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  I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
2018. december 13. napján tartott nyílt ülésen hozott rendelet: 
 

21/2018. (XII.17.) 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

22/2018. (XII.17.) A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról   

23/2018. (XII.17.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 
21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

24/2018. (XII.17.) 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

25/2018. (XII.17.) 
A közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  

26/2018. (XII.17.) 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, 
szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő 
térítési díjakról 

  

 
 

II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
2018. novemer 15. napján tartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

118/2018. (XI.15.) 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 
beolvadása a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézménybe, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Megszüntető okiratának 
jóváhagyása 

119/2018. (XI.15.) 
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

120/2018. (XI.15.) 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézménybe történő beolvadásával kapcsolatban meghozandó 
vagyonjogi döntések 
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2018. december 13. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

121/2018. (XII.13.) Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása 

122/2018. (XII.13.) Fellebbezés elbírálása egyedi közterület-használati ügyben 

123/2018. (XII.13.) 
Fellebbezések elbírálása közösségi együttélés alapvető szabályaiba 
ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben 

124/2018. (XII.13.) 
A Miskolctapolca fejlesztéséhez szükséges ingatlan megvásárlása és 
kapcsolódó döntések meghozatala 

 
2018. december 13. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

125/2018. (XII.13.) 
Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a  
2019-2021. évekre 

126/2018. (XII.13.) 
Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft 
keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása 

127/2018. (XII.13.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének K8-2 jelű 
karbantartással érintett területeire és a Kemény Dénes Sportuszoda 
környezetére vonatkozó módosítása 

128/2018. (XII.13.) 

A „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat 
helyreállítás” című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések 
meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása 

129/2018. (XII.13.) 
A Miskolc 40026/23 hrsz.-ú ingatlanból a telekalakítást követően 
kialakuló Miskolc 40026/44 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes 
használatba adása 

130/2018. (XII.13.) 
A Miskolc 20036/24/A helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan 
beruházás befejezési határidejének meghosszabbítása, valamint 
további területrész térítésmentes használatba adása 

131/2018. (XII.13.) 
A Miskolci Sportcentrum Kft. bérleti szerződésének 
meghosszabbítása a Miskolc 40597/20/A és a Miskolc 40597/20 
ingatlanok (Kemény Dénes Sportuszoda) vonatkozásában 

132/2018. (XII.13.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci 
Sportcentrum Kft. közötti közfeladat- ellátási szerződés megkötése 

133/2018. (XII.13.) 
A „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjtemény 
ajándékozása és a kiállításához szükséges ingóságok adásvétele 
tárgyában létrejött szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala  

134/2018. (XII.13.) Budai József  védett síremlékének felújítása 

135/2018. (XII.13.) 
2019. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes 
elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három 
tagjának megválasztása 
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136/2018. (XII.13.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 
tervének megállapítása 

137/2018. (XII.13.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének utólagos 
tájékoztatása halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

138/2018. (XII.13.) 
A 2019. évi közszolgáltatási követelmény és közszolgáltatási 
ellentételezés tervezett mértékének elfogadása 

139/2018. (XII.13.) 

A Miskolc 0156/21 hrsz.-ú ingatlanon a TOP-6.5.2-15-MI1-2018-00002 
azonosító számú, a „Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep 
létesítése” tárgyú projekt keretében létrejött naperőmű park 
közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésbe adása 

140/2018. (XII.13.) 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyása 

141/2018. (XII.13.) 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház 
Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyása 

142/2018. (XII.13.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata 

143/2018. (XII.13.) Közétkeztetéshez kapcsolódó döntések meghozatala 

144/2018. (XII.13.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3. számú módosítása 

145/2018. (XII.13.) Ingatlanhasználat biztosítása civil szervezetek részére 
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III. 
 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 

 
2018. december 5. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

77/2018. (XII.05.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

78/2018. (XII.05.) Méltányosságból történő bérbeadás 

79/2018. (XII.05.) Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

84/2018. (XII.05.) 
Egyes önkormányzati tulajdonú lakások forgalmi értékének 
jóváhagyása bérlők felé történő kedvezményes értékesítés céljából 

85/2018. (XII.05.) Lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

86/2018. (XII.05.) A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

87/2018. (XII.05.) 
A Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság 73/2018. (X. 17.) 
számú határozatának módosítása 

88/2018. (XII.05.) 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti 
tervének jóváhagyása 

 
 

2018. december 5. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

80/2018. (XII.05.) 
Tájékoztatás a 2018-2019. gázévi közös földgáz energia közbeszerzési 
eljárás eredményéről 

81/2018. (XII.05.) 
A Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között 
létrejött folyószámla hitelszerződés módosítása 

82/2018. (XII.05.) A 2018. évi Közbeszerzési Terv 6. számú módosításának jóváhagyása   

83/2018. (XII.05.) 
A Miskolc 2423 hrsz.-ú ingatlant terhelő 87 m2 nagyságú ingatlanrészre 
fennálló földhasználati jog megváltása 
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KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 

2018. december 6. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

33/2018. (XII.06.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Miskolci Diósgyőri Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) 
megbízásának (beosztásának) ellátására vonatkozó pályázat kiírása  

  

34/2018. (XII.06.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Miskolci Batsányi János Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) 
megbízásának (beosztásának) ellátására vonatkozó pályázat kiírása  

  

35/2018. (XII.06.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Miskolci Avastetői Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) 
megbízásának (beosztásának) ellátására vonatkozó pályázat kiírása  

  
  

36/2018. (XII.06.) 
A Miskolci Józsefi úti Óvoda és a Miskolci Százszorszép Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatához, Pedagógiai Programjához 
egyetértés megadása 

 
  

37/2018. (XII.06.) Eredményességi támogatás    

38/2018. (XII.06.) 
Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 2018. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmének 
jóváhagyása 

 
  

39/2018. (XII.06.) 

Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület 2018. évi Sport 
Mecénás Alap valamint a Hazai, nemzetközi, szabadidős és 
sportrendezvények támogatása pályázathoz kapcsolódó módosítási 
kérelmének jóváhagyása 

 

  

40/2018. (XII.06.) 
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal közművelődési megállapodás megkötése 

 
  

41/2018. (XII.06.) 
Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub közművelődési megállapodásának 
meghosszabbítása 

 
  

42/2018. (XII.06.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
közművelődési megállapodásának meghosszabbítása 

 
  

43/2018. (XII.06.) 
A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház közművelődési 
megállapodásának megkötése 

 
  

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 
2018. december 5. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

18/2018. (XII.05.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

19/2018. (XII.05.) Méltányosságból történő bérbeadás 

20/2018. (XII.05.) Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

21/2018. (XII.05.) 
A 12. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzetre vonatkozó 
feladatellátási szerződés megkötésének véleményezése 
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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 
2018. november 26. napján tartott rendkívüli zárt ülésen hozott határozat: 
 

5/2018.(XI.26.) 
Miskolc, 62047/8 és 62047/7 hrsz.-ú termőföldek adásvételi 
szerződés jóváhagyásával kapcsolatos kifogás elbírálása 

 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
2018. december 10. napján nyílt ülésen hozott határozat: 
 

2/2018.(XII.10.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kereskedelmi 
hiteleinek beszerzéséhez kapcsolódó szerződések véleményezése 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
2018. december 13. napján tartott nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
21/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló  

2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 
48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
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1.§ 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban 
R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetését 

a) 66.253.694.071 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 87.495.737.432 Ft költségvetési kiadással, 
c) - 21.242.043.361 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)     - 2.333.398.493 Ft működési egyenleg, 
cb)   - 18.908.644.868 Ft felhalmozási egyenleg 
d) 21.925.623.900 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)      683.580.539 Ft finanszírozási kiadással, 
f) 21.242.043.361 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 88.179.317.971 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.” 

 
 

2.§ 

A R. 2. § (2)-(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti -2.333.398.493 Ft működési 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 224.835.507 Ft 
összeget belső forrás bevonásával, az előző évi 17.871.589.614 Ft költségvetési 
maradvány 4.107.138.731 Ft összegű igénybevételével finanszírozza. A költségvetési 
maradvány igénybevett összege az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített 
működési feladatokat finanszírozza. 

(2a) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti -18.908.644.868 Ft 
felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 
458.745.032 Ft összeget belső forrás bevonásával, az előző évi költségvetési 
maradvány fennmaradó 13.764.450.883 Ft összegének igénybevételével, és külső 
forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről 
áthúzódó és tárgyévi fejlesztési célú hitel felvételéből 4.054.034.286 Ft összegben és 
a (2) bekezdés többletével finanszírozza. A költségvetési maradvány igénybevett része 
az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.” 

3.§ 

A R. 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata       40.693.139.147 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 9.574.297.615 Ft, 
  ebből: 
 a  Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 
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 reprezentáció előirányzata 37.483.434 Ft, 
 

 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 2.085.175.854 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata 19.157.538.626 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 532.062.556 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 9.344.064.496 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka 93.078.041 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka 0 Ft, 
  
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata       46.802.598.285 Ft, 
 

ba) A felújítások előirányzata 240.069.191 Ft, 
bb) A beruházások előirányzata 42.648.493.886 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 3.914.035.208 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata683.580.539 Ft.” 

 

4.§ 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2)  A R. 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 3.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R. 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 3.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A R. 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A R. 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A R. 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 
5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2018. december 13. 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

22/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében 
és 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága; 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága; 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

 
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, 
valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
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1.§ 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az 
Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon 
belül a szervezeti és feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével 
folytatólagosan teljesítse. 

