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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. novemberében alkotta meg a „Miskolc 
Városi Településrendezési és Építészeti Tervtanács létrehozásáról”  szóló 47/2001. 
(XI.12.) számú rendeletét, mely 2002. január 1-én lépett hatályba. Az eltelt időszakban 
folyamatosan, rendszerességgel működött, és működik az építészeti zsűrizés annak 
érdekében, hogy elősegítse a város településkörnyezeti, városépítészeti 
színvonalának emelését, az épített környezet alakítását és védelmét szolgáló 
építészeti és műszaki tervek szakszerűségét.

A Kormány 2006. decemberében megalkotta „a településrendezési és az építészeti-
műszaki tervtanácsokról”  szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendeletet, melynek 
alkalmazási köre kiterjed az önkormányzati rendeletben meghatározott építmények 
építészeti-műszaki tervét véleményező tervtanács működésére és eljárási rendjére, és 
amely egyben  módosította is „a területrendezési, a településrendezési és az 
építészeti-műszaki tervtanácsokról”  szóló 40/1999. (IV.23.) FVM rendeletet is. Fenti 
kormányrendelet a 2007. január 1-i hatálybalépése után már egyszer módosításra 
került a 199/2007. (VII.30.) Korm. rendelettel. 

Mindezek az előzmények olyan alapvető változásokat jelentenek, amely egy teljesen 
új tervtanácsi rendelet megalkotását követeli meg, ezért jelen előterjesztés ezen új 
rendelet megalkotására irányul. Szükséges megváltoztatni a városi tervtanács 
elnevezését is, mert - hivatkozva fenti jogszabályokra –  nincs kompetenciája 
területrendezési témákban.

I. Tartalmi összefoglaló
A városi tervtanács feladatként a következőket végzi: a településrendezési eszköz 
hiánya vagy hiányos szabályozása esetén az illeszkedési szabályok 
érvényesülésének elősegítését, a városi környezet, a táj- és városkép védelmét, a 
beépítési-, vagy az építészeti jellegzetesség védelmét, látványvédelmet, a helyi jelleg 
védelmét, az építészeti örökség és az építészeti értékek (építészeti minőség) 
védelmét, az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének, magas színvonalának 
biztosítását. 

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony
A „Miskolci Építési Szabályzat”  (MÉSZ) jóváhagyásával a város területén kijelölésre 
kerültek azok a helyek, ahol fenti célok érvényre juttatása érdekében szükséges 
kikérni a tervtanács véleményét egy-egy létesítmény, beruházás telepítése, terveinek 
készítése során.

III. Előzmények
 „A helyi önkormányzatokról”  szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdése, és „Az épített környezet alakításáról és védelméről”  szóló többször 
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. § (7) bekezdése szerint az 
önkormányzat helyi rendeletet alkothat tervtanács működtetéséről. Így került 
jóváhagyásra a jelenleg hatályos „Miskolc Városi Településrendezési és Építészeti 
Tervtanács létrehozásáról”  szóló 47/2001. (XI.12.) sz. rendelet –  figyelembe véve az 



akkor hatályos, a tervtanácsokra vonatkozó, mára a mód. 252/2006. (XII.7.) Korm. 
rendelettel módosított 40/1999. (IV.23.) számú FVM rendeletet.

A Közgyűlés az I-15/13.087/2002. sz. Határozata értelmében egyetértett az 
előterjesztésben javasolt tervtanácsi tagok jelölésével, akiket a polgármester kért fel a 
közreműködésre két éves időtartamra. Időközben betegség, illetve halálozás miatt 
történt a tagok névsorában változás. A Közgyűlés a 2004. február 5-i ülésén tárgyalta 
a tervtanács tagjainak újraválasztását, ahol megállapítást nyert, hogy az akkor 
hatályos 40/1999. (IV.23.) FVM rendelet értelmében a Közgyűlés hatáskörelvonást 
valósít meg abban az esetben, ha a Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy kérje fel 
a tervtanácsi tagokat, vagyis a bizottság nem delegálással és nem közgyűlési 
választással, hanem a polgármester által felkért személyekből jön létre. Ezért ennek 
megfelelően történt a továbbiakban a polgármester általi felkérés.
A mód. 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet, valamint az az alapján készült jelen 
rendelettervezet egyértelműen rendelkezik a tervtanácsi tagok kinevezéséről.

