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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
2018. augusztus 22. napján tartott rendkívüli nyílt ülésen hozott rendeletek: 
 

13/2018. (VIII.24.) 
Miskolc város nevének használatáról szóló 36/2016. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  

14/2018. (VIII.24.) a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről   

 
 
 

II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
2018. augusztus 22. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

88/2018. (VIII.22.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának (2016-2021) módosítása 

89/2018.(VIII.22.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
állandó bizottságai személyi összetételének megváltoztatása 

 
 

 
III. 

 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 

2018. július 24. napján tartott rendkívüli zárt ülésen hozott határozat: 
 

56/2018. (VII.24.) 
A Miskolc 3700/14/A/29 hrsz-ú, természetben 3530 Miskolc, Corvin 
utca 5. 7/3. szám alatti ingatlan értékesítése 

 
 
2018. augusztus 22. napján tartott összevont zárt ülésen hozott határozatok: 
 

57/2018. (VIII.22.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

58/2018. (VIII.22.) 
Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból 
rendezett bérleti jogviszony felülvizsgálata 
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2018. augusztus 22. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

59/2018. (VIII.22.) 
Az Önkormányzat részéről a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 
36.000.000 Ft kamatmentes kölcsön nyújtásáról szóló döntéskérő 
indítvány véleményezése 

60/2018. (VIII.22.) A 2018. évi Közbeszerzési Terv 4. számú módosításának jóváhagyása 

 
 

2018. augusztus 22. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

61/2018. (VIII.22.) A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

62/2018. (VIII.22.) lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

63/2018. (VIII.22.) közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadás 

64/2018. (VIII.22.) Jogi személyek javára önkormányzati bérlakások biztosítása 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 
2018. augusztus 22. napján tartott összevont zárt ülésen hozott határozatok: 
 

13/2018. (VIII.22.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

14/2018. (VIII.22.) 
Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból 
rendezett bérleti jogviszony felülvizsgálata 

 
 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 
2018. július 19. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 
 

2/2018. (VII.19.) 
Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos 
kifogás elbírálására 

3/2018. (VII.19.) 
Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos 
kifogás elbírálására 

4/2018. (VII.19.) 
Termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás 
elbírálása 

 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 

1/2018. (VIII.22.) 
Az Önkormányzat részéről a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 
36.000.000 Ft kamatmentes kölcsön nyújtásáról szóló döntéskéső 
indítvány véleményezése 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
2018. augusztus 22. napján tartott rendkívüli nyílt ülésen hozott rendeletek: 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

13/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete 
 

Miskolc város nevének használatáról szóló  
36/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint az 1. 
melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Miskolc város nevének használatáról szóló 36/2016. (XII.12.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„E rendelet célja, hogy szabályozza Miskolc város nevének, és a történelmileg kialakult városrészi 
elnevezések jogszerű használatát.” 
 

2. § 
 

A Rendelet a következő 1/A §-al egészül ki: 
 
„A történelmileg kialakult városrészi elnevezések: 

1. Alsóhámor 
2. Avas 
3. Belváros 
4. Bulgárföld 
5. Bükkszentlászló  
6. Csabai kapu 
7. Diósgyőr 
8. Felsőhámor 
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9. Felsőgyőr 
10. Görömböly 
11. Győri kapu 
12. Hejőcsaba 
13. Jókai lakótelep 
14. Kilián lakótelep 
15. Komlóstető 
16. Lillafüred 
17. Lyukóvölgy 
18. Magashegy 
19. Martin kertváros 
20. Mindszent 
21. Miskolctapolca 
22. Népkert 
23. Pereces 
24. Petneházy bérházak 
25. Selyemrét 
26. Szentpéteri kapu 
27. Szirma 
28. Zsolcai kapu 
29. Vargahegy 
30. Vasgyár 
31. Vologda 
32. Vörösmarty” 

 
3. § 

 
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„E rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre, valamint irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet 
végzőkre, akik a „Miskolc”, „Miskolc város” vagy „Miskolc Megyei Jogú Város” kifejezést, vagy ezek 
ragozott, rövidített, toldalékos, vagy mozaikszóként felhasznált alakját (a továbbiakban együtt: „Miskolc” 
név), és az 1/A. §-ban felsorolt történelmileg kialakult városrészi elnevezéseket, vagy ezek ragozott, 
rövidített, toldalékos, vagy mozaikszóként felhasznált alakját (a továbbiakban együtt: történelmi városrészi 
nevek): 

a) megnevezésükben,  
b) tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben,  
c) rendezvényük elnevezésében, vagy  
d) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken  

használni kívánják.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A „Miskolc” nevet, és a történelmi városrészi neveket a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek, 
az ott megjelölt célra engedéllyel vehetik fel vagy használhatják.” 
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5. § 
 

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók.” 
 