 

 
2.§ 

 
(1)  Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozása, az önkormányzat felügyelete alá 

tartozó költségvetési szervek, az évente ismétlődő rendszeres egyesületi és egyéb támogatások, 
pénzeszköz átadások 2019. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző 
évi kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a 
szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal 
kapcsolatos kiadások, támogatások, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
támogatásai. 

 
(2)  Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele 

kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített számadási kötelezettségnek eleget tett, 
továbbá igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. 

 

 
3.§ 

 
Az átmeneti gazdálkodás időszakában: 

 
a)  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós 

feladatokra kifizetések a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők 
a már megtett kötelezettségvállalások pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. 

 
b)  A folyamatban lévő, több éves kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi 

ütemére kötelezettségvállalásra támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés alapján a 
megelőző év szabad előirányzatai terhére kerülhet sor. 

4.§ 

 
A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem 
indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével: 

 
a)  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem szereplő, de a Közgyűlés korábbi döntése 

alapján 2019. évre ütemezendő feladatokra a várható éves költségvetési előirányzatuk 
időarányos része finanszírozható. 

 
b)  A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy egyes kiemelt, különösen különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében, 
továbbá terület előkészítés, terveztetés és közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint a 
folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok érdekében az átmeneti gazdálkodás 
időszakában összességében maximum 500 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon.  
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5.§ 

 
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új 
költségvetési rendeletbe be kell építeni.  

 
6.§ 

 
Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.  

 

 
Miskolc, 2018. december 13. 

 

 

 

 

 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos  
 jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

23/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ)  
szóló 

21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) 
bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében és 41. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró 
 
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és természet-
védelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatala, 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, 
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 
tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, 
honvédelemért felelős miniszter, 
kulturális örökség védelméért felelős miniszter, 
vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, 
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
Országos Atomenergia Hivatal, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat; 
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 3.1.11.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc 
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Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága  
 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) sz. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. melléklete – a 10-3, 17-2, 19-4, 20-1, 25-4, 27-1, 28-2, 29-
1, 29-2, 29-4, 30-4, 38-1, 47-1, 47-4 belterületi szabályozási tervlapra vonatkozóan – az 1. melléklet 
szerint módosul. 
 
(2) A Rendelet 24. melléklete – a 39-1, 39-3 belterületi szabályozási tervlapra vonatkozóan – a 2. 
melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 

A Rendelet 27. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Az 1. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2018. december 13. 
 
 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

24/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 

40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 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. § 

 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2018. december 13. 

 

 

 

 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

25/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

 a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében és 48. § (2) 
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 Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 
29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő 4. ponttal 
egészül ki: 
 
„4. Települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló tárgy: a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényben meghatározott gyűjtőedény és az azt takaró felépítmény, eszköz.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 
 

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:) 

„ n) a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott utcák és az általuk határolt terület tekintetében a 
települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló tárgy, valamint a közszolgáltató által a szelektív 
gyűjtőedényzet közterületre történő kihelyezésére, tárolására, figyelembe véve az (1b) bekezdésben 
foglaltakat is.” 
 
(2) A Rendelet 5. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(1b) Azok a társasházak, lakásszövetkezetek, vállalkozók, magánszemélyek és közszolgáltató, akik 
2019. január 1. napján a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott utcákban és az általuk határolt 
területen kihelyezett vagy kialakított települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló tárggyal 
rendelkeznek, kötelesek a közterület-használati engedély iránti kérelmet 2019. március 31. napjáig 
benyújtani. Amennyiben a kérelem határidőben benyújtásra kerül, úgy annak jogerős elbírálásáig a 
kérelmezők jogosultak a közterület használatára.” 
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3. § 

 
A Rendelet 8. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2a) A települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló tárgy, valamint a közszolgáltató által a 

szelektív gyűjtőedényzet közterületre történő kihelyezésére, tárolására vonatkozó kérelmet 

társasház, lakásszövetkezet, vállalkozás, magánszemély valamint a közszolgáltató nyújthatja be.” 

 

4. § 

A Rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:) 

„a) a kérelmező nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állandó lakóhelyének címét, bankszámla 
szerződési kötelezettség alá eső személyek bankszámlaszámát, a cég, szervezet, társasház, 
lakásszövetkezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, nyilvántartás számát, 
bankszámlaszámát”. 
 

5. § 
 
A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az 5. § (1) bekezdés c) és n) pontjában foglalt esetben az engedély visszavonásig is kiadható.” 
 
 

6. § 
 
A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (1) Nem kell közterület-használati díjat és óvadékot fizetni: 

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat 

létesítményei után, 

b) a közműveknek, a köztisztasági, távközlési, postai szerveknek a feladatuk ellátását 

szolgáló közérdekű létesítményei után, 

c)az önkormányzat saját beruházásaihoz kapcsolódó tevékenység után, 

d) régészeti feltárás céljára igénybe vett területek után, valamint 

e5. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott esetben.” 
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7. § 
 
 
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 
 
 

8. § 
 
A Rendelet 
(a) 7. § (1) bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” 
szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról” szöveg lép, 
 
(b) 17. §-ában az „osztálya és a Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe 
„szervezeti egységei” szöveg lép. 
 
 

9. § 
 
Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2018. december 13. 
 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

26/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért 

fizetendő térítési díjakról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. 
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, a 48. § (2) 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: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában a rendelet hatálya a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén 
bejelentett lakcímmel rendelkező, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdése szerinti személyekre terjed ki. 
 
(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendelet hatálya az Önkormányzat által 
fenntartott óvodákra és Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekre, (továbbiakban: köznevelési intézmények) továbbá 
a gyermekjóléti intézményre terjed ki.  
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában a 
rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezőkre, továbbá a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) és (2) 
bekezdés, (3) bekezdés a) pontja és (4a) és (4b) bekezdése szerinti, valamint 6. §-ában és 7. §-ában megjelölt 
személyekre terjed ki. 
 
(4) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzattal feladatellátásra szerződött települési 
önkormányzatok közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosaira. 
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2. Ellátási terület 
 

2. § 
 

(1) A rendeletben meghatározott szociális alap- és szakosított ellátások, valamint gyermekjóléti alapellátások 
ellátási területe Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 
(2) Az Önkormányzattal család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint házi segítségnyújtás feladatellátásának 
ellátási területe a szerződött települési önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
(3) A Család- és gyermekjóléti központ szolgáltatás esetében az ellátási terület Miskolci Járás közigazgatási 
területe. 
 
(4) Az Őszi Napsugár Otthon, az Idősek Háza, az Ezüsthíd Otthon és a Szent Hedvig Otthon ápolást, 
gondozást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézmény ellátási területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 

 
3. Hatásköri és eljárási szabályok 

 
3. § 

 
(1) Az Önkormányzat fenntartói hatáskörében: 
 

a) dönt az intézmény alapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról; 

b) meghatározza az intézmény költségvetését, valamint konkrét összegben az intézményi térítési díjat; 
c) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét; 
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; 
e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről; 
f) gondoskodik az érdek-képviseleti fórum megalakításáról; 
g) szolgáltatástervezési koncepciót készít – figyelemmel az Szt. 92. § (3) bekezdésére – az általa 

működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában; 
h) átfogó értékelést készít – figyelemmel a Gyvt. 96. § (6) bekezdésére - a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; 
i) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások vonatkozásában kikéri az ellátottak országos 

érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének, személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában a gyámhatóság véleményét az intézmény működését 
érintő lényeges döntés meghozatala előtt; 

j) kivizsgálja a fenntartót érintő panaszokat és megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
(2) A polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva: 
 

a) gyakorolja az intézmény vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat; 
b) benyújtja a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, adatmódosítás, valamint törlésre irányuló 

kérelmeket; 
c) az Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága előzetes véleménye alapján 

jóváhagyja a szociális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, vala-
mint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a Házirendet. 

 



XXVIII. ÉVFOLYAM                                       8. sz.                       2018. NOVEMBER-DECEMBER 
 

  

23 

 

 

4. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Szt., a Gyvt., valamint az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 

II. Fejezet 
Ellátási formák 

 
4. Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások 

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézményen (a továbbiakban: MESZEGYI) keresztül az alábbi, Gyvt-ben előírt 
gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
 

a) Gyermekjóléti szolgáltatás keretében 
aa) Család- és gyermekjóléti szolgálat 
ab) Család- és gyermekjóléti központ 
 

b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében 
ba) Bölcsődei ellátás 
 

c) Gyermekek átmeneti gondozási keretében 
ca) Gyermekek átmeneti otthona 
cb) Családok átmeneti otthona.  
 

(2) Az egyes gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat biztosító telephelyek, ellátottak 
számára nyitva álló helyiségek felsorolását e rendelet 1. melléklete, a bölcsődei telephelyek felsorolását a 2. 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) A MESZEGYI feladatellátási szerződés alapján család- és gyermekjóléti szolgálatot, mint gyermekjóléti 
alapellátást lát el. 
 
(4) A feladatellátásokra szerződött települési önkormányzatok felsorolását e rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. 
 
(5) Az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében bölcsődei 
ellátást biztosít az EMIH Budapesti Hitközség. 
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5. Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 
 

6. § 
 
(1) Az Önkormányzat a MESZEGYI-n keresztül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja: 
 
 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés 
d) pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
e) támogató szolgáltatás 
f) nappali ellátás 
fa) idősek klubja 
fb) pszichiátriai betegek nappali ellátása. 
 

