomása szerint vállalkozó kaszál és nem a Városgazda.
Kérdése, hogy nála el lehetne-e érni, hogy jobban haladjon a munkákkal, mert nagyon le van
maradva, a Városgazdához képest is.
Úgy véli az a korrekt, ha nemcsak kritizálnak. Szeretné megköszönni Bátyi Zsolt igazgató úrnak azt,
hogy az elmúlt időszakban – úgy látja – sokat javult az együttműködés a képviselők és a Városgazda
között, és a lehetőségeikhez képest segítik is a munkát.
A Finkey utcában egy 150 méteres szakaszon a vízvezeték folyamatosan eltörik, szinte kéthetente
csőtörés van. A MIVÍZ-nek írt, hogy körülbelül mikorra tervezik legalább ennek a szakasznak a
kicserélését. Válaszul azt kaptak, hogy 2020. utánra van tervezve. Kérdése, lehet-e ezt a lehetőséget
felgyorsítani, mert ez az egyetlen utca, ami a Debreceni Márton térre vezet. Az állapota kritikán
aluli és addig nem lehet aszfaltoztatni, amíg ezek a problémák fennállnak.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Kéri Bátyi Urat, hogy írásban
válaszoljon a felmerült két kérdésre, a kátyúzással és a fűnyírással kapcsolatosan, és kéri továbbá a
MIVÍZ Kft.-t, hogy a csőtörésekkel kapcsolatos sorozatos visszatérő problémára szintén
válaszoljon írásban.
Katona Ferenc: A Szervező Bizottság nevében szeretné megköszönni a város erkölcsi és anyagi
támogatását, amit a Kassa-Miskolc Ultramaraton és a Bükki Hegyimaraton rendezéséhez nyújtott.
Elmondja, a jövőben is szeretnék ezt folytatni.
Még egy sporttal kapcsolatos bejelentése van. Két képviselőtársával, Szécsényi Mariannával és
Molnár Péterrel, valamint a Sportcentrum Kft.-vel összefogva az MVSC pálya futókörét felújították
2,6 millió forint értékben, amiből a képviselők 1,5 millió forintot adtak, 500-500 ezret. Köszöni
még egyszer az együttműködést. Buzdítja továbbá arra a környéken lakókat, hogy éljenek a
lehetőséggel.
Dr. Kovács László: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökeként, és mint gyakorló háziorvos
szeretne köszönetet mondani Polgármester Úrnak, és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnek.
Egy nagyon hosszú ideje húzódó problémára kerül pont a következő hetekben. Évtizedek óta az
alapellátásban, a háziorvosi rendelőkben történő vér levétele és elszállítása nem mutatott egységes
képet. A kórházak állami szférába történő bevonása óta az alapellátás maradt az önkormányzat
feladata. A következő hetekben jelentős előrelépés történik, egységesítésre kerül, és néhány héten
belül a város összes háziorvosi rendelőjéből, ahonnan a háziorvos kérte – ez gyakorlatilag 98%-a a
rendelőknek – minden héten, egységes formában és módon elszállításra kerül a kórházi
laboratóriumba a helyben levett vér, a laborminták. Ez azért nagy és jelentős előrelépés, mert azt
tudják, hogy a kórházak terheltsége, a laboratóriumok terheltsége nagyon nagy, és ez az új
intézkedés jó a kórházaknak, a betegeknek, javítani fogja a betegközeli ellátást. Ezúton is köszönetét
fejezi ki Polgármester Úr felé.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a felszólalásokat.
Bejelenti, hogy a napirendekről történő szavazás következik.
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1. napirend:

Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint
vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és két határozati
javaslatról kell dönteniük. Elsőként a rendelettervezetről döntenek, minősített többséggel.
A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
megalkotta a 8/2019. önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati
javaslatról.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot és
meghozta a
41/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Belterületbe vonási kérelem jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos
további döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 61541/5
helyrajzi számú, természetben Miskolctapolcán található ingatlan 398 m2 nagyságú
ingatlanrészének belterületbe vonását. A terület felhasználási célja Miskolc Megyei Jogú
Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet szerint hétvégi
házas üdülőzóna.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről. Egyúttal
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosával
kötendő megállapodás előkészítéséről, amely tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott
feltételrendszert.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert
az ingatlan tulajdonosával történő megállapodás jelen, valamint az 59/2018. (V.17.) számú
határozat keretei közötti aláírására, továbbá az 1. pontban jelölt ingatlanra vonatkozó
belterületbe vonási kérelem Miskolci Járási Hivatalhoz történő benyújtására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
Értesítés: a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
Szerződéskötés: a kérelmező által a szükséges iratok becsatolását
követően.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati
javaslatról.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot és
meghozta a
42/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A Magyar Állam tulajdonában és a Miskolci Egyetem vagyonkelezésében álló
Miskolc 40597/19 hrsz.-ú ingatlan, valamint Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló Miskolc, 40591/2 hrsz.-ú ingatlan közötti
értékkülönbözet megfizetése mellett történő ingatlancsere jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos
további döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról
és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012 (XII.15.) rendeletének 19. § (2) bekezdése alapján
dönt a Magyar Állam tulajdonában és a Miskolci Egyetem vagyonkelezésében álló Miskolc
40597/19 hrsz.-ú ingatlan 6446 m2 térmértékű területrésze, valamint Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonában álló Miskolc, 40591/2 hrsz.-ú ingatlan közötti
értékkülönbözet megfizetése mellett történő ingatlancseréjéről oly módon, hogy a csere
jogügyletben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Állam részére
8.600.000,-Ft.+ÁFA értékkülönbözet megfizetésére köteles.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert
az 1. pontban rögzítettek szerint a Magyar Állammal kötendő adásvétellel vegyes
csereszerződés aláírására, valamint a jogügylet létrejöttéhez szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

2. napirend:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
2019. augusztus 31.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint
Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy
határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, hogy elsőként szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslatról.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
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43/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Miskolc keleti
gazdasági déli részének területére vonatkozó módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város
Építési Szabályzatának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy nem tartja
szükségesnek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását, figyelemmel arra, hogy a
megkeresett szakhatóságok álláspontja szerint a határozat 2. pontjával jóváhagyott
módosítás nem eredményez olyan jelentős környezeti hatást, amely környezeti vizsgálat
lefolytatását indokolná.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének IV-75/16.321-2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti
Tervének módosítását.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Városépítészeti Főosztály
Azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Dr. Kriza Ákos polgármester: Most a rendelettervezetről döntenek, melyhez minősített többség
szükséges.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
megalkotta a 9/2019. önkormányzati rendeletét Miskolc
Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004.
(VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. napirend:

Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan
apartmanszállásként történő hasznosításához szükséges döntések
meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint három határozati javaslatról kell
dönteniük. Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot és
meghozta a
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44/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő
hasznosításához szükséges forrás-biztosítás feltételeinek megteremtése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc,
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához
szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a
„Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében, a
Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan, mint munkásszállás céljából igénybe
vehető ingatlan felújítása és apartmanszállás elnevezéssel történő hasznosítása érdekében
támogatást igényel a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható
támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Erre
tekintettel jelen határozatával jóváhagyja a határozat mellékletét képező támogatási
igénylőlapot, illetve annak támogató szervezet felé történő benyújtását.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pont szerinti beruházás
megvalósítása érdekében akként dönt, hogy:
a)

jóváhagyja a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan felújításához szükséges
engedélyes és kiviteli tervekre vonatkozó jogoknak - a tervekkel rendelkezni jogosult
Miskolc Holding Zrt.-től az általa a tervek megszerzésre fordított összeggel azonos
összegen történő megvásárlása, vagy a tervek megrendelésére vonatkozó tervezési
szerződésbe új jogalanyként történő belépés útján - történő megszerzését, továbbá

b) a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanok kizárólagos tulajdonjogának
megszerzésével egyidejűleg hozzájárul az ingatlanokra vonatkozó jelzálogjog
„Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program
támogató szervezetének javára, a támogatási összeg és járulékai erejéig történő
bejegyzéséhez.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan, mint munkásszállás
céljából igénybe vehető ingatlan felújítása érdekében benyújtott támogatási kérelem
pozitív elbírálása esetén a hatósági szerződés megkötésének feltételét képező, a
munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott, támogatásra
vonatkozó kötelezettségvállalásokhoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a hatósági
szerződést megkösse, valamint a 2. pont a) alpontjában rögzítettek szerint a jogok átruházása
tárgyában a szerződést megkösse.
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Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtásért felügyelő:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
Jegyzői Kabinet
folyamatos