IV. Várható szakmai hatások
Az új tervtanácsi rendelet megalkotása után a vonatkozó, jelenleg hatályos 
jogszabályoknak megfelelő témák kerülhetnek megtárgyalásra, így elkerülve az 
esetleges összeütközéseket a Területi tervtanács és a Műemléki tervtanács 
illetékességi területeivel, témáival.

V. Várható gazdasági hatások
A rendelet változásának a város gazdasági életére kihatása nincs. A tervtanács 
működésének finanszírozását az önkormányzat saját költségvetéséből –  működési 
kiadások, városüzemeltetés címszó alatti főépítészi feladatok sorról - biztosítja, 2007. 
évben 2 millió Ft-ot.  

VI. Kapcsolódások
 „Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról”  szóló mód. 21/2004. (VII.6.) 
számú rendeletének vonatkozó jogszabályai kapcsolódnak e rendelethez, melyek 
hivatkoznak a tervtanácsi véleményezés szükségességére. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések
A tervtanácsi tagok újradelegálása a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabály, illetve a 
most elfogadásra kerülő új tervtanácsi rendelet alapján.  

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására
Nem szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 
rendelettervezet szerint a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. október

Káli Sándor



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

…..  /2007. (………..) sz. rendelete
a Miskolci Építészeti Tervtanácsról 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a településrendezési és az 
építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló módosított 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet 
figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A tervtanács

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a város településkörnyezeti, 
városépítészeti színvonalának emelése, az épített környezet alakítását és védelmét 
szolgáló építészeti-műszaki tervek szakszerűségének elősegítése, az illeszkedési 
szabályok érvényesülése, valamint az építészeti örökség, az építészeti értékek, és 
a helyi értékvédelem érdekében tervtanácsot működtet, melynek elnevezése: 
Miskolci Építészeti Tervtanács (a továbbiakban: tervtanács). 

(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott épületek, 
építmények, építészeti elemek építészeti-műszaki tervét véleményező tervtanács 
működésére és eljárási rendjére.

2. §
A tervtanács összetétele

(1) A tervtanács –  az építészeti-műszaki tervezésben magas szintű elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel rendelkező –  természetes személyekből álló szakmai 
tanácsadó testület. 

(2) A tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson 
szavazati joggal rendelkeznek.

(3) A tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:
a) a tervtanács elnöke,
b) az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi, civil szervezetek,
c) a szakterületileg érintett felsőoktatási intézmények, 
d) az országos védelem elrendelése tekintetében illetékességgel rendelkező miniszter. 

(4) A területi szakmai kamarák a tervtanácsba legalább 10, legfeljebb 50, az 5. § (1) és 
a (3) bekezdésében foglalt képesítési feltételeknek megfelelő személyt jelölnek ki. 

(5) A tervtanács tagja
a) a kijelölt személyek közül legalább 10, valamint
b) a javasolt személyek közül 
a tevtanács működtetője által kinevezett személy.



3. §
A tervtanács elnöke

(1) A tervtanács elnöke a városi főépítész. 

(2) A városi főépítész elnöksége megszűnik a főépítészi kinevezés megszűnésével.
 

(3) A tervtanács elnökének feladata:
a) javaslattétel a működtetőnek a titkár és a tervtanácsi tagok kinevezésére, valamint 

a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására, 
b) a tervdokumentáció áttétele a feladatkör és működési terület szerint illetékes 

tervtanácshoz a titkár javaslata alapján,
c) a tervtanácsi tárgyaláson résztvevő tagok kiválasztása,
d) a tárgyalandó témáktól függően bíráló kijelölése,
e) a tervtanácsi munka irányítása, a tárgyalás vezetése,
f) a tárgyaláson elhangzott vélemények szóbeli összefoglalása a jegyzőkönyv 

számára,
g) a tervtanácsi állásfoglalás kiadmányozása. 

