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  I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
2019. február 22. napján tartott nyílt ülésen hozott rendelet: 
 

1/2019. (II.26.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról  

2/2019. (II.26.) 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3/2019. (II.26.) 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
2019. február 22. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

1/2019. (II.22.) Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezések elbírálása 

2/2019. (II.22.) 
A Lufthansa Technik Miskolc Kft. és a Miskolc Holding Zrt. között 
létrejött adásvételi szerződés tudomásul vétele 

 
 
2019. február 22. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

3/2019. (II.22.) 
Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a 2020-2022. évekre 

4/2019. (II.22.) 
Nyilatkozat az MVK Zrt. 2018. évi önkormányzati támogatásáról, a 
közösségi közlekedés 2019. évi fenntartásáról 

5/2019. (II.22.) 
A 2019. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése 

6/2019. (II.22.) A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek 

7/2019. (II.22.) 
Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak 
étkezési térítési díjának meghatározása 

8/2019. (II.22.) 
Az Állami Számvevőszék Elnökének figyelemfelhívó levelében 
foglaltak tudomásul vétele, intézkedés meghozatala 

9/2019. (II.22.) 
Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési-és 
tervezési szerződés jóváhagyása 
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10/2019. (II.22.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása 

11/2019. (II.22.) 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 

12/2019. (II.22.) 
A Közgyűlés tájékoztatása a LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-
védelmi pályázat elnyeréséről és a projekttel kapcsolatos tervekről 

13/2019. (II.22.) 
A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

14/2019. (II.22.) Belterületbe vonási kérelem jóváhagyása 

15/2019. (II.22.) 
A Miskolc 40908/3 helyrajzi számú ingatlan kedvezményes 
értékesítése 

16/2019. (II.22.) 
Ingatlanhasználat biztosítása civil szervezetek és nonprofit gazdasági 
társaság részére 

17/2019. (II.22.) A polgármester 2019. évi szabadságával kapcsolatos döntések 

18/2019. (II.22.) 
A Lufthansa Technik Miskolc Kft. által a Miskolc 12995/6 helyrajzi 
számú ingatlanon végrehajtandó projekt önkormányzati szempontból 
kiemelt beruházássá történő nyilvánítása 

 
  



XXIX. ÉVFOLYAM                                1. sz.                              2019. JANUÁR-FEBRUÁR 
 

  

5 

 

 

III. 
 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 

 
2019. február 13. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

1/2019. (II.13.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

2/2019. (II.13.) Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

3/2019. (II.13.) A visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 

4/2019. (II.13.) Lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

5/2019. (II.13.) A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

 
 

2019. február 13. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

6/2019. (II.13.) Jogi személyek javára önkormányzati bérlakások biztosítása 

 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 
2019. február 13. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

1/2019. (II.13.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

2/2019. (II.13.) Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

3/2019. (II.13.) A visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 

 
 
 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
 

2019. február 13 napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

1/2019. (II.13.) 

 

A CINE-MIS Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai munkájáról és a 
közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló 
beszámolójának, valamint a 2019. évi szakmai tervének jóváhagyása 
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2/2019. (II.13.) 
 

A Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyása 

 

3/2019. (II.13.) 
 

Diósgyőri Horizont Atlétikai Club 2018. évi Hazai, nemzetközi, 
szabadidős és sportrendezvények támogatása pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 

  

4/2019. (II.13.) 
 

"Laurus" Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására 2018. évi 
Kulturális Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási 
kérelmének jóváhagyása 

 

5/2019. (II.13.) 
 

TAKÁCS MODELL – DIVAT – REKLÁM STÚDIÓ Betéti Társaság 
2018. évi Kulturális Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó 
módosítási kérelmének jóváhagyása 

 

6/2019. (II.13.) 
 

TAKÁCS MODELL – DIVAT – REKLÁM STÚDIÓ Betéti Társaság 
2018. évi Kulturális Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó 
módosítási kérelmének jóváhagyása 

 

7/2019. (II.13.) 
 

Kilátó Miskolc Város Lakosságáért Egyesület 2018. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmének 
jóváhagyása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
2019. február 22. napján tartott nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése 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 jogkörben 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 
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rendeli el. 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, 
valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított 
költségvetési szervekre, az Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre 
terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll. 
 