6. § 
 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A névhasználatra vonatkozó kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:) 
„d) a kérelmezett névhasználat módját - ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben a 
kérelmező a „Miskolc” nevet, és a történelmi városrészi neveket a 2. § a) pontjában meghatározott célból 
kívánja használni, és” 
 

7. § 
 

A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Ket. 35. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl” 
szövegrész helyébe az „Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl” szöveg lép. 
 

8. § 
 
A Rendelet 8. § (1) bekezdésében a „Ket. 72. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl” 
szövegrész helyébe az „Ákr. 81. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl” szöveg lép. 
 

9. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
Miskolc, 2018. augusztus 22. 
 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete 
 

a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1) és (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
35. § (3) bekezdés, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, 
 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése 
alapján Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város 
Görög Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei 
Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei 
Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával és Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közművelődési alapszolgáltatásainak ellátásában résztvevő természetes személyekre, 
szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a közösségi színterek, közművelődési intézmények 
fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

 
2. § 

 
(1)  Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló törvényben foglalt közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja. 
 
(2)  Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait 

az 1. melléklet szerint, az ott felsorolt szervezetek útján, meghatározott formában és mértékben látja 
el.  
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3. § 
 

(1)  Közművelődési megállapodást az önkormányzat a 2. §-ban bekezdésében meghatározott 
közművelődési feladatok ellátására olyan – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló törvény követelményeinek megfelelő – természetes személlyel, 
szervezettel, gazdasági társasággal köthet, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása.  

 
(2)  A közművelődési megállapodás megkötése előtt a szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

köteles alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységei körei közt meghatározott 
közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles 
dokumentummásolattal és a legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló 
döntésével igazolni.  

 
(3)  A közművelődési megállapodás megkötéséről az Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, 

Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) előzetes véleményének 
kikérését követően a polgármester dönt. 

 
(4)  A közművelődési megállapodás legalább egy évre köthető. A közművelődési megállapodás alapján járó 

támogatást, a felhasználás és az elszámolás feltételeit az Önkormányzat külön szerződésben állapítja 
meg. 

 
(5)  Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek a megállapodásban foglaltak 

alapján kötelesek az ellátott tevékenységükről beszámolni. 
 

4. § 
 
(1)  Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását az alábbiak szerint finanszírozza:  
 

a) A feladatellátásban részt vevő természetes személyek, szervezetek, gazdasági társaságok támogatása:  
 

aa)  Az önkormányzat által alapított, közművelődési feladatot ellátó, vagy részben közművelődési 
feladatokat is ellátó szervezetek, gazdasági társaságok támogatása. 

 
ab)  Közművelődési megállapodások alapján természetes személyek, valamint nem az önkormányzat 

által alapított szervezetek, gazdasági társaságok támogatása. 
 

b) Feladatfinanszírozás: 
 

ba)  Kiemelt, nemzetközi jelentőségű kulturális művészeti rendezvények támogatása.  
 

bb)  Az önkormányzat éves költségvetésében külön tervezett fontosabb feladatok, események 
támogatása. 

 
(2)  Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési támogatásokat az adott tárgyév költségvetési 

rendeletében állapítja meg.  
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5. § 
 

(1)  Az Önkormányzat, valamint az 1. melléklet szerinti szervezetek a közművelődési feladatok ellátása 
során együttműködnek: 

 
a) a szakmai minisztériummal, 
b) a szakmai intézettekkel, 
c) országos és területi közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel,  
d) a város köznevelési intézményeivel, 
e) a Miskolci Egyetemmel, 
f) a sajtóval, 
g) mindazon civil szervezetekkel és intézményekkel, amelyekkel az önkormányzat közművelődési 

megállapodást köt, 
h) nemzetiségi önkormányzatokkal, 
i) az egyházakkal. 