4. §
A tervtanács titkára

(1) A tervtanács titkárát a tervtanács működtetője nevezi ki. A titkár kinevezése négy 
évre szól, amely meghosszabbítható, illetve megszűnik a köztisztviselői jogviszony 
megszűnésével. 

(2) A titkár az építészeti-műszaki tervtanácsnak megfelelő felsőfokú szakirányú 
végzettséggel rendelkező köztisztviselő.  

(3) A titkár
a) vizsgálja a tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását,
b) javaslatot tesz az elnöknek a kérelem és a hozzá tartozó tervdokumentáció 

feladatkör és működési terület illetékességi hiánya miatti áttételre,
c) vizsgálja, hogy a benyújtott tervdokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti 

kötelező tartalmi elemeket,
d) szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a tervdokumentáció benyújtóját, 
e) meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit e jogszabályban foglaltaknak és az 

elnök döntésének megfelelően,
f) vezeti és összeállítja a jegyzőkönyvet, 
g) előkészíti az elnöknek kiadmányozásra a tervtanácson elhangzottak alapján a 

tervtanács állásfoglalását,
h) megküldi az érintetteknek a tervtanácsi állásfoglalást,
i) végzi a tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat,
j) kezdeményezi a működtetőnél az elnök tartós akadályoztatása esetén a 

helyettesítés elrendelését,
k) bekérheti a tervezés tárgyától, az építmény jellegétől és a védettség típusától 

függően: a tervezési területről és környezetéről készült fotókat, fotómontázst, a 
homlokzat-színezés dokumentálását, és a tudományos és diagnosztikai kutatások 
eredményeinek összegzését, valamint makettet, távlati képeket stb.



(4) A titkár feladatait a tervtanács elnöke, vagy tagja is elláthatja, ha megfelel a (2) 
bekezdés szerinti feltételeknek.

5. §
A tervtanácsi tag

(1) A tervtanács tagja –  (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –  az építészeti-
műszaki tervezési és az építésügyi szakértői jogosultság szabályairól szóló külön 
jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább öt 
éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet. 

(2) A 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján az oktatási és kulturális miniszter felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkező művészettörténészt is, a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter a külön jogszabályban meghatározott felsőfokú végzettséggel 
rendelkező személyt is javasolhat tervtanácsi tagnak.

(3) A szakmai kamarák által jelölt tervtanácsi tagoknak tervezési szakmagyakorlási 
jogosultsággal is rendelkezniük kell. 

(4) A tervtanács tagjait a tervtanács működtetője nevezi ki. A tervtanácsi tagok 
kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha kinevezést kizáró 
körülmény a kinevezést követően merül fel, a működtető a kinevezést visszavonja. 

 
(5) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi tag.  

6. §
A bíráló

(1) A tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a tervtanács 
megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.

(2) A bírálóra a tervtanács tagjára vonatkozó, az 5. § (1)-(3) bekezdés szerinti szakmai 
feltételek az irányadók.

(3) A bíráló feladata a tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának 
elkészítése. A bírálat elkészítésére elegendő időt, de legfeljebb 10 munkanapot kell 
biztosítani.

7. §
Összeférhetetlenségi szabályok

(1) Bírálóként, illetve elnökként, tagként, valamint titkárként nem vehet részt a 
tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak

a) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § g) pontja alapján 
hozzátartozója,

b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá 
eső alkotás tekintetében szerzőtársa vagy munkatársa volt,

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló 
gazdasági társaságnak alkalmazottja, vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, 



d) tulajdonában lévő gazdasági társaság alkalmazásában, vagy azzal megbízási 
jogviszonyban álló tervező.

(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos 
megítélése. 

(3) A bíráló, az elnök, a tag, valamint a titkár a tervtanács működtetőjének 
haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 3 napon belül köteles 
bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az 
összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstől 
számított 8 napon, de legkésőbb a tervtanácsi eljárás megindulásától számított 6 
hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson résztvevő, valamint a tervtanácsi 
állásfoglalással érintett személy is bejelentheti.