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci programhoz és a
jelen határozat szerinti beruházáshoz kapcsolódó útmutatóknak megfelelően gondoskodjon
a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan, mint munkásszállás céljából
igénybe vehető ingatlan felújítása és hasznosítása érdekében szükséges beszerzési és
egyéb (esetlegesen felmerülő) eljárások megindításáról és lebonyolításáról, valamint a
szükséges jognyilatkozatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és
képviseletében történő megtételéről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
folyamatos

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a II. határozati javaslatról.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot és
meghozta a
45/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekről szóló 6/2019. (II. 22.) számú
határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc,
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához
szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként rendelkezik, hogy a
költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek tárgyában meghozott 6/2019. (II. 22.) számú
határozatának 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti
beszerzési eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény
meghatározása során:
a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékaként az Önkormányzat saját bevétele, illetve
szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő
ajánlattétel érdekében, továbbá
b) a beszerzési eljárást megindító dokumentumban a hiteltörlesztés tekintetében
legfeljebb 15 éves törlesztési határidő kerülhet rögzítésre, mely legfeljebb három
évi türelmi időt tartalmazhat.
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3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést, amennyiben biztosítékul csak az
önkormányzat saját bevétele szolgál a Polgármester, amennyiben biztosítékul ingatlan
fedezet bevonása szükséges a Közgyűlés hozza meg. Egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitel-, vagy kölcsönszerződés, illetve szerződések – az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának figyelembevételével, a hitelintézet kiválasztását követően, valamint a
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzés után történő –
aláírására.”
2. A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Gazdálkodási Főosztály
azonnal

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a III. határozati javaslatról.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot és
meghozta a
46/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található
magántulajdonú lakások tulajdonjogának megszerzése tárgyában hozott
116/2018. (X. 25.) számú határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc,
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához
szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként rendelkezik, hogy a Miskolc,
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található magántulajdonú lakások
tulajdonjogának megszerzése tárgyában hozott 116/2018. (X. 25.) számú határozat
mellékletének helyébe jelen határozat melléklete lép.
2. A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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4. napirend:

Javaslat ingatlanok tulajdonjogának Egri Főegyházmegye, valamint
Tiszáninneni Református Egyházkerület részére történő átadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell dönteniük.
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot és
meghozta a
47/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

ingatlanok tulajdonjogának Egri Főegyházmegye részére történő átadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlanok
tulajdonjogának Egri Főegyházmegye, valamint Tiszáninneni Református Egyházkerület
részére történő átadásáról” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.
(XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján akként dönt, hogy a Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
- a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodájának helyet adó, Miskolc
III. kerület (Belterület) 20646 helyrajzi számú, természetben a 3532 Miskolc, Brigád
utca 2/A. szám alatti, valamint
- a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Erzsébet Tagóvodájának
helyet adó Miskolc II. kerület (Belterület) 41722/2 helyrajzi számú, természetben a
3502 Miskolc, Mész utca 1-2. szám alatti ingatlanok tulajdonjogát, valamint az
ingatlanokon található és az ingatlanok rendeltetésszerű működéséhez, az intézmények
működéséhez szükséges ingóságokat, eszközöket, épülettartozékokat és felszereléseket
az Egri Főegyházmegye részére térítésmentesen átruházza a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján, az Egri Főegyházmegye oktatási közfeladatai, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott
óvodai nevelés ellátásának elősegítése céljából, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13.§ (4) –(8) bekezdésében foglalt feltételek megtartása mellett.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
térítésmentes tulajdonba adáshoz szükséges szerződés, valamint az Egri Főegyházmegye,
az ingatlanok vonatkozásában létrejött közoktatási megállapodás módosításának aláírására
az ingatlanok használatára vonatkozó jogcímében történt változásra való tekintettel.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
2019. július 31.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Szent
Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája (Miskolc III. kerület 20646
41