 
 

6. § 
 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2)  Hatályát veszti a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 21/2012. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Miskolc, 2018. augusztus 22. 
 
 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
2018. augusztus 22. napján tartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatok:   
 

88/2018. (VIII.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

(2016-2021) módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a TOP 6.9.2-16 
azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

helyzetelemzését a „Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi szerepvállalása” címet követően kiegészíti az alábbi fejezettel: 

 
”Helyi identitás és kohézió erősítése (TOP -6.9.2-16)” 

 
Magyarország Kormánya 2016-ban pályázatot hirdetett TOP-6.9.2-16 azonosító számú „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” címmel. A pályázatban meghatározott célok jelen dokumentumban 
meghatározott stratégiai területekhez illeszkednek, az Önkormányzat cselekvési programjaival 
összhangban állnak, ezért döntés született a pályázatok benyújtásáról. A felhívásra a városban működő 
civil szervezetek külön pályázatokat nyújtottak be.  
 
A támogatások a helyi közösségek fejlesztését, elsősorban a város, illetve meghatározott városrészek 
közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését 
szolgálja.  
 
Önkormányzatunk konzorcium keretében két projektelemet a Miskolci Kulturális Nonprofit Kft.-vel, 
egy projektelemet a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel 
közösen valósít meg. A pályázat keretében az alábbi projektelemek megvalósítására nyert összesen 540 
M Ft forrást Önkormányzatunk: 
 

„Városrészi együtthatók”  
A projekt célterülete Miskolc területén kijelölt 5 célterület, Belváros és Népkert városrész-
Szentpéteri kapu; Belváros és Vologda városrész; Petneházy-bérházak és Avas-dél városrész; 
Martin-kertváros és Szirma városrész; Diósgyőr városrészt fedi le.  
A pályázat a MESZEGYI-vel konzorciumban megvalósuló projektelem. 
 
„Miskolc Te Vagy!”  
A projekt célterülete Miskolc területén kijelölt 4 célterület, amely Avas–déli I. ütem és Csabai 
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kaput, Avas–déli III. ütem és történelmi Avast, a belvárost, valamint a Bulgárföld - Diósgyőr – 
Hámor – Lillafüred városrészeket fedi le.  
„Legyünk együtt, Tegyünk együtt!”.  
A projekt célterülete a Miskolc területén kijelölt 4 célterület, amely a belvárosi, diósgyőri, 
hejőcsabai, görömbölyi, miskolc- tapolcai városrészeket fedi le. Mindkettő A Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. koordinálásával megvalósuló projektelem. 
 

A TOP 6.9.2.16 kódszámú felhívásra nemcsak önkormányzatok, hanem a feltételeket teljesíteni tudó, 
helyben működő és releváns tapasztalattal rendelkező civil szervezetek is pályázhattak. „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” pályázati konstrukció keretében négy standard eljárásrendű pályázatot 
nyújtottak be Miskolc Város területén tevékenykedő civil szervezetek, illetve az Önkormányzat által 
létesített közalapítványok.  
 
E projektek a következők: 

 

 Jó a Jókain! - közös programok, közös identitás TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00001 
Pályázó: Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület 
Konzorciumi partner: Eszmék és Értékek Alapítvány 
Célterület: Jókai lakótelep- Miskolc-Belváros  
 

 Vörösmarty Város-Rész-Vétel Programok TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00004 
Pályázó: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 
Konzorciumi partner: Miskolci Morus Ifjúsági, Sport, Természetjáró és Kulturális Egyesület 
Célterület: Vörösmarty Városrész-Selyemrét 
 

 A Közösség téglái TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00002 
Pályázó: Ifjúságért Alapítvány 
Konzorciumi partner: Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány 
Célterület: Vasgyár-Vargahegy-Magashegy-Komlóstető-Bükkszentlászló  
 

 Kapuzörgető TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány  
Célterület: Győri kapu 

 
A standard eljárásrendű projektek módszertani szempontból az Önkormányzat által benyújtott 
pályázatokkal azonos elvek és szakmai elemek mentén épülnek fel. Az önkormányzati 3 projektelem 
– „Városrészi együtthatók”, „Miskolc Te Vagy”, „Legyünk együtt, tegyünk együtt!” –, valamint a 
standard partnerek által megvalósított programok teljes egészében lefedik Miskolc területét, így 
biztosítva a lakosság bevonását és az esélyegyenlőséget, a programokhoz való hozzáférést.  
 