(2) A MESZEGYI feladatellátási szerződések alapján az alábbi szociális alapszolgáltatásokat látja el: 
 

a) házi segítségnyújtás 
b) családsegítés. 

 
(3) A feladatellátásokra szerződött települési önkormányzatok felsorolását e rendelet 4. melléklete 
tartalmazza. 
 

7. § 
 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani az alábbiak szerint: 
 
a) koruk miatt rászorultak: 
aa) azok az 55. életévet betöltött személyek, akik aktív korúak ellátásában részesülnek, 
ab) azok az 55. életévet betöltött személyek, akik saját vagy hozzátartozójuk jogcímén nyugdíjban vagy 
nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, 
b) egészségi állapotuk miatt rászorultak azok, akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 40%-os – 
rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, valamint korábbi végleges szakvélemények igazolása alapján. 
c) fogyatékosságuk miatt rászorultak azok, akik külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági 
támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy emelt összegű családi pótlékban részesülne 
d) pszichiátriai betegségük miatt rászorultak azok a személyek, akik a betegség fennállását pszichiáter, vagy 
neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják, 
e) szenvedélybetegségük miatt rászorultak azok a személyek, akiknél addiktológus, pszichiáter szakorvos 
véleménye alapján szenvedélybetegség került megállapításra, 
f) hajléktalanságuk miatt. 
 
(2) Az étkeztetést szolgáltatás elvitellel, helyben fogyasztással és kiszállítással vehető igénybe. 
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(3) A lakásra kiszállítással egyszeri vagy háromszori étkeztetést azon személynek lehet biztosítani, aki: 
a) 65. életévét betöltötte, 
b) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével igazolva az egészségkárosodásának mértéke 
legalább 50 %-os, 
c) aki külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 
járadékában, vagy emelt összegű családi pótlékban részesül. 
 
(4) Az Önkormányzat a MESZEGYI-n keresztül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szakosított ellátásokat biztosítja: 
 

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona 
b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza. 

 
(5) Az egyes szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító telephelyeket e rendelet 5. 
melléklete tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat által ellátási szerződések keretében biztosított szociális alap- és szakosított ellátásokat 
és a tevékenységet végző szervezetek felsorolását az 1. függelék tartalmazza. 
 
 

III. Fejezet 
Ellátások igénybevételének módja, megszűnése 

 
6. Gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módja, megszűnése 

 
8. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére, meghosszabbítására, elbírálására, 
megszűnésére a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 
(2) A gyermekjóléti alapellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az ellátást 
nyújtó intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni. 
 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül 
- biztosítható. 
 
 

7. Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybevételének módja, megszűnése 
 

9. § 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére, meghosszabbítására, elbírálására, 
megszűnésére az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
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(2) A szociális ellátások vonatkozásában: 
 

a) a családsegítés iránti igényt a területileg illetékes területi szolgáltatási központ csalá-
dgondozójánál, 

b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény, időskorúak gondozóháza iránti kérelmet a területileg illetékes szolgáltatási 
központ vezetőjénél, 

c) támogató szolgáltatás – személyi segítés és szállítás – iránti kérelmet az intézményvezetőnél, 
vagy a szolgálat vezetőjénél, 

d) pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása iránti kérelmet az intézményvezetőnél, vagy 
a szolgáltatás vezetőjénél, 

e) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet 
az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 

 
(3) Az ellátási szerződés keretében biztosított ellátások vonatkozásában a kérelmet a személyes gondoskodást 
nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 
 
 
 

IV. fejezet 
Térítési díj 

 
10. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, 
melynek megfizetésére a Gyvt. 146. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles. 
 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított ellátásokért fizetendő 
intézményi térítési díj mértékét e rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért az Szt. 115/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
ellátások, valamint az idős személyek nappali ellátása kivételével térítési díjat kell fizetni, melynek 
megfizetésére az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles. 
 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj mértékét e 
rendelet 7. melléklete tartalmazza. 
 
(5) A feladatellátási szerződés alapján ellátott szociális alapszolgáltatások vonatkozásában megállapított 
intézményi térítési díjak mértékét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. 
 
(6) A köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 9. melléklete 
tartalmazza. 
 
(7) A házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében a napi egy óra gondozást az ellátottak részére – 
jövedelemkategóriától függetlenül – térítési díj mentesen kell biztosítani. 

 



XXVIII. ÉVFOLYAM                                       8. sz.                       2018. NOVEMBER-DECEMBER 
 

  

27 

 

 

(8) Abban az esetben, ha az ápolást, gondozást nyújtó intézmény a fenntartó vagy az intézmény 
érdekkörében felmerült okból az ellátott elhelyezését a továbbiakban másik, magasabb intézményi térítési díj 
kategóriába tartozó telephelyén tudja biztosítani, és az ellátott az áthelyezéshez hozzájárul, a fogadó 
telephelyre e rendeletben megállapított térítési díj összege a korábbi telephelyre vonatkozó térítési díj 
összegére csökken. 
 

V. Fejezet 
Szociálpolitikai kerekasztal 

 
11. § 

 
(1) Az Önkormányzat – különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére – szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. 
 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
 
a) az Önkormányzat működési területén szociális intézményeket fenntartók képviselői, 
b) az Önkormányzat szakbizottságának az elnöke, 
c) a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért kuratóriumának elnöke, 
d) a Szociális Szakmai Műhely képviselője, 
e) a Fogyatékos Szakmai Műhely képviselője, 
f) a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat biztosító intézmények szakmai munkáját 

segítő, területileg illetékes módszertani intézmények képviselői. 
 
(3) A szociálpolitikai kerekasztal működtetéséért a szociális ellátás tevékenységi felügyeletét gyakorló 
alpolgármester felelős. 

 
VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

12. § 
 
(1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Miskolc Megyei Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010.(VI.30.) számú rendelete és ennek módosítására 
megalkotott 10/2011 (IV.20.), 14/2012 (IV.26.), 23/2012 (VI.27.), 16/2013 (IV23), 11/2014. (V.12.), 
15/2016. (V.20.), 11/2017. (IV.11.) és a 31/2017. (X.24.) számú önkormányzati rendeletek, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2014.(V.12.) számú rendelete és ennek módosítására megalkotott 16/2016. (V. 20.), 
12/2017. (IV.11.) és a 32/2017. (X.24.) számú önkormányzati rendeletek. 
 
Miskolc, 2018. december 13. 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
2018. november 15. napján tartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok: 
 
 

118/2018. (XI.15.) számú határozat 
 

Tárgy:  A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon beolvadása a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe, valamint a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Megszüntető 
okiratának jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális intézmé-
nyek egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határo-
zatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Őszi Napsugár Otthont (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) (a továbbiakban: 
Őszi Napsugár Otthon), mint költségvetési szervet 2018. december 31. napjával az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja beol-
vadás - jogutódlással megszünteti. A megszüntetésre kerülő Őszi Napsugár Otthon általános jog-
utódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intéz-
mény (székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37.) (a továbbiakban: MESZEGYI). 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a MESZEGYI és az Őszi Nap-
sugár Otthon intézményvezetését, hogy gondoskodjanak a határozat 1. pontja szerinti beolvadás 
megvalósítása érdekében – az államháztartási és számviteli előírások figyelembevételével - a szüksé-
ges gazdálkodási feladatok ellátásáról, valamint – a Kjt. 24. § (3) bekezdésére és az Mt. VI. fejezetében 
foglaltakra tekintettel – a munkáltatói intézkedések megtételéről, dokumentumok elkészítéséről, egy-
ben felhatalmazza a polgármestert a beolvadással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 
jognyilatkozatok aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MESZEGYI, Őszi Napsugár Otthon 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Szociális Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály, Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő:  döntés tekintetében azonnal, 

 az 2. pont tekintetében a jogszabályi előírások alapján 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Őszi Napsugár Otthon Megszüntető 
okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 

Határidő:  döntés tekintetében azonnal 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Meg-
szüntető okirat aláírására, elrendeli annak törlési eljárás keretében a Magyar Államkincstárhoz tör-
ténő benyújtását, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a törlési eljáráshoz kapcsolódó intézkedések 
megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 

 a törzskönyvi törlés kapcsán Pénzügyi Osztály 

Közreműködik:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 

Határidő:  a döntést követő 8 napon belül 
 

 

 

119/2018. (XI.15.) számú határozat 

 

Tárgy:  A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális intézmé-

nyek egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határo-

zatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Egyesített Szociális, Egész-

ségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Alapító okiratának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint a 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős:   Szociális Osztály  

Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:   döntés tekintetében azonnal 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a jelen 

határozat 1. pontja szerinti Módosító okirat aláírására, elrendeli a Módosító okirat és az egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okirat változás-bejelentési eljárás keretében a Magyar Államkincstárhoz 

történő benyújtását, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a változás-bejelentési eljáráshoz kapcso-

lódó intézkedések megtételére. 
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Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 

a törzskönyvi bejegyzés kapcsán Pénzügyi Osztály 

Közreműködik:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 

Határidő:  a döntést követő 8 napon belül 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthonnak a Miskolci Egyesített Szo-

ciális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásával kapcsolatos szolgáltatói 

nyilvántartásba történő adatmódosításra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 

Határidő:  2018. december 31. 