helyrajzi számú, természetben a 3532 Miskolc, Brigád utca 2/A. szám) tekintetében Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Egri Főegyházmegye között, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet szerinti tartalommal óvodai
feladatellátáshoz szükséges köznevelési szerződés kerüljön megkötésre 5 év határozott
időre.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. pontban foglalt
szerződés aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Szociális és Köznevelési Osztály
2019. július 31.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a II. határozati javaslatról.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot és
meghozta a

48/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

ingatlanok tulajdonjogának Tiszáninneni Református Egyházkerület részére
történő átadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlanok
tulajdonjogának Egri Főegyházmegye, valamint Tiszáninneni Református Egyházkerület
részére történő átadásáról” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.
(XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján akként dönt, hogy a Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
- a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola és Óvodának helyet adó, Miskolc II.
Kerület (Belterület) 49035 helyrajzi számú, 7412 m2 alapterületű, „kivett általános
iskola” megnevezésű, természetben a 3521 Miskolc, Miskolci utca 38/A szám alatti,
- a Miskolc II. Kerület (Belterület) 49650 helyrajzi számú, 2103 m2 alapterületű, „kivett
óvoda, 2 egyéb épület” megnevezésű, természetben a 3521 Miskolc, Óvoda utca 7.
szám alatti,
- a Miskolc II. Kerület (Belterület) 49855 helyrajzi számú, 766 m2 alapterületű, „kivett
lakóház, udvar” megnevezésű, természetben a 3521 Miskolc, Miskolci utca 54. szám
alatti, valamint
- a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának helyet adó,
Miskolc I. Kerület (Belterület) 4910/1 helyrajzi számú, 1 Ha 514 m2 alapterületű, „kivett
általános iskola” megnevezésű, természetben a 3527 Miskolc, Éder György utca 1. szám
alatt található ingatlanok tulajdonjogát, valamint 49855 helyrajzi számú ingatlan
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kivételével az ingatlanokon található és az ingatlanok rendeltetésszerű működéséhez
szükséges, ingóságokat, eszközöket, épülettartozékokat és felszereléseket az
Tiszáninneni Református Egyházkerület részére térítésmentesen átruházza a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a Tiszáninneni Református Egyházkerület
oktatási közfeladatai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nktv.) 4. § 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott óvodai nevelés és a
Nktv. 4. § 1. pont 1.3. alpontjában meghatározott általános iskolai nevelés-oktatás
ellátásának elősegítése céljából, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
13.§ (4) –(8) bekezdésében foglalt feltételek megtartása mellett.
2. A Tiszáninneni Református Egyházkerület a Szalay Sámuel Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolának helyet adó, Miskolc I. Kerület (Belterület) 4910/1 helyrajzi
számú, 1 Ha 514 m2 alapterületű, „kivett általános iskola” megnevezésű, természetben a
3527 Miskolc, Éder György utca 1. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának
megszerzésével egyidejűleg vállalja, hogy a Miskolci Közintézmény-Működtető Központ (a
továbbiakban: MKMK) Műszaki Igazgatósága által, az ingatlan területéből használt 773,01
m2-t továbbra is díjmentesen biztosítja az MKMK részére az oktatás-neveléshez
kapcsolódó műszaki (karbantartási, javítási) feladatok folyamatos ellátása érdekében.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Miskolc
II. Kerület (Belterület) 49855 helyrajzi számú, 766 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar”
megnevezésű, természetben a 3521 Miskolc, Miskolci utca 54. szám alatti, valamint a Szalay
Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának helyet adó, Miskolc I. Kerület
(Belterület) 4910/1 helyrajzi számú, 1 Ha 514 m2 alapterületű, „kivett általános iskola”
megnevezésű, természetben a 3527 Miskolc, Éder György utca 1. szám alatti ingatlanok
használata vonatkozásában megkötött használati szerződések az ingatlanok térítésmentes
átadásával egyidejűleg kerüljenek megszüntetésre.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert
az 1. pontban foglalt térítésmentes tulajdonba adáshoz szükséges szerződés, valamint a
Tiszáninneni Református Egyházkerülettel, az ingatlanok vonatkozásában létrejött
közoktatási megállapodás módosításának aláírására az ingatlanok használatára vonatkozó
jogcímében történt változásra való tekintettel.
5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. pontban foglalt
szerződések aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:
5. napirend:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
3. pont tekintetében a használati szerződések
megszüntetése vonatkozásában: Miskolc Holding Zrt.
2019. július 31.

Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására, a 2018.
évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és
a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
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A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
49/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A 2018. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés
és a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének, továbbá az MVK Zrt.
Közszolgáltatási Szerződésének módosításának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK
Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására, a 2018. évi közszolgáltatási
tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves Pénzügyi
Ellentételezés összegének elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja jelen határozat 1. sz.
mellékleteként szereplő az MVK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves
Közszolgáltatói Jelentést. A Közgyűlés a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét 1.113.804
ezer Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszáztizenhárommillió-nyolcszáznégyezer forint összegben fogadja
el, amelynek megfizetésére a felek külön megállapodást kötnek.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:

Polgármester
MVK Zrt.
Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és
Gazdálkodási Főosztály
Határidő:
2019. december 31.
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 2.
számú mellékleteként szereplő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között
2010. június 1. napján megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 18.
számú Módosító szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 18. számú Módosító
szerződés és a módosításokkal egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:

Polgármester
MVK Zrt.
Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és
Gazdálkodási Főosztály
azonnal

Határidő:

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6. napirend:

Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
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50/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Miskolci
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Rendőrkapitányság 2018.
évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

alpolgármester
Jegyzői Kabinet
azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

7. napirend:

Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok
2017-2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló és Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell dönteniük.
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot és
meghozta a
51/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A Közbiztonsági és a Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018.
évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018. évi teljesítéséről
szóló beszámoló és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési
Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy elfogadja a
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018. évi teljesítéséről szóló
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a II. határozati javaslatról.
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A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot és
meghozta a
52/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiájának
(2019-2024.) elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018. évi teljesítéséről
szóló beszámoló és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési
Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre
vonatkozó Bűnmegelőzési Stratégiáját.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő:
Határidő:

Polgármester
Miskolci Önkormányzati Rendészet
Lakosságszolgálati Főosztály
azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8. napirend:

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
53/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Szociális és Köznevelési Osztály
azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

9. napirend:

Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan
önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
54/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben
meghozott polgármesteri döntésekről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott
polgármesteri döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ban foglaltak
alapján tudomásul veszi az utólagos tájékoztatást a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott, a jelen határozat 1-9. számú mellékletét
képező polgármesteri határozatok vonatkozásában.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi napirendekről történő szavazás
következik.
1. sürgősségi napirend:

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

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük,
melyhez legalább 15 igen szavazat szükséges.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
megalkotta a 10/2019. önkormányzati rendeletét a lakások
bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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2. sürgősségi napirend:

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási
tervének jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
55/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

A Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Miskolc
Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására” című előterjesztést és
a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az 1. sz. melléklet szerint
jóváhagyja.
2. A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi bérleményszolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó
Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek
2.439.301 eFt
Első utcai DAM I. épület
57.594 eFt
Második utcai DAM II. épület
51.923 eFt
Eperjes utcai nyugdíjas otthon
15.622 eFt
Szondi utcai épület
5.560 eFt
Összesen
2.570.000 eFt
Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek
Első utcai DAM I. épület
Második utcai DAM II. épület
Eperjes utcai nyugdíjas otthon
Szondi utcai épület
Összesen
főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja.

