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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága 
 
Ikt.sz.: 105203-17/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, 
Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága 2022. október 24. napján 14 óra 
05 perces kezdettel, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Közgyűlési Termében tartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Fodor Zoltán elnök, Cseléné Figula Edina, Dr. Kovács László, Balázsfalvi Ágnes, 
Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, Kiss Krisztina, Zsuga Zsolt bizottsági tag 
 
Később érkezett: Szilágyi Szabolcs bizottsági tag 
 
Távol maradt: Erdei Sándor Zsolt alelnök, Bazin Levente Dávid, Hollósy Endre András, Kiss 
Edina bizottsági tag 
 
Meghívottak: 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a 

jegyző képviseletében 
Dr. Szekanecz Noémi Szociális és Köznevelési Osztály, osztályvezető 
Dr. Bodnár Tibor Önkormányzati Igazgatási Osztály, osztályvezető 
Dr. Kaposváriné dr. Bornemisza Emese Miskolc Holding Zrt., lakáshasznosítási vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintéző 
 
 
Fodor Zoltán elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 12 tagja közül 7 fő 
jelen van, így a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet. Kéri, hogy 
szavazzanak a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadásáról. 
 

A Bizottság 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 

2. Javaslat a 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadására 

Zárt ülés: 
3. Javaslat nyugdíjasházi névjegyzék megállapítására (Bizottsági előterjesztés) 
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1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 
Fodor Zoltán elnök: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat. 
 

- Szilágyi Szabolcs bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma  
7 főről 8 főre növekedett. - 

 
Dr. Bodnár Tibor: Az önkormányzati törvény a jegyző kötelezettségei közé teszi azt, hogy minden 
évben beszámoljon az általa vezetett hivatal működéséről. Az előterjesztés határozati javaslata 
részletesen tartalmazza a hivatali SZMSZ felépítését követve a hivatal működéséről szóló 
tájékoztatót. Az időszak a 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti állapotot öleli fel. Az 
előterjesztés alapvetően a hivatali feladatokról történő beszámolót tartalmazza, az ügyiratokról, 
ügyfélfogadásról, a humánerőforrás helyzetéről, illetve a mindennapos ügyintézésről ad számot a 
Képviselő-testület tagjai részére. Ezen túl az előterjesztés tartalmazza még az Adó Osztály 
beszámolóját, ugyanis az elmúlt időszakban „Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval 
kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése” című Állami Számvevőszéki vizsgálatra került sor. Az 
Állami Számvevőszékről szóló törvény előírja, hogy erről a vizsgálati eredményről tájékoztatni kell 
a képviselő-testületet. Az Adó Osztály beszámolójához kapcsolódóan erről extra tájékoztatást is 
egyben megteszi az előterjesztő. Kéri a Bizottság támogatását az előterjesztés kapcsán. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, 
hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Egy 
határozati javaslat támogatásáról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 

 
 
 
2. napirend:  Javaslat a 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Fodor Zoltán elnök: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Elmondja, hogy ez is egy beszámoló jellegű előterjesztés. Itt a 2022. I. félévéről 
ad számot az előterjesztő a Közgyűlés számára. Tudják, hogy a Közgyűlés határozatot, illetve 
rendeletet alkot, ez a két döntési formátuma van. A határozati javaslat mellékletében tételesen 
felsorolásra kerültek azok a döntések, amelyeket az első félévben, tehát január 1. és június 30. között 
hozott meg a Közgyűlés, és hogyan realizálódott azok végrehajtása. Látható a táblázatból, hogy a 
határozatok kapcsán döntő többségében végrehajtásra kerültek az abban foglalt feladatok, egy-két 
elmaradás, illetve egy-két csúszás van, de az általában nem a végrehajtásért felelősnek a hibájából 
történt.  
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, 
hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Egy 
határozati javaslat támogatásáról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 
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Fodor Zoltán elnök: Bejelenti, hogy a nyílt ülés napirendjének végére értek, zárt ülést rendel el. 
Kéri, hogy akik nem a zárt ülés napirendje kapcsán vannak jelen, hagyják el az üléstermet. A nyílt 
ülést 14 óra 10 perckor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Fodor Zoltán ……………………………. 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
A jegyzőkönyvet készítette: 

 
 
 

Vanyó Zsanett 
önkormányzati ügyintéző 

 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