 
 
 

120/2018. (XI.15.) számú határozat 
 

Tárgy:  A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásával 
kapcsolatban meghozandó vagyonjogi döntések 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális intézmé-
nyek egyesítésére és kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határo-
zatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 11. §-a, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelésébe adja 2019. január 1. napjától a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon (a továbbiakban: Őszi Napsugár Otthon) által hasz-
nált, jelen határozat 1. mellékletében felsorolt ingó és ingatlan vagyonelemeket térítésmentesen, ha-
tározatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamáig, a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott, és az Önkormányzat által kötelezően 
ellátandó szociális alapellátások és szakosított ellátások közfeladat ellátásának elősegítése céljából. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő:  döntés tekintetében azonnal 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 11. §-a, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján hozzájárul a Miskolci Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intézmény és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló 
vagyonkezelési szerződés módosításához oly módon, hogy a Miskolci Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői joga a Miskolc 40026/16/A/132 hrsz.-ú, termé-
szetben Miskolc, Középszer utca 17. szám alatt található 25 m2 alapterületű garázshelyiségre vonat-
kozóan 2018. december 31. napjával megszüntetésre kerül, így a Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői joga 2019. január 1. napjától a jelen határozat 2. 
mellékletében rögzített ingatlan vagyonelemekre, a mellékletben meghatározott területtel terjed ki. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő:  döntés tekintetében azonnal 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézmény között fennálló vagyonkezelési szerződés jelen határozat 1. és 2. pontja szerinti 
módosítását tartalmazó szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  2018. december 31. 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc 40026/16/A/132 hrsz.-ú, 
természetben Miskolc, Középszer u. 17. szám alatt található 25 m2 alapterületű garázshelyiség ingat-
lanra vonatkozóan utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy az ingatlanra fennálló vagyonkezelői jog 
megszűnésével egyidejűleg gondoskodjon az ingatlan hasznosításáról. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  2019. január 1. 

 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. §-a, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján 2019. január 1. napjától a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény részére a Miskolc 23486/1 hrsz.-ú ingatlan 
43735/45635-öd arányú vagyonkezelt ingatlanilletőségéből a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott, és az Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
szociális alapellátások és szakosított ellátások közfeladat ellátásának elősegítése céljából, térítésmen-
tes használatba adja a közfeladat ellátásához szükséges ingatlanrészeket, azok tényleges használatá-
nak megkezdésétől, határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátási kötelezettség fennálltáig 
azzal, hogy az üzemeltetési feladatokat a Miskolc Holding Zrt. látja el. 
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Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  döntés tekintetében azonnal 

 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, mint 
a Miskolc 23486/1 hrsz.-ú ingatlan 43735/45635-öd arányú vagyonkezelt ingatlanilletőségének üze-
meltetőjét és hasznosítóját az 5. pont szerinti döntés végrehajtására, a térítésmenetes használati meg-
állapodás megkötésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  2018. december 31. 

 

7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy az Őszi Napsugár Ott-
hon Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásá-
val egyidejűleg az Őszi Napsugár Otthon könyveiben nyilvántartott készletek, kötelezettségek, kö-
vetelések a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény könyveibe ke-
rülnek átvezetésre, az Őszi Napsugár Otthon javára fennálló követelések, valamint az Őszi Napsugár 
Otthonnal szemben fennálló kötelezettségek jogutódja a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2018. december 31. 
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2018. december 13. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 

121/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat fellebbezések elbí-
rálására egyedi szociális hatósági ügyekben” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális hatósági ügyek-
ben hozott I. fokú döntések ellen benyújtott fellebbezéseket és a határozat melléklete szerint az alábbi dön-
téseket helybenhagyja: 

 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. SZOC: 105787-1/2018. számú I. 
fokú határozat 

    

II/1. SZOC: 106259-4/2018. számú I. 
fokú határozat 

    

II/2. SZOC: 107218-1/2018. számú I. 
fokú határozat 

    

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  8 nap 
 
 

122/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:   Fellebbezés elbírálása egyedi közterület-használati ügyben 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat fellebbezés elbírálá-
sára egyedi közterület-használati ügyben” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az egyedi közterület-használati 
engedélyezési ügyben hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést, és a Közgyűlés az alábbi döntést 
a határozat melléklete szerint helybenhagyja: 

 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. 
2018/905054-006. számú elsőfokú  

határozat 
    

 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  8 napon belül 
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123/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:   Fellebbezések elbírálása közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás 

miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat fellebbezések elbí-
rálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati 
hatósági ügyekben” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben hozott I. fokú határozat ellen 
benyújtott fellebbezéseket, és a Közgyűlés az alábbi döntéseket a határozat melléklete szerint helybenhagyja: 

 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. 
230.893-3/2018. számú elsőfokú ha-

tározat 
     

I/2. 
231.085-2/2018. számú elsőfokú ha-

tározat 
    

I/3. 
231.190-2/2018. számú elsőfokú ha-

tározat 
    

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  8 nap 
 
 
 
 

124/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:   a Miskolctapolca fejlesztéséhez szükséges ingatlan megvásárlása és kapcsolódó 

döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolctapolca 
fejlesztéséhez szükséges ingatlan megvásárlására és kapcsolódó döntések meghozatalára” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és va-
gyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése alapján 
dönt a Miskolc, Garas Sámuel utca 4. szám alatt található, Miskolc 46063/3 hrsz-ú „egyéb épület, 
udvar” megnevezésű, 2097 m2 nagyságú ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogának megvételéről, valamint 
jelzálogjog alapításáról a Miskolc, külterület 0624 hrsz-ú, 97 ha 7284 m2 alapterületű, „legelő, erdő” 
megnevezésű ingatlanra. 
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2. Az adásvételi szerződésben az alábbiakat kell rögzíteni: 
a) Az ingatlan vételára 170.000.000,- Ft + 45.900.000,- Ft Áfa. 
b) A vételár kiegyenlítése két részletben történik az alábbi határidők betartásával: 

ba) első vételár részletként 2018. december 31. napjáig 70.000.000,- Ft + Áfa;  
bb) második vételár részletként 2019. november 30. napjáig 100.000.000,- Ft + Áfa  

c) A felek megállapodását arra vonatkozóan, hogy Eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez az első vételár részlet megfizetését követően. Az eladó vál-
lalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát az adásvételi szerződés 
megkötésével egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezi. 

d) A felek megállapodását arra vonatkozóan, hogy Eladó az első vételár részlet megfizetését követő 15 
napon belül a Vevőt az ingatlan birtokába bocsátja. 

e) Az első vételár részlet megfizetése után a teljes vételárból fennmaradó 100.000.000,- Ft + Áfa összeg 
megfizetésének biztosítékaként a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul, hogy az 
eladó az Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonát képező, Miskolc, külterület 0624 hrsz-ú, 97 ha 7284 
m2 alapterületű, „legelő, erdő” megnevezésű ingatlanra 150.000.000,- Ft + Áfa összegben jelzálog-
jogot jegyeztessen be, amely a második, és egyben utolsó vételár részlet megfizetését követően tör-
lésre kerül. 

 

3. A Közgyűlés az ingatlanvásárlás első vételárrészletének fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetése terhére biztosítja, míg a második vételárrészlet fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésébe betervezi. 

 

4. A Közgyűlés a Miskolc 46063/3 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján forgalomképes 
üzleti vagyoni körbe sorolja. 

 

5. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az adásvétel és a 
jelzálogjog alapítás teljes körű – a szerződések aláírását is magába foglaló – lebonyolítására, és arra, 
hogy a Miskolc 46063/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követően gondoskod-
jon annak birtokba vételéről, hasznosításáról a fejlesztési cél megvalósításáig. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:  Gazdálkodási Főosztály 

 Városépítészeti Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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2018. december 13. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 
 

125/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:   Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2019-2021. évekre 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosí-
tására és kapcsolódó döntések meghozatalára (III. negyedéves korrekció)” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat egyes saját 
bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 2019-
2021. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 11/2018. (III.2.) számú határozata 1. melléklete 
helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. A 11/2018. (III.2.) számú határozat jelen módosítással nem érintett, 
a 93/2018. (IX. 20.) számú határozattal módosított 2. melléklete változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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126/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret 
biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosí-
tására és kapcsolódó döntések meghozatalára (III. negyedéves korrekció)” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 
jóváhagyja, hogy a 94/2018. (IX. 20.) számú határozata alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjével létrejövő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2019. december 
31-ig az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervek (intézmények) – bankszámláinak veze-
tésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint 3 milliárd Ft keretö-
sszegű naptári éven belül lejáró folyószámla-hitelkeret biztosítására, változatlan szerződéses felté-
telek mellett a jelenlegi számlavezető pénzintézettel 2019. január 1-jétől új szerződések kerüljenek 
megkötésre. 

 

2. A Közgyűlés dönt arról, hogy a szerződés biztosítékként az Önkormányzat saját bevétele ajánlható 
fel. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontja szerinti szerződések megkötésére. 