1.735.260
30.205
24.113
8.726
1.696
1.800.000

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

3. A Közgyűlés a bérleményszolgáltatás tervezett pozitív egyenlegét 770 MFt összegben
jóváhagyja. A pozitív egyenlegből 83 MFt a Várost Építünk Kötvényekhez kapcsolódó éves
fizetési kötelezettség teljesítésének finanszírozási forrásául szolgál, míg a 687 MFt az
önkormányzat költségvetésének bevételeként befizetésre kerül.
4. A Közgyűlés a bérleményszolgáltatási és ingatlan-vagyon nyilvántartási feladatok ellátásához
az ingatlangazdálkodási és ingatlanvagyon-nyilvántartási normatívát az alábbi összegben
állapítja meg:
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Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek
Első utcai DAM I. épület
Második utcai DAM II. épület
Eperjes utcai nyugdíjas otthon
Szondi utcai épület
Ingatlangazdálkodási normatíva összesen
Ingatlanvagyon-nyilvántartási normatíva
Mindösszesen:

540.200
10.500
2.500
1.300
500
555.000
93.000
648.000

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

5. A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott kötvények visszafizetésének fedezetéül
a lakásalap részeként a 2019. tárgyévi lakásértékesítés kiadási és bevételi előirányzatát azonos
összegben, 110.000 eFt-tal jóváhagyja, amelyhez pénzforgalom nem kapcsolódik.
6. A Közgyűlés a lakásalap pénzforgalommal érintett 2019. tárgyévi bevételi előirányzatát
1.122.000 eFt-tal, kiadási előirányzatát 30.000 eFt-tal jóváhagyja, a tervjavaslatban szereplő
címsorok alapján.
7. A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott kötvények visszafizetésének fedezetére
képzett 83.000 eFt kiadási előirányzatot jóváhagyja.
8. A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott kötvények visszafizetésének fedezetéül
2019. tárgyévi nem lakáscélú ingatlanértékesítés kiadási és bevételi előirányzatát azonos
összegben, 200.000 eFt-tal jóváhagyja, amelyhez pénzforgalom nem kapcsolódik.
9. A Közgyűlés a pénzforgalommal érintett 2019. tárgyévi nem lakáscélú ingatlanértékesítés
kiadási és bevételi előirányzatát azonos összegben 20.000 eFt-tal jóváhagyja.
10. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2019. évi felhasználásának területeit a következők
szerint állapítja meg:
a.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006.
(VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 25. § szerinti felhatalmazás
alapján a megüresedő lakások közül, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság valamint
az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére különös méltányosságból, illetőleg különös
méltánylást érdemlő egyéb okból történő bérlőkijelölésre 25 lakást biztosít. Javaslatot a
Miskolc Holding Zrt. tehet a bizottságok felé.
b.) A Lakásrendelet 25/A. § szerinti felhatalmazás alapján a polgármesteri lakáskeretre 10
lakást, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc vállalkozásfejlesztési és
befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) számú rendeletének 19. § szerinti
lakáshoz juttatásra 10 lakást biztosít.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
Gazdálkodási Főosztály
azonnal, illetve a végrehajtásra 2019. december 31.
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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3. sürgősségi napirend:

Javaslat közterületek elnevezésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
56/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Közterületek elnevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat
közterületek elnevezésére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület
településrészben lévő, Miskolc 3700/83 helyrajzi számon „kivett közterület” megjelölésű
terület felújított térrészének a Vörösmarty Mihály tér elnevezést állapítja meg.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület
településrészben lévő, Miskolc, 47494, 47495/1, 47498 és 47500 helyrajzi számon
nyilvántartott, „kivett saját használatú út” megjelölésű területnek a Forrás utca elnevezést
állapítja meg.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület
településrészben lévő Miskolc, 22526 és 22555 helyrajzi számú közterületnek a „Nagy Sándor
utca” elnevezését megváltoztatja oly módon, hogy visszaállítja a korábbi Nagysándor József
utca elnevezését.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület
településrészben lévő, Miskolc 1500/1, 1500/14, 1492, 1457, 20003, 20002 helyrajzi számú
ingatlanok elnevezését a „Dóczy József utca”-ról Bodótetői út-ra módosítja.
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület
településrészben lévő, Miskolc 91/70, 91/89 helyrajzi számú ingatlanoknak az Ilona utca
elnevezést állapítja meg.
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy gondoskodjon a jelen határozat 1-5. pontjában meghatározott címkezeléshez kapcsolódó
egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