Az önkormányzati programok megvalósításában részt vevő konzorciumi partnerek (MKK Nonprofit 
Kft., MESZEGYI) tevékenységében az utóbbi években megerősödött a helyi közösségekkel való 
együttműködés, az intézmény keretében szerveződő csoportok, helyi közösségek létrejöttének 
támogatása. A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánják ezeket a közösségeket, támogatni a civil 
aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb közösségek születését. A szunnyadó humán 
erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva erősítik a közösségi kezdeményező- és 
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cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Partnerségi viszonyaik megerősítésével és 
újak létrehozásával új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket indikálnak. Egy olyan humán bázis 
kialakítása történik meg a projekt keretében, akik maguk válnak a közösség magjává, mozgatójává, a 
kezdeményezések elindítójává, tehát akár önállóan, akár partnerségben, a projekt lezárása után is 
akarják és tudják a közösségeket és tevékenységüket fenntartani.  

 
Miskolcon a lakosság kötődését is hátrányosan érintő nehéz évtizedek évei után fokozottan fontos a 
város, a városrészek, az ezen belüli akcióterületekhez tartozás pozitív oldalainak bemutatása, ezáltal a 
helyi identitás, a lokálpatriotizmus erősítése, a lakosság partnerségének erősítése, új közösségek, 
kapcsolatok létrehozása.  
 
Az ITS-sel összhangban a versenyképes gazdaságot kitűző célokkal összhangban a pályázatban 
megjelölt közösségfejlesztési programok eredményeként nő a város népességmegtartó képessége, nő 
a betelepülő vállalkozások száma, ahol az Önkormányzat, az intézményrendszer támogatja a 
közösségek megerősödését.  
A közösségi igények felmérését követően előtérbe kerül a pályázat azon közösségeinek megerősítése, 
ahol a természeti környezet megóvása a cél. A zöldfelületek gondozásán keresztül, a helyi gazdák 
közösségének erősítésén át, a szemléletformáló közösségi előadásokkal valósítják meg a kitűzött 
célokat.  
A helyi közösségek kialakítása és erősítése alapvetően hozzájárul a városban az életminőség 
javításához.  
A felmérések eredményeként, a lakosság igényeire alapozva valamennyi akcióterületen megvalósulnak 
majd a helyi identitást erősítő, helytörténeti programok, generációk közötti kapcsolatot erősítő 
programok, családok bevonását támogató, bűnmegelőzés és közbiztonság javítását célzó programok.  

 
Az Önkormányzat, illetve a civil szervezetek, közalapítványok által benyújtott pályázatok a HEP 
mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének javítása megnevezésű célterülethez a családi 
közösségek erősítésével kapcsolódnak, fontos minden akcióterületen a család bevonása a 
közösségfejlesztési tevékenységekbe. A pályázatok vállalásai között kiemelten szerepel a hátrányos 
helyzetű résztvevők bevonása a közösségi tevékenységekbe.  

 
A projektben megjelenő fenti célok megvalósítását több ütemben kívánjuk elérni. Első lépésként a 
konzorciumi partnerek közösségi részvételen alapuló felmérést készítettek mindegyik célterületen. A 
lakosság bevonásával igényfelmérő kérdőívek kitöltésére, egyéni interjúk felvételére és közösségi 
beszélgetésekre került sor.  
 