 

Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 

127/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének K8-2 jelű karbantartással érintett 

területeire és a Kemény Dénes Sportuszoda környezetére vonatkozó módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására” című előterjesz-
tést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1. melléklete szerinti tarta-
lommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-75/16.321-2/2007. 
számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városépítészeti Főosztály 
Határidő:  Azonnal 
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128/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy: a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat helyreállítás” 

című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a Közgyűlés utólagos tájékoztatása és 
jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis maior támoga-
tással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ában foglaltak szerint tudomásul veszi 
a Polgármester utólagos tájékoztatását a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és út-
burkolat helyreállítás” tárgyú, vis maior pályázat benyújtásáról. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő:  azonnal  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László 
patak medertámfal és útburkolat helyreállítás” című, vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtott 
pályázatokhoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendel-
kezik a közterületeire vonatkozó, káreseményhez kapcsolódó biztosítással, így annak a „Miskolc-Bükkszent-
lászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat helyreállítás” című pályázat anyagához történő csato-
lása nem lehetséges.  
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szem-
pontjaira tekintettel történő helyreállítását. Saját erejéből a vis maior okozta helyzetet csak részben tudja 
megoldani. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály  
Határidő:  azonnal 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László 
patak medertámfal és útburkolat helyreállítás” vis maior káresemények elhárítása érdekében benyújtandó 
pályázatokhoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés l) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az adott tárgyban korábban 
vagy egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály  
Határidő:  azonnal 
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a pályá-
zat az alábbi forrásösszetételben került benyújtásra és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elbírálását 
követően a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A megvalósítandó „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat helyreállítás” 
beruházás teljes összege: 20 000 000 Ft. A saját erő összege előreláthatólag 6 000 000 Ft. A beruházási 
összköltségek 70%-ára az alábbiak szerint nyerhető támogatás: 
 

Megnevezés 

Beruházás összes költségének megosz-
tása 

Beruházás összesen Vis maior pályázatból 
elnyerhető saját forrás 

kiegészítésére 
(70%) 

Fennmaradó biztosí-
tandó saját erő 

(30%) 

 
„Miskolc-Bükkszent-
lászló, Szent-László 
patak medertámfal és 
útburkolat helyreállí-
tás”  

14 000 000 Ft 6 000 000 Ft 20 000 000 Ft 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a káresemény 
elhárításhoz szükséges 30%-os önrészt - a „Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és 
útburkolat helyreállítás” esetében 6 000 000 Ft –ot a 2018. évi költségvetés „vis maior pályázati önrész ” 
soron rendelkezésre álló költségvetési fedezet terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  sikeres pályázat esetén azonnal 
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129/2018. (XII.13.) számú határozat 
 

Tárgy:  A Miskolc 40026/23 hrsz.-ú ingatlanból a telekalakítást követően kialakuló Miskolc 
40026/44 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat sporttal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján az MVSI 
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére, határozatlan időre térítésmentesen, közcélú ado-
mányként használatba adja a Miskolc 40026/23 hrsz.-ú ingatlanból a telekalakítást követően kialakuló 
Miskolc 40026/44 hrsz-ú, 7288 m2 nagyságú ingatlant 2018. december 15. napjától, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport 
közfeladat ellátásának elősegítése céljából. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ha-
tározat 1. pontjában meghatározott feltételekkel a használatba adásról szóló megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtás felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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130/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolc 20036/24/A helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan beruházás befejezési 

határidejének meghosszabbítása, valamint további területrész térítésmentes használatba 
adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat sporttal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 134/2017. (VI.14.) számú határoza-
tával, valamint a 178/2017. (X.19.) számú határozatával módosított X-151/271.691/2015. számú 
határozatának 3. c) pontjában foglalt teljesítési határidőt 2019. december 31. napjára módosítja. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a 
Magyar Állam, illetve a képviseletében eljáró Nemzeti Sportközpontok részére a Miskolc 20036/24 
helyrajzi számú ingatlanból közforgalom számára megnyitott parkolóterület kialakítása és üzemelte-
tése céljából a határozat mellékletét képező helyszínrajz alapján a beruházás megvalósításához és 
üzemeltetéséhez szükséges számú parkolóhely kialakításához szükséges, maximum 300 m2 nagyságú 
területrészt térítésmentesen határozatlan időre használatba ad. 

 

3. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy a Miskolc 20036/24/A helyrajzi számú ingat-
lanra vonatkozóan megkötött adásvételi szerződést az 1. pontnak megfelelő tartalommal módosítsa, 
valamint, hogy a 2. pontban meghatározottak szerint a térítésmentes használatra vonatkozó szerző-
dést megkösse. 

 
Felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:   azonnal 
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131/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  a Miskolci Sportcentrum Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítása a Miskolc 

40597/20/A és a Miskolc 40597/20 ingatlanok (Kemény Dénes Sportuszoda) 
vonatkozásában 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat sporttal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a va-

gyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a 
Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság részére, határozatlan időre kedvezményesen, 
összesen 12.000.000.-Ft/év + ÁFA, azaz az Önkormányzat tulajdoni hányadára tekintettel 3.000.000.-
Ft/év + ÁFA bérleti díj ellenében bérbe adja a Miskolc 40597/20/A hrsz.-ú, illetve a Miskolc 
40597/20 hrsz.-ú ingatlanokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport közfeladat ellátásának elősegítése céljából. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

határozat 1. pontjában meghatározott feltételekkel a kedvezményes bérleti szerződést aláírja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtás felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

132/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. közötti 

közfeladat- ellátási szerződés megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. közötti közfeladat- 
ellátási szerződés megkötésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Miskolci Sportcentrum Korlátolt 
Felelősségű Társasággal közfeladat- ellátási szerződés megkötéséhez, és a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja a megkötendő közfeladat-ellátási szerződést, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert 
a közfeladat-ellátási szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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133/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  A „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjtemény ajándékozása és a kiállításához 

szükséges ingóságok adásvétele tárgyában létrejött szerződésekkel kapcsolatos döntések 
meghozatala  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta „A „Kárpát-medence népvi-
seletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozata-
lára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) jóváhagyja 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és ………………… magánszemély között, a „Kárpát-
medence népviseletei” elnevezésű gyűjtemény (a továbbiakban Gyűjtemény) ajándékozása tárgyában 
2013. december 18. napján létrejött szerződésben foglalt birtokba adási határidő meghosszabbítását 
– a Közgyűlés II-24/314.133/2016. sz. határozatában megállapított, legkésőbb 2018. december 31. 
napjáig terjedő határidő helyett – legkésőbb 2019. december 31. napjáig terjedő határidőre.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen határo-
zat 1. pontja szerinti határidő hosszabbítás érdekében a megállapodás megkötésére, illetve egyúttal felhatal-
mazza arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megnevezett ajándékozási jogügylettel összefüggésben, az 
ajándékozási szerződés szerinti feltételek teljesülése érdekében - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata érdekeire figyelemmel - a szükséges további intézkedéseket megtegye és jognyilatkozatokat aláírja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  2018. december 31. illetve folyamatos 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) utasítja a 
Herman Ottó Múzeum igazgatóját, hogy a Herman Ottó Múzeum és a Lézerpont Stúdió Kft. kö-
zött, a jelen határozat 1. pontja szerinti Gyűjtemény bemutatásához szükséges ingóságok adásvétele 
tárgyában 2013. december 18. napján létrejött szerződésben foglalt birtokbavételi határidőt - a Köz-
gyűlés II-24/314.133/2016. sz. határozatával jóváhagyott, legkésőbb 2018. december 31. napjáig ter-
jedő határidő helyett - legkésőbb 2019. december 31. napjáig meghosszabbító, valamint jelen hatá-
rozat 1. pontjában meghatározott ajándékozási és a jelen pont szerinti adásvételi szerződés tárgyát 
képező ingóságok tárolásával és állagmegóvásával összefüggő – azok birtokbavételéig terjedő időre 
fizetendő - tárolási díjra vonatkozó megállapodást aláírja. A megállapodás alapján a jelenleg megha-
tározott tárolási díj összege- mely 2018. december 31. napjáig havi 450.000,-Ft+Áfa - 2019. január 
1. napjától legfeljebb havi 470.000,-Ft+ Áfa összegre módosul. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Herman Ottó Múzeum 
Végrehajtást felügyelő:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  2018. december 31. 
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Herman Ottó Múzeum igaz-

gatóját, hogy - a jelen határozat 2. pontjában foglaltakra figyelemmel és azzal teljesítési összefüggés-
ben - a jelen határozat 3. pontja szerinti adásvételi szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges jognyilatkozatot aláírja és intézkedést megtegye. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Herman Ottó Múzeum 
Végrehajtást felügyelő:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  folyamatos 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában megha-
tározott ajándékozási és a jelen határozat 3. pontjában meghatározott adásvételi szerződés tárgyát 
képező ingóságok tárolásával és állagmegóvásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a jelen 
határozat 3. pontjában rögzített megállapodás megkötésével felmerülő ellenérték biztosítására a 
2019. évi költségvetésében nettó 5.640.000,- Ft forrást biztosít. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

134/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Budai József  védett síremlékének felújítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Budai József  védett 
síremlékének felújításához való hozzájárulás megadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és 
az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése alap-
ján, figyelembe véve a Nemzeti Örökség Intézete hozzájárulását – a jelen határozat mellékletét képező ki-
viteli terv szerinti tartalommal – hozzájárul Budai József  védett síremlékének felújításához. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály  
Határidő:  azonnal 
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135/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  2019. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző 

Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2019. évben ado-
mányozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai 
melletti további három tagjának megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományo-
zásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
a kitüntető címek és díjak adományozására tett javaslatok előzetes elbírálását végző Kuratórium 2019. évi 
tagjai sorába az alábbi három személyt választja meg:  

 

1. Bíró Tibor, a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyve-
zetője, 

2. Illyés Miklós, az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit, Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője, 

3. Juhász Ferenc, a Miskolci Mindszenti Római Katolikus Plébánia plébánosa. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal  

 
 

136/2018. (XII.13.) számú határozat 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
megállapítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 
melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.  