4. sürgősségi napirend:

Polgármester
Városépítészeti Főosztály
Hatósági Osztály
Építési és Környezetvédelmi Osztály
a határozat 1-5. pontja esetében azonnal,
a határozat 6. pontja esetében jogszabályban előírt határidőn belül
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel
Szerződéshez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata
által
vállalandó
készfizető
kezesség
jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
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A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
57/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel Szerződéshez
kapcsolódó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata általi készfizető
kezesség vállalása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel, a Miskolc Holding
Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő, 2019. június 25. –2019. december
31. napjáig tartó időtartamra szóló „Folyószámlahitel szerződés” biztosítékaként szereplő,
legfeljebb kétmilliárd forint összegű Készfizető Kezességi Szerződést kössön, és egyben
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
a Készfizető Kezességi Szerződést aláírja, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködő:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
Gazdálkodási Főosztály
azonnal, illetve legkésőbb 2019.06.25.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 96. § alapján a kezesség feltételeként a kezességvállalás összegének
évi 0,01 %-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díj megfizetését köti ki, melynek
feltételeiről a felek külön szerződésben rendelkeznek. A Közgyűlés felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködő:
Határidő:
5. sürgősségi napirend:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
Gazdálkodási Főosztály
2019.06.25.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási
szerződés módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
58/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. között városüzemeltetési közfeladatok ellátására létrejött
közszolgáltatási szerződés módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti
közszolgáltatási szerződés módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
jóváhagyja a Közgyűlés V-86/271.371./2015. számú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (székhelye: 3531 Miskolc,
Győri kapu 48-50.) között a városüzemeltetési közfeladatok ellátására létrejött közszolgáltatási
szerződésnek a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő 2. számú módosítását.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

2.

polgármester
Stratégiai és Felügyeleti Főosztály
Gazdálkodási Főosztály,
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
azonnal

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a
jelen határozat 1. pontja szerinti közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

polgármester
Stratégiai és Felügyeleti Főosztály
határozathozataltól számított 10 napon belül
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8. sürgősségi napirend:

Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek és
nonprofit gazdasági társaság részére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
59/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Ingatlanhasználat biztosítása civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaság
részére

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat
ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaság részére”
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) és (6)
bekezdése alapján ingyenes használatba adja az alábbi ingatlanrészt az alábbiakban rögzített
kedvezményezett szervezetek részére:
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Sor- Kedvezményezett
szám szervezet megnevezése
1.
2.
3.
4.
2.

Renovandum
Mariae
Regnum Egyesület
Haza-Húzó HagyományEgészség Természetvédő
Íjász Sport Egyesület
Miskolc-Tapolcai Polgárőr
Egyesület
Kerékpáros
Miskolc
Egyesület

Ingatlan címe

Ingatlan
helyrajzi
száma

Miskolc,
Kórház utca 1.

23486/1

184,75

20154/1

4124

45519

17,84

8315/44
8315/45

19
19

Miskolc,
Miskolctapolcai utca 17.
Miskolc, Aulich Lajos
utca, garázssor

Használatba
adott
ingatlan
területe (m2)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) és (6)
bekezdése alapján kedvezményes használatba adja az alábbi ingatlanrészt az alábbiakban
rögzített kedvezményezett szervezetek részére:

Sor- Kedvezményezett
szám szervezet
megnevezése
1.
2.

Ingatlan
címe

Ingatlan
helyrajzi
száma

Nő
A
Alapítvány

Siker Miskolc,
Szentpéteri
kapu 66.
Magyar
Házak Miskolc,
Nonprofit Kft.
Széchenyi
utca 92.

Használatba Kedvezadott ingatlan mény
területe (m2) mértéke a
bérleti
díjból (%)

4425/216

184,87

50

3700/81/A/26

199

50

3.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1-2. pontjában
rögzített ingatlanok használatát, illetve a kedvezményt az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 259.§ 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja.
Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás
következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő általános forgalmi adót az
Önkormányzat számára megtéríteni. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a
kedvezményezett szervezetek a szerződéskötéssel egyidejűleg kötelesek igazolni. E tényben
bekövetkező változásról a kedvezményezett köteles az Önkormányzatot haladéktalanul
értesíteni.