8. §
Feladatköri és működési területre vonatkozó szabályok

(1) A tervtanács működési területe Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére 
terjed ki. 

(2) A tervtanács feladata, hogy véleményezze:
a) a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, az országos 

jelentőségű védett természeti területen megvalósuló:
− 5.000 m2 összes szintterületet elérő, de a 10.000 m2 összes szintterületet 

meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű,
− 2.000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3.000 m2 összes szintterületet 

meg nem haladó egyéb rendeltetésű 
új épület építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását 
szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket,

b) közterület-rendezési terveket (út, park, kertépítészet),
c) közterületi műalkotások létesítésének terveit,
d) helyi védelem alatt álló építészeti együttesek területén minden olyan építmény 

terveit, amely az építmény tömegének, tetőidomának, közterületről látható 
homlokzatának, anyaghasználatának oly mértékű megváltoztatásával jár, mely 
jelentősen befolyásolja az építmény karakterét és utcaképi megjelenését,

e) a védett közterületekre néző portál, reklám, felirat, logo, cégér terveit, amennyiben 
az befolyásolja az épület karakterét, valamint az utcaképet,

f) mindazon terveket, amelyek engedélyezéséhez a Miskolci Építési Szabályzat 
(MÉSZ) tervtanácsi állásfoglalást köt.

(3) A tervtanács a fentebb felsoroltakon kívül megtárgyal és véleményez minden olyan 
tervet, melyet a főépítész – szakmai álláspontjának kialakításához – kijelöl.

(4) Az önkormányzat haladéktalanul tájékoztatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Építész Kamarát

a) helyi tervtanácsa működtetéséről szóló rendeletének megküldésével helyi 
tervtanácsa megalakulásáról, illetve

b) az általa működtetett helyi tervtanács megszüntetéséről.

(5) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó 
tervdokumentáció ismételten nem bírálható el.



9. §
A tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok

(1) Épület, építmény, építészeti elem véleményezéséhez az építésügyi hatósági 
tervdokumentációból az alábbi munkarészeket kell benyújtani:

a) műszaki leírás
b) helyszínrajz a szomszédos építmények és azok tetőidomaik feltüntetésével, 

valamint a terepviszonyok ábrázolásával,
c) eltérő szintek alaprajzai,
d) metszetek - a megértéshez szükséges mértékben,
e) valamennyi homlokzat,
f) utcakép, fotók, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik.

(2) Portál, reklám, felirat, logo, cégér témáknál a megértésre és elbírálásra alkalmas 
nézetrajzokat, homlokzati terveket kell benyújtani, szükség esetén színkártyával 
kiegészítve.

(3) A benyújtott tervdokumentációhoz mellékelni kell a tervező nevét, címét, tervezési 
jogosultságát, és az építtető nevét, címét tartalmazó írásbeli tájékoztatást.

10. §
A tervtanács eljárási rendje

(1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.

(2) A tervdokumentációt két példányban, papír alapon kell benyújtani.

(3) Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg az e rendeletben előírt 
tartalmi követelményeknek, a tervtanács titkára 3 munkanapon belül egy 
alkalommal legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a benyújtót. 
A hiánypótlás ideje nem számít bele a véleményezési határidőbe.

(4) A benyújtott tervdokumentációt a tervtanács tagjai, és a meghívott résztvevők 
számára a tárgyalás előtt legalább 5 munkanappal tanulmányozásra 
hozzáférhetővé kell tenni. A bírálók szakmai véleményüket a tervtanács ülése előtt 
legalább 5 munkanappal írásban megküldik a tervtanács titkárának.

(5) A tervtanács az állásfoglalását a kérelem előterjesztésétől számított 30 
munkanapon belül hozza meg. A határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 
nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe az állásfoglalás postára 
adásának napja is beszámít.

(6) A titkár a tervtanács elnöke által aláírt állásfoglalást postai úton megküldi minden - 
az ülésen megjelent –  tagnak és meghívottnak, valamint a tervdokumentáció egy 
lepecsételt példányát a benyújtónak.