 
2. Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról. 

 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Belső Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal  

2. pont tekintetében 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 
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137/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének utólagos tájékoztatása 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés utóla-
gos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntések-
ről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról 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:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

138/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  A 2019. évi közszolgáltatási követelmény és közszolgáltatási ellentételezés tervezett 

mértékének elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK Zrt.-vel 
fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási 
Ellentételezés 2019. évi tervezett mértékének elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1. számú 
mellékleteként szereplő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. 
napján megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 17. számú Módosító 
szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 17. számú Módosító szerződés és a 
módosításokkal egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szervezeti egység:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és 

 Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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139/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolc 0156/21 hrsz.-ú ingatlanon a TOP-6.5.2-15-MI1-2018-00002 azonosító számú, a 

„Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése” tárgyú projekt keretében létrejött 
naperőmű park közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésbe adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Bogáncs utcai 
naperőmű telep üzemeltetőjének kijelölésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc 0156/21 hrsz.-ú ingatlanon a 
TOP-6.5.2-15-MI1-2018-00002 azonosító számú, a „Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése” 
tárgyú projekt keretében létrejött naperőmű park közszolgáltatási szerződés keretében történő 
üzemeltetésére a naperőmű park üzembe helyezésével egyidejűleg, 10 év határozott időtartamra a 
Miskolc Holding Zrt.-t jelöli ki, egyúttal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Miskolc Holding Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására, valamint kifejezetten felhatalmazza a 
Polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötését követően esetlegesen szükségessé váló 
módosításainak megszövegezésére és aláírására. Az előbbiek szerinti átruházott hatáskörben történt 
szerződésmódosításokról a Polgármester köteles utólag tájékoztatni a Közgyűlést. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Miskolc 
0156/21 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan fennálló vagyonkezelési szerződés módosításáról, oly módon, 
hogy a Miskolc 0156/21 hrsz.-ú ingatlanra a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság vagyonkezelői joga változatlan tartalommal fennmarad, azonban tűrni köteles, hogy az 
ingatlanon létesített napelemparkot a Miskolc Holding Zrt. üzemeltesse. 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
3. pontjában foglalt tartalommal a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Miskolc 0156/21 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 
fennálló vagyonkezelési szerződés módosítás aláírására. 

 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
naperőműben megtermelt energia villamosenergia-kereskedő részére történő átadása érdekében 
szükséges villamosenergia adásvételi szerződések aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik: Jogi Osztály 
Határidő: 1. 3, és 5.pont tekintetében azonnal 

2. pont tekintetében 2018. december 31. napja, illetve folyamatos 
4. pont tekintetében 2018. december 31. 
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140/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 

között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között 
megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására ” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által fenntartott Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma között 2019. január 1.-től 2021. december 31.–ig terjedő időtartamra megkö-
tendő közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat 1./ pontja szerinti közszolgáltatási szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
mint fenntartónak a képviseletében jóváhagyólag aláírja és felkéri, hogy gondoskodjék a közszolgáltatási 
szerződésnek az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgálta-
tási feladatokat ellátó szerv részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős osztály:  Humánszolgáltatási Osztály  
Határidő:  döntés tekintetében azonnal,  

illetve a jogszabálynak megfelelően 
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141/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között 

megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között meg-
kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására ” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által fenntartott Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Emberi Erő-
források Minisztériuma között 2019. január 1.-től 2021. december 31.–ig terjedő időtartamra megkötendő 
közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály:  Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat 1./ pontja szerinti közszolgáltatási szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
mint fenntartónak a képviseletében jóváhagyólag aláírja és felkéri, hogy gondoskodjék a közszolgáltatási 
szerződésnek az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgálta-
tási feladatokat ellátó szerv részére történő megküldéséről. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős osztály:  Humánszolgáltatási Osztály  
Határidő:  döntés tekintetében azonnal,  
 illetve jogszabálynak megfelelően 

 

 
142/2018. (XII.13.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018. évi felülvizsgálatára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (a továbbiakban: HEP) 2018. évi felülvizsgálatát, és a HEP Intézkedési Tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 

Határidő: azonnal 
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143/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy:  Közétkeztetéshez kapcsolódó döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a közétkezetéshez 
kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltséget 2019. ja-
nuár 1-jei hatállyal a határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

2. A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló II-24/271.188/2015. számú határozatot 
2019. január 1. napjától hatályon kívül helyezi. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft-vel, a 2019. január 1. 
– 2019. december 31. napja közötti időszakot érintő közétkeztetési díjtételekre vonatkozó egyezte-
tések lefolytatására és az esetleges szerződésmódosításnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 141. §-a alapján történő aláírására azzal, hogy a módosuló díjtételeknek az alapszer-
ződésben meghatározott eredeti, 2017. április 07. napi díjtételekhez viszonyított kumulált emelkedése 
0% lehet. Ezen felhatalmazási korlát egyébként nem érinti a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. egy-
oldalú szerződésmódosításra vonatkozó jogosítványait. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 
Közreműködik:  Pénzügyi Osztály  
Határidő:  2019. január 1. 
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144/2018. (XII.13.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. számú módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására” című előter-
jesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2019. január 1. napjával hatályba lépő 3. számú 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

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

 
 

145/2018. (XII.13.) számú határozat 
 
Tárgy: Ingatlanhasználat biztosítása civil szervezetek részére 

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) és (6) bekezdése alap-
ján ingyenes használatba adja az alábbi ingatlanrészt az alábbiakban rögzített kedvezményezett szer-
vezetek részére: 

 
Sor-
szám 

Kedvezményezett szervezet megne-
vezése 

Ingatlan címe Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Használatba 
adott ingatlan-
rész területe 
(m2) 

1. Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub Kisfaludy Károly utca 
39. 

5302/A/3 279 

2. Diósgyőr Szurkolók Közössége Egye-
sület 

Miskolc, Stadion út 37. 21679/16 67  

3. „Miskolciak az Avasért” Alapítvány Papszer utca 2. 8535 67 

 

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

 

3. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 
ingatlanrészek használatát határozatlan időre, 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja 
a kedvezményezett szervezet részére. 

 

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

 

5. 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 biz-
tosítani. 

 

6. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a használati szerződések előkészítésére és megköté-
sére. 

 
Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály:  Vagyongazdálkodási Osztály 

Határidő:  2018. december 31. 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 
2018. december 5. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 

77/2018. (XII.5.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

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

sága 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: 

 
Költségelvű lakáspályázat 

Ss
z. 

Cím Első helyezett pályázó Második helyezett pályázó 

1 Szinva utca 25. 6/14.   

2 Testvérvárosok útja 38. 4/5.   

3 Áfonyás utca 7. 1/2.   

4 Szentgyörgy út 32. 8/1.   

5 Szilvás utca 9. FS/5.   

6 Szentgyörgy út 52. 3/3.   

 
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. december 31. 
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78/2018. (XII.5.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

Tárgy:  Méltányosságból történő bérbeadás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat méltányosságból történő bérbeadásra” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bi-
zottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervét jóváhagyó 
81/2018 (VI. 19.) számú Közgyűlési határozat 10. a.) pontjában foglaltak alapján  

 
                                   (szül.:                         ; an.:                 ) és társa                       (szül                     ; 
an.:                   ) a Miskolc, Kölcsey Ferenc utca 11. 9/2. szám alatt lévő 1 + 1 félszobás 37 m2 

alapterületű piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének 
időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj egy összegű 
megfizetése, valamint a bérleményt lakóknak kötelező lakóhelyként a bérlemény címének bejelentése. 

 
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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79/2018. (XII.5.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 

Tárgy:  Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat nyugdíjasházi névjegyzék megállapítására” 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.) önkormányzati rendelet 33.§ (1) bekezdése alapján a Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. 
szám alatti nyugdíjasok házába történő elhelyezésre a névjegyzékre felveszi  
- 4/2018. sorszám alatt  
                                     (szül.név                   , szül.:                     ,        anyja neve:                  )                            
szám alatti lakost. 

 
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, illetve  

a 2. pont esetében 2018.december 31. 
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84/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy:  egyes önkormányzati tulajdonú lakások forgalmi értékének jóváhagyása bérlők felé 

történő kedvezményes értékesítés céljából 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások forgalmi értékének jóváhagyására 
bérlők felé történő kedvezményes értékesítés céljából” című előterjesztést és következő határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem 

lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX.29.) számú önkormányzati rende-
lete 2. §-a alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága a felsorolt önkormányzati tulajdonú bérlakások forgalmi értékét a bérlő felé 
történő kedvezményes értékesítés céljából az alábbiak szerint jóváhagyja.  

 

Ssz. Cím Bérlő neve 
Alapterület 

(m2) 

 
Forgalmi  

érték 
(Ft) 

 
 

Vételár 
(Ft) 

Vételár 
egyösszegű 

teljesítés 
esetén 

(Ft) 

1. Szilvás u. 14. fsz. 1.  55 6 000 000 5 700 000 5 415 000 

2. Szilvás u. 17. 3/2.  37 6 000 000 5 700 000 5 415 000 

Összesen: 12 000 000 11 400 000 10 830 000 

 
2.  Az önkormányzati lakások értékesítése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat az Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. 
(IX.29.) számú rendelete előírásai szerint történhet. 