4.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1-2. pontjában
rögzített ingatlanok használatát 2019. július 01. napjától határozatlan időre – de legfeljebb a
támogatott közfeladat ellátásának időtartamára –, 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével
biztosítja a kedvezményezett szervezetek részére.

5.

A kedvezményezett szervezetek kötelesek a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható
szervezetnek minősülnek. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett köteles az
Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.
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6.

Az önkormányzati ingatlanrészek használata során a kedvezményezett szervezet köteles az
ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás,
adók, illetékek) viselésére.

7.

A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy a
közfeladat ellátásáról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a
tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az
Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az azonnali
felmondás lehetőségét kell biztosítani.

8.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a
Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződések előkészítéséről és
megkötéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtásért felügyelő osztály:
Határidő:

9. sürgősségi napirend:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
2019. július 31.

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben megújított
stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési terv
elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
60/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő
zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc
Megyei Jogú Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési
intézkedési terv elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc város
közigazgatási területére vonatkozó, a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet előírásai alapján
elkészített zajcsökkentési intézkedési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Városépítészeti Főosztály
azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a városi
településfejlesztési tervezési és beruházási folyamatokban figyelembe kell venni és
alkalmazni a zajcsökkentési intézkedési terv ajánlásait.
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Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Városépítészeti Főosztály
folyamatos

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a települési zajvédelemmel kapcsolatos feladatellátás segítése érdekében a
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodást előkészítő
egyeztetéseket folytasson le és az együttműködési megállapodást aláírja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Városépítészeti Főosztály
2019. 12. 31.
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

11. sürgősségi napirend:

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő
közterületi
térfelügyeleti
kamerarendszer
megfigyelési
pontjainak bővítésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
61/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti
kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítéséről szóló döntés meghozatala

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc
Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer
megfigyelési pontjainak bővítésére” tárgykörben készített előterjesztésben foglaltakat, és az
alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozatában akként dönt, hogy
a 113/2018. (X.25.) számú közgyűlési határozat „Miskolc Megyei Jogú Város területén működő
közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjai” elnevezésű mellékletét jelen
határozat melléklete szerint módosítja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Miskolci Önkormányzati Rendészet
Műszaki Koordinációs Osztály
Azonnal
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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12. sürgősségi napirend:

Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz völgyében található magyar
katonatemető meggyalázásával kapcsolatban

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük,
melyhez Badány Lajos képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. Kéri, hogy elsőként erről
szavazzanak.
A Közgyűlés 5 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosító indítványt nem fogadta el.
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most szavaznak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.
A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és
meghozta a
62/2019. (VI.20.) számú határozatot
Tárgy:

Állásfoglalás kiadása az Úz völgyében található magyar katonatemető
meggyalázásával kapcsolatban

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz
völgyében található magyar katonatemető meggyalázásával kapcsolatban” című
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy értéknek tekinti
a történelmi hagyományok ápolását, az elesett hősök tiszteletét, és elutasít minden olyan
törekvést, kezdeményezést vagy megnyilvánulást, amely hős honvédeink emlékének és
nyugalmának meggyalázásával, feszültséget szít emberek között.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ugyanakkor elutasítja azt a
törekvést, amely arra irányul, hogy az Úz-völgyében található magyar katonatemető etnikai
összetételét megváltoztassa, megfosztva attól magyar katonáinkat, hogy legalább fejfájuk
magyarul hirdesse hőstetteiket.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése minden támogatást megad
Magyarország Kormányának annak érdekében, hogy sikeresen tudjon fellépni az Úzvölgyében található magyar katonatemető további sorsának rendezése érdekében.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Közgyűlés állásfoglalásáról a Magyarország Kormányát tájékoztassa.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Alpolgármesteri Kabinet
Azonnal
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy az ülésük végére értek. Kellemes nyári pihenést
kíván mindenkinek.
Megköszöni mindenki munkáját, az ülést 11 óra 18 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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