(7) A titkár a tervtanácsot működtető szerv iratkezelési szabályai szerint 
nyilvántartásba veszi és megőrzi a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, valamint a 
tervtanács állásfoglalását, továbbá a tervdokumentáció egy példányát.



(8) A tervtanács a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően 
gondoskodik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról, valamint a titokvédelemről.

(9) A tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függően változó létszámmal 
és összetételben, de legalább 5 taggal ülésezik havonta egyszer. Indokolt esetben 
rendkívüli ülés összehívható.

(10) A tervtanácsi tárgyalásra meg kell hívni tanácskozási joggal, szavazati jog 
nélkül:

− a polgármestert, illetve az általa kijelölt személyt,
− az észak-magyarországi állami főépítészt,
− a BAZ Megyei Építész Kamara képviselőjét,
− az első fokon eljáró építésügyi hatóság képviselőjét,
− a tervezőt,
− az építtetőt,
− a bírálót (szükség esetén).

(11) Ha a tervtanács az e rendeletben számára előírt határidőben nem hozza meg az 
állásfoglalását, a véleményezési kötelezettség teljesítettnek, a terv ajánlottnak 
minősül.

(12) A tervtanács a tervező kérésére a témát konzultációs szinten is megtárgyalhatja, 
de ez nem helyettesíti a tervhez szükséges állásfoglalást.

11. §
A tervtanácsi jegyzőkönyv

(1) A tervtanácsi tárgyaláson elhangzott lényeges megállapításokról minden esetben 
jegyzőkönyv készül.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,
b) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, az építés helyét, az 

építtető nevét és címét.
c) napirendi pontonként a tervtanácsi tagok létszámát és a határozatképesség, vagy 

határozatlanképtelenség tényét,
d) a tervező nevét, címét, továbbá a tervezési jogosultságát,
e) a tervtanácsi tagok napirendi pontonkénti felsorolását,
f) a meghívottak napirendi pontonkénti felsorolását,
g) a bíráló nevét és címét,
h) a tervtanácsi tárgyalás esetleges előzményeit (korábbi konzultáció stb.),
i) a tervtanács elnöke által összefoglalt ajánlást,
j) egyhangúság esetén annak tényére történő utalást, véleménykülönbség esetén a 

szavazás elrelndelését és annak eredményét, valamint a tervtanács tagjainak 
esetleges különvéleményét,

k) a tervtanács jelen lévő tagjainak aláírását.



12. §
A tervdokumentáció minősítésének szempontjai

(1) A tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-
műszaki terv megfelel-e:

a) az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség,
b) a telepítés, a környezetbe illeszkedés, a beépítés,
c) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság és a gazdaságosság,
d) az esztétikus megjelenés, tömegalakítás, színezés, anyaghasználat
követelményének,
e) településképi és településszerkezeti hatásai kedvezőek-e, továbbá hogyan felel 

meg a rálátás és látványvédelem követelményének,
f) a helyi építési szabályzatnak és szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy 

nem teljeskörű szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének.

13. §
A tervtanácsi állásfoglalás

(1) A tervtanács szakmai véleményét a 12. §-ban meghatározott szempontok 
vizsgálata alapján alakítja ki.

(2) A tervtanács a tervdokumentációt
− ajánlja,
− a javasolt átdolgozás után ajánlja,
− nem ajánlja.

(3) Az állásfoglalás tartalmazza a vizsgálat eredményét, továbbá az átdolgozás 
szempontjait és az arra tett javaslatokat.  

(4) A titkár külön dokumentumba foglalja a tervtanács állásfoglalását, amely 
tartalmazza a 11. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltakon túlmenően az 
állásfoglalás számát (sorszám és évszám), továbbá a (2) bekezdés szerinti ajánlást 
és annak (3) bekezdés szerinti indoklását.

14. §
Finanszírozás

(1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) Mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vett, tiszteletdíj, 
illetve szakértői díj illeti meg:

− a tervtanács tagját,
− a bírálót.

(3) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, titkárának és olyan tagjának, aki a 
működtető szerv köztisztviselője.



15. §
Záró rendelkezés

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően induló ügyekben kell alkalmazni.

Miskolc, 2007. október

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester