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

Bizottsága megbízza a Miskolc Holding Zrt –t az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződések 
aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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85/2018. (XII.05.) 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 Mátyás király 50. 4/4. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, piaci 
alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                         (szül. neve              , sz:              
an:                      ) bérlői jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számítva a  Miskolc 
Holding Zrt-nél létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra 
szólóan, 
 

- Miskolc Selyemrét utca 12. 3/3. szám alatt lévő 36 m2 alapterületű, 1szobás, komfortos, 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. 

 

- Miskolc Hegyalja út 15. 4/5. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 1 plusz 2 félszobás, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                              (sz:                            , 
an:                   ) és                  ( szül. neve:                , sz.:                 , an.:                        ) bérlőtársi 
jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számítva a MiProdukt Kft.-nél létesített 
munkaviszonyuk 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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86/2018. (XII.05.) 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, vala-
mint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Piaci lakáspályázat 

Ssz. Cím Első helyezett pályázó 
Második helyezett 

pályázó 

1 Patak utca 12.  2/3.   

2 Kiss Tábornok út 26.  10/5.   

3 Futó utca 21.  3/2.   

4 Csabavezér út 22.  1/1.   

5 Árpád út 68.  8/3.   

6 Árpád út 76.  5/3.   

7 Második utca 9.  1/3.   

8 Árpád út 42.  6/2.   

9 Árpád út 14.  10/2.   

10 Ifjúság útja 12.  1/1.   

11 Kuruc utca 7.  8/1.   

12 Szalag utca 19.  2/3.   

13 Első utca 6.  4/4.   

14 Második utca 3.  4/3.   

15 Városház tér 7.  1/2.   

16 Második utca 1.  3/2.   

17 Bajcsy-Zsilinszky út 38.  3/3. Pályázat nem érkezett 
 

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. december 31. 
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87/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 

Tárgy:  A Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság 73/2018. (X. 17.) számú határozatának 
módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság 73/2018. (X. 17.) számú 
határozatának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bi-

zottsága a 73/2018. (X. 17.) számú határozatának 1. pontjában foglalt táblázat 14. sorszámú Hajós 
Alfréd utca 27. 10/4. számú lakás vonatkozásában a pályázat eredménytelen, a határozat egyebekben 
változatlan. 

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

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy a Miskolc, Hajós Alfréd utca 27. 10/4. számú lakást a 
soron következő lakáspályázaton ismételten meghirdetni köteles. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  soron következő lakáspályázat 
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88/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 

Tárgy: A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének jóváhagyása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi. Üzleti tervének 
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága, 
- mint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet 25. § (1) bekezdése alapján az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogkör 
gyakorlója - a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 6/2018. (X. 2.) sz. 
határozata ismeretében a 
 

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét a határozat 1. melléklete 
szerint az alábbi értékadatokkal jóváhagyja. 

 
                               ezer Ft  

Saját bevételek 62 325 

Önkormányzati támogatás 
ebből: - központi költségvetési 
TAO támogatás 
Egyéb támogatás 
Egyéb klf. bevétel 
Támogatások  

467 862 
276 800 
21 000 
6 000 
1 398 

494 862 

Egyéb bevétel 496 260 

Pü.-i műveletek bevételei 1 

Bevételek összesen 558 586 

Anyagköltség 
Igénybevett szolgáltatások értéke 
Egyéb szolgáltatások értéke 
Anyagjellegű ráfordítások  

13 302 
100 320 

5 478 
119 100 

Bérköltség 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 
Bérjárulékok 
Személyi jellegű ráfordítások 

320 098 
33 031 
74 041 

427 170 

Értékcsökkenési leírás 11 348 

Egyéb ráfordítás  749 

Pü.-i műveletek ráfordításai 100 

Ráfordítások összesen 558 467 

Adózás előtti eredmény: 119 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.  
Végrehajtást felügyelő: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 
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2018. december 5. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

 
80/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy:  Tájékoztatás a 2018-2019. gázévi közös földgáz energia közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és  
-üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztatás a 2018-2019. gázévi közös földgáz energia 
közbeszerzési eljárás eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és  
-üzemeltetési Bizottsága elfogadja „Az önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, valamint a Miskolc 
Holding Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságainak 2018-2019. gázévi földgáz energia beszerzése” tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről adott tájékoztatást. 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szerv: Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 

81/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy:  a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött folyószámla 

hitelszerződés módosítására 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött 
folyószámlahitel szerződés módosítására ” tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 

Bizottsága jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött 

folyószámlahitel szerződésének az alapszerződésben rögzített keretek közötti módosítását, oly 

módon, hogy a 7.000.000.000 Ft-os folyószámla hitelkeret 2019. január 3-tól 2019. június 25-ig 

továbbra is biztosított legyen. 

 

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

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy tegye meg a folyószámlahitel szerződés 

módosításhoz szükséges intézkedéseket az UniCredit Bank Hungary Zrt. irányába. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt.  
Végrehajtást felügyelő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal  



XXVIII. ÉVFOLYAM                                       8. sz.                       2018. NOVEMBER-DECEMBER 
 

  

62 

 

 

82/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 

 
Tárgy: a 2018. évi Közbeszerzési Terv 6. 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 6. 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 6. számú módosítását. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jogi Osztály 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 

 
83/2018. (XII.05.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy: a Miskolc 2423 hrsz.-ú ingatlant terhelő 87 m2 nagyságú ingatlanrészre fennálló 

földhasználati jog megváltása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 2423 hrsz.-ú ingatlant terhelő 87 m2 nagyságú ingatlanrészre fennálló 
földhasználati jog megváltására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Miskolc 2423 hrsz.-ú 
ingatlanon az UniCredit Bank Hungary Zrt. javára 87 m2 nagyságú területre fennálló földhasználati 
jog, a szakértői véleményben meghatározott bruttó 22.385.000 Ft, azaz bruttó Huszonkettőmillió-
háromszáznyolcvanötezer forint összeggel kerüljön megváltásra oly módon, hogy a földhasználati 
jog értéke az UniCredit Bank Hungary Zrt. által, a Miskolc, Hunyadi utca 3. szám alatti bankfiók 
működéséhez szükséges parkolóhely biztosítása érdekében vásárolt parkolóbérletek díjával kerüljön 
ellentételezésre, halasztott fizetéssel.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti tartalommal a földhasználati jog 
megváltása tárgyában megállapodás előkészítésére és aláírására. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal  
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KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
 

2018. december 6. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 
 

33/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Diósgyőri Óvoda 
magasabb vezetői (óvodavezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására vonatkozó 
pályázat kiírása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Miskolci Diósgyőri Óvoda, Miskolci Batsányi János Óvoda és Miskolci Avastetői Óvoda magasabb vezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága a Közgyűlés nevében pályázatot hirdet a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal a Miskolci Diósgyőri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád út 4/A.) magasabb vezetői 
(óvodavezetői) megbízásának (beosztásának)  ellátására. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága elrendeli a határozat 1. pontja szerinti pályázati felhívásnak a Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális Közlöny), valamint Miskolc város honlapján történő 
megjelentetését. 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: az 1-2. pont tekintetében 15 napon belül 
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34/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Batsányi János 
Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására 
vonatkozó pályázat kiírása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Miskolci Diósgyőri Óvoda, Miskolci Batsányi János Óvoda és Miskolci Avastetői Óvoda magasabb vezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága a Közgyűlés nevében pályázatot hirdet a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal a Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.) 
magasabb vezetői (óvodavezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására. 

2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága elrendeli a határozat 1. pontja szerinti pályázati felhívásnak a Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális Közlöny), valamint Miskolc város honlapján történő 
megjelentetését. 

 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: az 1-2. pont tekintetében 15 napon belül 
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35/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Avastetői Óvoda 
magasabb vezetői (óvodavezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására vonatkozó 
pályázat kiírása  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Miskolci Diósgyőri Óvoda, Miskolci Batsányi János Óvoda és Miskolci Avastetői Óvoda magasabb vezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága a Közgyűlés nevében pályázatot hirdet a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal a Miskolci Avastetői Óvoda (3524 Miskolc, Hajós A. u. 3.) magasabb vezetői 
(óvodavezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására. 

2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága elrendeli a határozat 1. pontja szerinti pályázati felhívásnak a Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális Közlöny), valamint Miskolc város honlapján történő 
megjelentetését. 

