
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

                     KF.:410/2007.

Javaslat 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Kht. között 

létrejött Közszolgáltatási szerződés módosítására 

Összeállította: 
         

Papp Tamás főosztályvezető
Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály

Egyeztetve: 

Vargha Tibor főosztályvezető
Építési és Környezetvédelmi Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Dr. Oszkó Mariann
Közigazgatási és Jogi Főosztály

Veres István ügyvezető igazgató
Miskolci Városgazda Kht.

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

 Dr. Mészáros Miklós jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A  városunkban  található  elhagyatott,  rossz  állapotban  lévő,  üzemképtelen,  a  városképet 
nagymértékben negatívan befolyásoló roncsautók közterületről való eltávolításának feladatát 
a Miskolci Városgazda Kht. feladatköréből Miskolc M.J.V. Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály feladatkörébe célszerű utalni. 

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A határozati javaslat illeszkedik az önkormányzat  stratégiájához, mivel a városkép javítása 
mindannyiunk elsődleges célja.

III. Előzmények

A lakosság részéről a Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztályt több esetben 
megkeresték,  hogy  a  város  területén  fellelhető  roncsautók  elszállításának  hatékonyságát 
növelni kell, az autók rontják a városképet, negatívan befolyásolják a helyi környezetet.

Ezt  a  feladatot  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  13/1998.  (III.30.)  számú 
rendelete  alapján  a  Miskolci  Városgazda  Kht.  végzi.  A  Miskolci  Városgazda  Kht.  a 
rendeletben foglalt kötelezettségének – megfelelő személyi feltételek, eszköz és felszereltség 
hiányában – nem tud maradéktalanul eleget tenni. Ezen okoknál fogva 2005. május 15. és 
2006. október 10. közötti időszakban szünetelt városunkban a közterületen lévő roncsautók 
elszállítása.

A Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály ezt a feladatot hatósági szervként 
eljárva hatékonyabban tudná végezni, mint a Miskolci Városgazda Kht, a következők alapján:

o a Főosztály rendelkezik a megfelelő felkészültségű személyi állománnyal,
o indokolt,  hogy ezt  a  feladatot  egy hatósági  jogkörrel  rendelkező  szerv  végezze, 

hiszen ez a feladat tulajdonkorlátozással jár,
o a  hatékonyságot  növeli,  ha  az  összes  közterületi  feladat  egy  szerv  kezében 

összpontosul.

A városunkban található roncsautók közterületről való eltávolításáról 2006. október 10-től a 
Közterület-felügyeleti Település-rendészeti Főosztály gondoskodik. Az intézkedések során a 
Főosztály  közterület-felügyelői  először  feltérképezik  a  közterületen  található  roncsautókat, 
majd a rendeletben meghatározott eljárás lefolytatása után megrendelik azok elszállítását a 
Polgármesteri Hivatallal szerződéses viszonyban álló autóbontótól. Az autóbontó cég végzi a 
roncsautók tényleges elszállítását, valamint tárolja azokat a telephelyén, amíg a roncsautók 
kiváltásra vagy árverezésre kerülnek.

A  teljesen  egyértelmű  jogi  helyzet  megteremtése  érdekében  célszerű,  ha  a  roncsautók 
elszállítására vonatkozó rendelet  azt  a szervet jelöli  meg a feladat  végzésére jogosultként, 
amely  szerv  ténylegesen  végzi  ezt  a  feladatot,  jelen  esetben  a  Közterület-felügyeleti  és 
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Település-rendészeti  Főosztályt,  ennek  érdekében  feltétlenül  szükséges  a  közterületek 
rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendeletet módosítása.

IV. Várható szakmai hatások

A rendelet  közvetlen  szakmai  hatása  pozitív,  mert a  város  területén  fellelhető  roncsautók 
elszállításának hatékonyságát növeli.

V. Várható gazdasági hatások

Gazdasági szempontből kiemelendő, hogy az elszállítással járó költségeket a Hivatalnak kell 
biztosítani,  amely  összeg  a  gépjárművek  tulajdonosi  kiváltását  vagy  hivatali  értékesítését 
követően  egyenlítődhet  ki.  A  Közterület-felügyeleti  és  Település-rendészeti  Főosztály  ezt 
tudja  biztosítani,  mert  ezen  költségek  fedezete  a  Közterület-felügyeleti  és  Település-
rendészeti Főosztály rendelkezésére áll.

VI. Kapcsolódások

Jelen  határozati  javaslat  szervesen  kapcsolódik  a  közterületek  rendjéről  szóló  13/1998. 
(III.31.) számú rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az egyeztetések során nem maradt fenn vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Hangsúlyozandó,  hogy a módosítás  a  városkép javítása,  valamint  a városunkban található 
parkolóhelyek számának növelése céljából készült.

Miskolc, 2007. március 7.

Káli Sándor
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HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  és  a  Miskolci  Városgazda  Kht.  között  létrejött  Közszolgáltatási 
szerződés módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./  A  Közgyűlés  úgy  dönt,  hogy  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Miskolci  Városgazda Kht.  között  létrejött  Közszolgáltatási  szerződés „A közszolgáltatási 
szerződés  keretében  ellátandó  közszolgáltatások  körében  meghatározott  részfeladatokról” 
szóló mellékletének „Egyéb városüzemeltetési feladatok” című VIII. pontjának „Roncsautók 
elszállítása” című 7. pontja hatályát veszti.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Építési és Környezetvédelmi Főosztály

Miskolci Városgazda Kht.
Közigazgatási és Jogi Főosztály

 2./  A  Közgyűlés  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  a  szerződésmódosításhoz   szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Építési és Környezetvédelmi Főosztály

Miskolci Városgazda Kht.
Közigazgatási és Jogi Főosztály
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