Az akcióterületekről a felmérésbe bevont személyek az alábbi tevékenységek megvalósítására tettek 
javaslatot:  
 Információs pontok működtetése: hagyományos és elektronikus információszolgáltatás, okos 

város, digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó programok, informatikai megoldások minél 
szélesebb körű elterjesztése; 

 Helyi értékek, hagyományok feltárása, megőrzése, közösségi kiállítások, ismeretterjesztés, 
településrész történeti kutatása, hagyományőrzés; 

 Generációk közötti tudásátadás, digitális írástudás elősegítése; 
 Közösségek szomszédolása, közösségépítő, -formáló családi napok szervezése; 
 Zöld város, természet közeli élet, zöld élet népszerűsítése: településtisztaság, szemétszedés, 

parkosítás, játszóterek felújítása, megóvása, közterületek fejlesztése; 
 A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló intézkedések; 
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 Kisgyermeket nevelő szülők támogatása.” 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2016-

2021) Intézkedési tervét (HEP IT) kiegészíti a határozat mellékletében megfogalmazott tartalommal. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

 
 
 
 

89/2018. (VIII.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állandó bizottságai 

személyi összetételének megváltoztatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés állandó 
bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 23. napjától a Rendészeti 
Bizottság nem képviselő bizottsági tagságából Albert György Antalt visszahívja. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 23. napjától a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjaként Albert György Antalt megválasztja. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. augusztus 23. napjától a Rendészeti 
Bizottság alelnöki tisztségére Dr. Nagy Ákost megválasztja. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 

2018. július 24. napján tartott rendkívüli zárt ülésen hozott határozatok: 
 

56/2018. (VII.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 3700/14/A/29 hrsz-ú, természetben 3530 Miskolc, Corvin utca 5. 
7/3. szám alatti ingatlan értékesítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Tárgy: a Miskolc 3700/14/A/29 hrsz-ú, természetben 3530 Miskolc, Corvin utca 5. 7/3. szám 

alatti ingatlan értékesítése 
 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX. 29.) 
önkormányzati rendeletének 1. § (3) bekezdése és 5. § (9) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) számú rendelet 19. § (2) bekezdése alapján eljárva Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonát képező Miskolc 3700/14/A/29 hrsz-ú, 
természetben 3530 Miskolc, Corvin utca 5. 7/3. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárását 
jóváhagyja azzal, hogy az ingatlan eladási ára 10.600.000.- Ft + 0 Ft ÁFA, és az eljárás nyertese az 
eljárásban érvényes ajánlatot tevő                                      (szül. név:                , szül. hely, idő:                                           
., an.:                             , lakcím:                                                    ). 

 
2./ Az ingatlan vételárát vevő egy összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül 
köteles megfizetni. 

 
3./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 14. § (2) szerint helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 
az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Jelen esetben, tekintettel arra, 
hogy az ingatlan értéke 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott összeg (25 MFt) 20%-át 
meghaladó értékhatárnál, azaz 5 MFt-nál magasabb összegű, ezért az adott ingatlan értékesítése esetén 
- Nvtv. 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - az államot megilleti az elővásárlási jog. 

 
4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerint csak átlátható szervezet, vagy természetes személy ajánlata fogadható el. 
 
5./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t. az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását 
is magába foglaló) lebonyolítására. 
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Felelős:  Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást Felügyelő Osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS –ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG EGYÜTTES 

 
2018. augusztus 22. napján tartott összevont zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 

57/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 

Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága, 
valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat a költségelven bérbe adandó 
lakások pályázatának elbírálására” című előterjesztést és következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2/D. § (1)-(2) 
bekezdése, valamint 6. § alapján a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint 
második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Ssz. Cím Első helyezett pályázó 
Második helyezett 

pályázó 

1 Áfonyás utca 11.  2/2.   

2 Szentgyörgy út 60.  3/1.   

3 Áfonyás utca 8.  Fsz./1.   

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet 2/C. § (5) bekezdése, 
valamint 2/D. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy az arra nem jogosultak által 
előterjesztett pályázatok érvénytelenek, így azokat a Bizottság elutasítja. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága felkéri a Miskolc Holding Zrt.-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: azonnal, illetve  
 a 3. pont esetében 2018. szeptember 30. napja 
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58/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 

Tárgy:  Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból rendezett bérleti 
jogviszony felülvizsgálata 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága, 
valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat méltányosságból történő 
bérbeadásra, valamint méltányosságból rendezett bérleti jogviszony felülvizsgálatára” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a MIK Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervét jóváhagyó 81/2018 
(VI. 19.) számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján  
-                                         (szül.:                         ,                               ., an.:                     ) a 

Miskolc, Szalag utca 11. FS. 1. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás szobás, összkomfortos, 51 m2 
alapterületű piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének 
időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj egy 
összegű megfizetése, valamint a bérleményt lakónak kötelező lakóhelyként a bérlemény címének 
bejelentése. 

-                                     (szül.:                                 ., an.:                        ) a Miskolc, Gálffy 
Ignác u. 16. IV/2. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás szobás, összkomfortos, 47 m2 alapterületű 
piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától 
számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj egy 
összegű megfizetése, valamint a bérleményt lakónak kötelező lakóhelyként a bérlemény címének 
bejelentése. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése alapján hozzájárul  
-                         részére (szül.:                        ., an.:                          ) a Miskolc, Felsőruzsin 

krt. 7. 7/5. sz. alatt lévő 1 plusz 2 félszobás szobás, összkomfortos, 54 m2 alapterületű 
költségelven bérbe adandó önkormányzati bérlakás bérlői jogviszonyban újabb határozott - a 
szerződés megkötésétől számítva 2019. augusztus 31. napjáig szóló - időtartamra történő 
bérbeadásához. 

 
3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –Üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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13/2018. (VIII.22.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 
Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága, 
valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat a költségelven bérbe adandó 
lakások pályázatának elbírálására” című előterjesztést és következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2/D. § (1)-(2) bekezdése, 
valamint 6. § alapján a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második 
helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Ssz. Cím Első helyezett pályázó 
Második 

helyezett pályázó 

1 Áfonyás utca 11.  2/2.   

2 Szentgyörgy út 60.  3/1.   

3 Áfonyás utca 8.  Fsz./1.   

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 

lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet 2/C. § (5) bekezdése, valamint 
2/D. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy az arra nem jogosultak által előterjesztett 
pályázatok érvénytelenek, így azokat a Bizottság elutasítja. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

felkéri a Miskolc Holding Zrt.-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: azonnal, illetve  
 a 3. pont esetében 2018. szeptember 30. napja 
 

 
 
 

14/2018. (VIII.22.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 
Tárgy:  Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból rendezett bérleti 

jogviszony felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága, 
valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat méltányosságból történő 
bérbeadásra, valamint méltányosságból rendezett bérleti jogviszony felülvizsgálatára” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 



XXVIII. ÉVFOLYAM  5. sz 2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS 
 

 

19 

 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a MIK Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervét jóváhagyó 81/2018 
(VI. 19.) számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján  
-                                 (szül.:                                   ., an.:                      ) a Miskolc, Szalag utca 

11. FS. 1. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás szobás, összkomfortos, 51 m2 alapterületű piaci alapon 
bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves 
határozott időtartamra szólóan. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj egy 
összegű megfizetése, valamint a bérleményt lakónak kötelező lakóhelyként a bérlemény címének 
bejelentése. 

-                                (szül.:                                 ., an.:                         ) a Miskolc, Gálffy Ignác 
u. 16. IV/2. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás szobás, összkomfortos, 47 m2 alapterületű piaci 
alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 
éves határozott időtartamra szólóan. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj egy 
összegű megfizetése, valamint a bérleményt lakónak kötelező lakóhelyként a bérlemény címének 
bejelentése. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése alapján hozzájárul  
-                              részére (szül.:                    ., an.:                       ) a Miskolc, Felsőruzsin krt. 

7. 7/5. sz. alatt lévő 1 plusz 2 félszobás szobás, összkomfortos, 54 m2 alapterületű költségelven 
bérbe adandó önkormányzati bérlakás bérlői jogviszonyban újabb határozott - a szerződés 
megkötésétől számítva 2019. augusztus 31. napjáig szóló - időtartamra történő bérbeadásához. 

 
3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

utasítják a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 
25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 
2018. augusztus 22. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

59/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat részéről a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000 Ft kamatmentes 

kölcsön nyújtásáról szóló döntéskérő indítvány véleményezése. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
2018. augusztus 22. napi ülésén megtárgyalta a „Javaslat a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 
36.000.000.-Ft kölcsön biztosításáról szóló Polgármesteri Döntéskérő Indítvány véleményezésére” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
– a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott véleményezési jogkörében eljárva – megtárgyalta, indokoltnak tartja és támogatja „A CINE-
MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000 Ft kölcsön biztosításáról szóló Polgármesteri Döntéskérő 
Indítvány”-ban foglaltak alapján, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere az Önkormányzat 
nevében, átruházott hatáskörben eljárva a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 
megrendezése céljából a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000 Ft, azaz Harminchatmillió forint 
összegben kamatmentes kölcsönt nyújtson a 2018. szeptember 10-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra. 
 

Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 

 
 

60/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: a 2018. évi Közbeszerzési Terv 4. számú módosításának jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 
2018. évi Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
2. mellékletének 2.2.6. pontjába foglalt hatáskörében eljárva a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala 2018. évi 
Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jogi Osztály 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
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2018. augusztus 22. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

61/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálására” című 
előterjesztést és következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2/D. § (3)-(4) 
bekezdése, valamint 7. §-a alapján a piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint 
második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Piaci lakáspályázat 

Ssz. Cím 
Első helyezett 
pályázó 

Második helyezett pályázó 

1 Mátyás király utca 36. 1/3.   

2 Király utca 3. 7/7.   

3 Király utca 3/ A. 4/14.   

4 Király utca 5/ A. 4/11.   

5 Gyula utca 2. FS/4.   

6 
Debreceni Márton tér 9. 
FS/2. 

Pályázat nem érkezett 

7 
Széchenyi István út 29. 
2/4. 

  

8 Szalag utca 11. 4/2.   

9 Tizeshonvéd utca 11. 3/2.   

10 Szent István utca 12. 1/1.   

11 Hajós Alfréd utca 29. 9/1.   

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2/C. § (5) bekezdése, 
valamint 2/D. § (4) bekezdése d.) pontja alapján megállapítja, hogy a jelen határozat mellékletében 
meghatározott, az arra nem jogosultak által előterjesztett pályázatok érvénytelenek, így azokat a 
Bizottság elutasítja. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal, illetve 
 a 3. pont esetében 2018. szeptember 30. 
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62/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy: lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 28/B.§ (1) bekezdése alapján 

 
 Miskolc Gesztenyés utca 7. 1/2. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, 

költségelven bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                    (szül.neve.:                      sz:                                             
., an:                              ) bérlői jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számítva a 
MIREND-Sec Kft-nél létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott 
időtartamra szólóan, 

 Miskolc Jókai Mór utca 17. 6/5. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 1 plusz 2 félszobás, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                     (szül.neve:                      ,sz: 
Miskolc,                ., an:                 ) és               (sz.:                     ., an.:                       ) bérlőtársi 
jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számítva a Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalnál, illetve az MVK Miskolc Városi Közlekedés Zrt.-nél létesített 
munkaviszonyuk fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan, 

 Miskolc Bársony János utca 1. 3/2. szám alatt lévő 35 m2 alapterületű, 1 plusz 1 félszobás, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                     (szül.neve.:                           
sz:                          ., an:                           ) bérlői jogviszonyban a szerződés megkötésének 
időpontjától számítva a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynél 
létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást Felügyelő Osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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63/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadásra” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) számú önkormányzati rendelete 20/A.§-ban foglaltak alapján                  (sz.:                              ) 
és                                (sz.:                       ., an.:                           )  Miskolc,                           alatti 
lakosokat a Miskolc, Hajós Alfréd u. 29. 3/4. szám alatt lévő 2 plusz 1 félszobás, 63 m2 alapterületű, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó önkormányzati bérlakásra bérlővé kijelöli bérlőtársi 
jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számított határozatlan időtartamra szólóan. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) számú önkormányzati rendelete 20/A.§-ban foglaltak alapján                    (sz.:                       , 
an.:                    ) Miskolc                                  szám alatti lakost a Miskolc, Első u. 8. 2/5. szám alatt 
lévő 1 szobás, 37 m2 alapterületű, összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó önkormányzati bérlakásra 
bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számított határozatlan időtartamra szólóan. 

 
3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –Üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) számú önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

64/2018. (VIII.22.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: Jogi személyek javára önkormányzati bérlakások biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat jogi személyek javára önkormányzati bérlakások biztosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 10/E. § (2) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 
rendelkezésre álló üres önkormányzati lakásállományból 
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 a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium (székhely: 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12., 
működési engedély szám: BO/05/00179-5/2013, OM: 038090, adószám: 18413720-2-05, képviseli: 
P. Holczinger Ferenc SJ igazgató) részére 2 db önkormányzati bérlakás vonatkozásában, 
folyamatos bérlőkijelölési jog kerüljön biztosításra a vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek lakhatásának megoldása céljából. 

 a Miskolc Autóház Kft. (székhely: 3534 Miskolc, Lórántffy Zsuzsanna utca 30/a. , cégjegyzék szám: 
05-09-025533, adószám: 22683579-2-05, képviseli: Sándor Attila János ügyvezető) részére 1 db 
önkormányzati bérlakás vonatkozásában, folyamatos bérlőkijelölési jog kerüljön biztosításra a vele 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek 
lakhatásának megoldása céljából, 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást Felügyelő Osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 
2018. július 19. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

 

2/2018. (VII.19.) Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Tárgy: Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálására 

 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága                            

(                                                 .) adásvételi szerződés szerinti vevő által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöksége BOR01-02682-8/2018. iktatószámú 
állásfoglalása ellen benyújtott kifogást 

elutasítja. 

(A részletes alakszerű: 2/2018. (VII.19.) számú határozatot az 1. számú melléklet tartalmazza.) 

 

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri a jegyzőt, 
hogy a határozatról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Elnökségét, a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztályát, mint mezőgazdasági igazgatási szervet és az ügyben érdekelt ügyfeleket értesítse. 

 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági Osztály 
Határidő:  azonnal, az értesítés tekintetében a határozathozatalt követő munkanap  

 

 

3/2018. (VII.19.) Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Tárgy: Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálására 

 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága                            
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(                                                      ) adásvételi szerződés szerinti vevő által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöksége BOR01-02683-8/2018. iktatószámú 
állásfoglalása ellen benyújtott kifogást 

elutasítja. 

(A részletes alakszerű: 3/2018. (VII.19.) számú határozatot az 1. számú melléklet tartalmazza.) 

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri a jegyzőt, 
hogy a határozatról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Elnökségét, a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztályát, mint mezőgazdasági igazgatási szervet és az ügyben érdekelt ügyfeleket értesítse. 

 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági Osztály 
Határidő:  azonnal, az értesítés tekintetében a határozathozatalt követő munkanap  
 

 

4/2018. (VII.19.) Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Tárgy: Termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálása 

 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága                            

(                                ) adásvételi szerződés szerinti vevő által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöksége BOR01-02684-8/2018. iktatószámú 
állásfoglalása ellen benyújtott kifogást 

elutasítja. 

(A részletes alakszerű: 4/2018. (VII.19.) számú határozatot az 1. számú melléklet tartalmazza.) 

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri a jegyzőt, 
hogy a határozatról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Elnökségét, a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztályát, mint mezőgazdasági igazgatási szervet és az ügyben érdekelt ügyfeleket értesítse. 

 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági Osztály 
Határidő:  azonnal, az értesítés tekintetében a határozathozatalt követő munkanap 

 
 

 
 



XXVIII. ÉVFOLYAM  5. sz 2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS 
 

 

27 

 

  



XXVIII. ÉVFOLYAM  5. sz 2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS 
 

 

28 

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
2018. augusztus 22. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 
 

1/2018. (VIII.22.) számú Pénzügyi Bizottsági határozat 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzat részéről a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000 Ft kamatmentes 

kölcsön nyújtásáról szóló döntéskéső indítvány véleményezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2018. augusztus 22. 
napi rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Javaslat a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000.-Ft 
kölcsön biztosításáról szóló Polgármesteri Döntéskérő Indítvány véleményezésére” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága – az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.8 
pontja szerinti véleményezési jogkörében eljárva - megtárgyalta, indokoltnak tartja és támogatja „A CINE-
MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000 Ft kölcsön biztosításáról szóló Polgármesteri Döntéskérő 
Indítvány”-ban foglaltak alapján, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere az Önkormányzat 
nevében, átruházott hatáskörben eljárva a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 
megrendezése céljából a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 36.000.000 Ft, azaz Harminchatmillió forint 
összegben kamatmentes kölcsönt nyújtson a 2018. szeptember 10-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra. 
 
Felelős:  Pénzügyi Bizottság Elnöke 
Határidő:  azonnal 
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