 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: az 1-2. pont tekintetében 15 napon belül 
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36/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

Tárgy: A Miskolci Józsefi úti Óvoda és a Miskolci Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatához, Pedagógiai Programjához egyetértés megadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci József  úti Óvoda és a Miskolci Százszorszép Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának egyetértéséhez” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében és 26. § (1) 
bekezdésében, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.13. 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva - jelen határozat  
 

- 1. mellékletét képező tartalommal a Miskolci József  úti Óvoda és a Miskolci Százszorszép 
Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint  

- 2. mellékletét képező tartalommal a Miskolci József  úti Óvoda és a Miskolci Százszorszép 
Óvoda Szervezeti és Működés Szabályzatának 

 

azon rendelkezéseihez – melyekből a fenntartóra nézve többletkötelezettség hárul – egyetértését megadja.   
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
 
 

37/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
Tárgy: Eredményességi támogatás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
megtárgyalta a ,,Javaslat eredményességi támogatás odaítélésére,, című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 

és Sport Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város test-

nevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva – az alábbiak szerint állapítja meg a 2017.évi eredményességi rangsort: 

Rangsor Sportszervezet és sportoló neve 
Sportág és 

versenyszám 
Helyezés 

1. Miskolci Vízilabda Club 
. . . . . . . . . . . . . . .  

Fina Junior 
Világbajnokság 

4. hely 

1. Miskolci Vízilabda Club 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Fina Junior 
Világbajnokság 

4. hely 

2. Miskolci Judo Club 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Judo Európa 
Bajnokság 

7. hely 
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Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
2.Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 

és Sport Bizottsága – a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 

2.4.1.2 pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc 

Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) 

bekezdése alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a terhére összesen 220.000 Ft eredményes-

ségi támogatást biztosít az alábbi felbontás szerint: 

 

Sportszervezet és sportoló 
neve 

Helyezés Támogatás Összeg (FT) 

Miskolci Vízilabda Club 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Fina Junior 
Világbajnokság  

4. hely 

100 % 

80.000 

Miskolci Vízilabda Club 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Fina Junior 
Világbajnokság  

4. hely 

100 % 

80.000 

Összesen (MVLC)   160.000 

Miskolci Judo Club 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Európa Bajnokság 
7. hely 

100 % 
60.000 

Összesen Miskolci Judo 
Club 

  60.000 

Összes támogatás: 
  

220.000 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 

3.Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 

és Sport Bizottság felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések előkészítéséről és 

egyéb szükséges intézkedések megtételéről. 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködik:  Pénzügyi Osztály 
Határidő:  2019. január 10. 



XXVIII. ÉVFOLYAM                                       8. sz.                       2018. NOVEMBER-DECEMBER 
 

  

68 

 

 

38/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

 
Tárgy: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 2018. évi Kulturális Mecénás Alap 

pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2018. évi Kulturális Mecénás Alap és Sport Mecénás Alap 
támogatása pályázatokhoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 1.Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 

és Sport Bizottsága a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány által benyújtott kérelemnek helyt ad és 
jóváhagyja a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány részére, a Bizottság 23/2018. (VI. 18.) számú 
határozatával megállapított 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatás változatlan pályázati 
céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a felhasználás időszaka 2018. január.1. napjától 2019. 
február 28. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje pedig 2019. március 31. napja. 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály  
Határidő: azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos 
teendők intézéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2019. január 31. 
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39/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület 2018. évi Sport Mecénás Alap valamint 

a Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények támogatása pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a ,,Javaslat a 2018. évi Kulturális Mecénás Alap és Sport Mecénás Alap 
támogatása pályázatokhoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága az Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület által benyújtott kérelemnek helyt 
ad és jóváhagyja az Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület részére, a Bizottság 24/2018 (VI.18) 
számú határozatával megállapított 100.000,- Ft, azaz százezer forint összegű támogatás, továbbá a 25/2018 
(VI.18) számú határozatával megállapított 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatás 
változatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a felhasználás időszaka 2018. 
január.1. napjától 2019. április 30. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje pedig 2019. május 31. napja. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály  
Határidő: azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a támogatási szerződések módosításával kapcsolatos 
teendők intézéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2019. január 31. 
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40/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

Tárgy: Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési 
megállapodás megkötése 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal közművelődési megállapodás megkötésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.12 pontja szerinti véleményezési jogkörében eljárva– megtárgyalta 
és támogatja  az Önkormányzat és a 
 

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
közötti 5 évre szóló közművelődési megállapodás megkötését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:          Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 

41/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
Tárgy: Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub közművelődési megállapodásának meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub közművelődési 
megállapodásának meghosszabbítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.12. pontja szerinti véleményezési jogkörében eljárva – megtárgyalta 
és támogatja  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
 

Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub  
 

között 2014. július 4. napján létrejött közművelődési megállapodás a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal történő módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 

Határidő:   azonnal 
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42/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata közművelődési 

megállapodásának meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
közművelődési megállapodásának meghosszabbítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.12. pontja szerinti véleményezési jogkörében eljárva – megtárgyalta 
és támogatja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
között 2009. február 4. napján létrejött közművelődési megállapodás a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal történő módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 

43/2018. (XII.06.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

 
Tárgy: A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház közművelődési megállapodásának 

megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház közművelődési 
megállapodásának megkötésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.12. pontja szerinti véleményezési jogkörében eljárva – megtárgyalta 
és támogatja  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
 

között a közművelődési megállapodás megkötését a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 

Határidő:  azonnal 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 
2018. december 5. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

 
 

18/2018. (XII.5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 

Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálására” című 
előterjesztést és a 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, vala-
mint 6. § alapján a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második 
helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Költségelvű lakáspályázat 

Ssz. Cím Első helyezett pályázó Második helyezett pályázó 

1 Szinva utca 25. 6/14.   

2 
Testvérvárosok útja 38. 
4/5.   

3 Áfonyás utca 7. 1/2.   

4 Szentgyörgy út 32. 8/1.   

5 Szilvás utca 9. FS/5.   

6 Szentgyörgy út 52. 3/3.   

 
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 fel-

kéri 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. december 31. 
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19/2018. (XII.5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 

 

Tárgy:  Méltányosságból történő bérbeadás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat méltányosságból történő bérbeadásra” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága Mis-

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

 
                         (szül.:                        an.:                    ) és                       (szül.:              ; an.:          a 
Miskolc, Kölcsey Ferenc utca 11. 9/2. szám alatt lévő 1 + 1 félszobás 37 m2 alapterületű piaci alapon 
bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott 
időtartamra szólóan. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj egy összegű meg-
fizetése, valamint a bérleményt lakóknak kötelező lakóhelyként a bérlemény címének bejelentése. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 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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20/2018. (XII.5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 

Tárgy: Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat nyugdíjasházi névjegyzék megállapítására” című előterjesztést és az alábbi határoza-
tot hozza:  
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága Mis-

kolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormány-
zati rendelet 33.§ (1) bekezdése alapján a Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti nyugdíja-
sok házába történő elhelyezésre a névjegyzékre felveszi  
- 4/2018. sorszám alatt  
                          (szül.név:                          , szül.:                                , anyja neve:                            )                                                                                                                        
szám alatti lakost. 

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

sítja 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 2. pont esetében 2018.december 31. 
 
 

21/2018. (XII.5.) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA: 
 
Tárgy:  A 12. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzetre vonatkozó feladatellátási szerző-

dés megkötésének véleményezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat a 12. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási 
szerződés megkötésének véleményezésére" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága – Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 5.1.14. pontja alapján – vélemé-
nyezési jogkörében eljárva javasolja 12. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzet (3529 Miskolc, 
Csabai kapu 9-11. szám, praxiskód: 05 009 61918) praxisjogának . . . . . . . . . . .  fogorvos részére történő 
átadását 2019. január 1. napjától. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Lakosságszolgálati Főosztály  
Határidő:  2019. január 1. 
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2./ A Bizottság egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 12. számú iskolafogászati 
körzet működtetése tárgyában .. . . . . . . . . . . . . . . ., illetőleg az általa megjelölt Bodrog Dental Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft-vel 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal a feladat-ellátási szerződést megkösse, 
illetőleg a .. . . . . . . . . . . . . . . . megkötött feladat-ellátási szerződést – közös megegyezéssel – 2018. december 
31. napjával megszüntesse. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Lakosságszolgálati Főosztály  
Határidő:  2018. december 31. 
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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

 
2018. november 26. napján tartott rendkívüli zárt ülésen hozott határozat: 
 

 
5/2018. (XI.26.) 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: Miskolc, 62047/8 és 62047/7 hrsz.-ú termőföldek adásvételi szerződés jóváhagyásával 

kapcsolatos kifogás elbírálása 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága .. . . . . . . . . . . 
(.. . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . .,) adásvételi szerződés szerinti vevő által benyújtott kifogás alapján 
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Elnöksége BOR01-04994-8/2018. iktatószámú állásfoglalását a kifogást tevő .. . . . . . . . . . . . . . . . 
vonatkozásában  

megváltoztatja. 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése 
értelmében a Miskolc 62047/8 és 62047/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földterületek 1/1 tulajdoni 
illetőségének átruházásáról szóló adásvételi szerződés jóváhagyását az adásvételi szerződés szerinti vevő  . . 
. .. . . esetében is támogatja. (A részletes alakszerű határozatot az 5/2018. (XI.26.) számú határozat 1. számú 
melléklete 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  
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 
 
2018. december 10. napján nyílt ülésen hozott határozat: 
 
 

2/2018. (XII.10.) számú Pénzügyi Bizottsági határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kereskedelmi hiteleinek 

beszerzéséhez kapcsolódó szerződések véleményezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat 
a „Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi kereskedelmi hiteleinek beszerzése 
387.000.000,- Ft összegben” tárgyú beszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződések 
véleményezésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága „Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2018. évi kereskedelmi hiteleinek beszerzése 387.000.000,- Ft összegben” tárgyú 
beszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződéseket Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 37/2014. 
(XII.19.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
1. melléklet 2.1.7 pontja és a vonatkozó előterjesztés alapján megtárgyalta, megvizsgálta és az abban 
foglaltakat támogatja. 
 
 
Felelős: Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Azonnal 
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KIADJA: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

 
 
 
 

Szerkesztette: 
Busák Mária 

Jogi és Igazgatási Főosztály 
Önkormányzati Igazgatási Osztály 

 
 
 

Jóváhagyta: 
Bodnár Tibor 

Önkormányzati Igazgatási Osztály 
osztályvezető 

 
 
 
 

KÉSZÜLT: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 