 
2. A költségvetés előirányzatai 

 
2. § 

 
(1)  A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

a) 42.397.399.735 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 46.652.159.741 Ft költségvetési kiadással, 
c) - 4.254.760.006 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
 ca)       2.677.166.720 Ft működési egyenleg, 
 cb)     - 6.931.926.726 Ft felhalmozási egyenleg 
d)   4.895.821.406 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)      641.061.400 Ft finanszírozási kiadással, 
f)    4.254.760.006 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g)  47.293.221.141 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában megállapított - 6.931.926.726 Ft felhalmozási 

egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 641.061.400 Ft finanszírozási kiadást a ca) pontja szerinti 
2.677.166.720 Ft működési többletből és a d) pontja szerinti 
4.895.821.406 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza. 

 
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) 

pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket 
és kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatonként, 
mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.  

 
(4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata  33.751.913.015 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 9.305.885.911 Ft, 
  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata 36.800.000 Ft, 
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 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 1.915.996.071 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata 13.116.690.354 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 466.165.000 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 8.947.175.679 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka 246.500.000 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka 30.000.000 Ft, 
  
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata        12.900.246.726 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata 12.490.018.395 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 133.720.000 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 276.508.331 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata641.061.400 Ft. 

 
3. A költségvetés további részletezése 

 
3. § 

 
(1)  A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek 
további részletezését a 2.1.- 2.14. mellékletek tartalmazzák. 

 
(2)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti 
részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza. 

 
(3)  A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat 

feladatonkénti előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes 
feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb 
működési kiadásainak részletezését a 3.2.2. melléklet tartalmazza. 

 
(4)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, 

valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. 
melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések 
évenkénti bontását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza.  

 
(5) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási 

törvény) rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség 
érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 
4. melléklet tartalmazza.  
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(6)  Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény 

rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának 
megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.  

 
(7)  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet 

tartalmazza.  
4. § 

 
A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
alapján teljesített 2019. évi bevételeket és kiadásokat.  
 
 

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal  
 

5.§ 
 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő 
feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével naptári éven 
belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen 
belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésé-
ben szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli hitelek, vagy kölcsönök 
felvétele érdekében – a Közgyűlés döntése és a jogszabályi előírások figyelembevételével – eljárjon 
és a kapcsolódó szerződést megkösse.  

 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.  
 
(3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári 

éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a 
költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások 
elnyerésére.  

 
6.§ 

 
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó 

bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, 
jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. 
 

(2)  A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, szemé-
lyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.  
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az 
intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője 
felelősséggel tartozik.  

 
(3)  Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek 
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között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt 
feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető. 

 
(4)  A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi 

eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében 
bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségeknél.  

 
7.§ 

 
(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az 

alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban 
nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati 
támogatás nem vehető igénybe.  

 
(2)  Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a 
tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a 
vállalkozási maradványt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg. 

 
 

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 
 

8.§ 
 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási 
helyzetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, legfeljebb egy év időtar-
tamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével 
külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell. 

 
(2)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási 

helyzetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben, különösen a pályázatokhoz 
szükséges fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján 
visszatérítendő támogatást nyújtson.  

 
(3)  Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. (a továbbiakban: Áht.) által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi 
döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 

 
 

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása 
 

9.§ 
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(1)  A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények 
kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: 

 
a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 
b)Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként a tartalékba helyezett 
összeg 25%-áig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A 
keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. 
 

(2)  Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a Polgármester köteles 
a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési 
rendeletbe be kell építeni. 

 
7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 

 
10.§ 

 
(1)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. 

(XI.23.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett 
céltartalék 2019. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: 

 
a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, 

b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása, 

c) az Önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása, 

d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre, vagy 
támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, 
felújítások támogatása, 

e) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-
fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően 
megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások 
támogatása, 

f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra 
tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, 

g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra 
tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, 
felújítások és fejlesztések megvalósítása, 

h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása. 
 
(2)  A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó 

meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során 
dönt.  

 
(3)  A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben 

meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.  
 
(4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

keretében tájékoztatást kell adni. 
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8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 
 

11.§ 
 

(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési 
bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az 
előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
maradványból, a vállalkozási maradványból. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes 
engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez 
szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után 
fennmaradó összeg erejéig használható fel.  

 
(2)  A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.  
 
(3)  A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, 

információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. 
 
(4)  A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, 

sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.  
 

 
9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet 

módosítása 
 

12.§ 
 

(1)  Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok 
átcsoportosítására – beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is – a polgármester jogosult. 
A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek 
biztosítását. 

 
(2)  A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem 

változtatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. 
 
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát 

a Közgyűlés magának tartja fenn. 
 
(4)  Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell 

beépíteni.  
 

13.§ 
 

(1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére 
pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.  
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(2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az 
intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév 
kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogsza-
bályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra 
benyújtani. 
 

(3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a pol-
gármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

 
 

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 
 

14.§ 
 
(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha 

a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri 
az Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a 
Közgyűlésnél az önkormányzati biztos kirendelését. 

 
(2)  Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti 
adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték.  

 
(3)  Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.  
 
(4)  A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó 

rendelkezéseinek figyelembevételével.  
 
(5)  A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettségvállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az 

önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is 
figyelembe kell venni. 

 
(6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az 

önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel 
összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az 
önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.  

 
(7)  Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek 

állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az 
adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 

 

 
11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 

 
15.§ 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az 
átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált 
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értékpapírt vásároljon. 
 

16.§ 
 
(1)  Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.  
 
(2)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről 

tárgyalásokat folytasson.  
 
(3)  A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, 

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.  
 

 
17.§ 

 
(1)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, 

vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.  
 
(2)  A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.  
 

18.§ 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú 
keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 

 
19.§ 

 
(1)  A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, 

csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 
alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.  

 
(2)  A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál 

elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni. 
 
(3)  A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok 

eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási 
előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot - különös tekintettel a felhalmozási 
hiány tervezett nagyságrendjére - a Közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 
(4)  A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Polgármester a 

vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult. 
 

20.§ 
 
A Közgyűlés a kiadások készpénzben – a házipénztár útján – történő teljesítésének eseteit a költségvetési 

szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg: 
 a) a kiküldetési kiadások, 
 b) a reprezentációs kiadások, 
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 c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke, 
 d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása, 
 e) elszámolásra felvett előlegek, 
 f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,  
 g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés 
kifizetései történhetnek készpénzben. 

 
21.§ 

 
(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 

2019. évben havi 1.000,- Ft/fő. 
 
(2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2019. július 15. és 2019. december 15. napjáig kell bank-

számlára utalással kifizetni.  
 

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályo-
zása 

 
22.§ 

 
(1)  A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át: 

a) a Polgármester dönt: 
aa) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – 
Polgármesteri” előirányzatból 3,7 millió Ft összeg felhasználásáról, 
ab) Alpolgármester javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton 

belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatból 5 millió Ft összeg felhasználásáról, 
ac) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Kulturális 

rendezvények és feladatok támogatása” előirányzat felhasználásáról, 
ad) az „Egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról, 
ae) a „Kulturális rendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról, 
af) az „Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények” és a 

„kiemelt sportesemények támogatása” előirányzat felhasználásáról. 
 

b) a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt a „Helyi Környezetvédelmi Alap” felhasz-
nálásáról, melyet elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a követ-
kező költségvetési évre át kell vinni. 
 

c) az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt: 
ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,  
cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról. 
 

d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt  
da) a „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” előirányzat felhasználásáról 
db) a „Sport Mecénási Alap” előirányzat felhasználásáról, 
dc) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” előirányzat 

felhasználásáról, 
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dd) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság 

által felosztható” 7 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról, 
de) az „Idegenforgalmi Alap” előirányzat felhasználásáról. 

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor. 

 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a 

szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges 
átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. 

 
(4) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális el-

látásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban fo-
glaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és annak felróható nem tel-
jesítésének jogkövetkezményeit a megállapodásokban rögzíteni kell. 
 

(5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 

(4) bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten a 3. mel-

lékletben, az „Önkormányzat összesen” soron megtervezett – az intézmények kiadási 

előirányzatait nem tartalmazó – kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja meg. 

 
 

13. Záró rendelkezések 
 

23.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 
 
Miskolc, 2019. február 22. 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

2/2019. (II.26.) 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, 2019. február 22. 

 

 

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

 
3/2019. (II.26.) 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 hatáskörében, 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. § (3) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

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)   81.522.219.567 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 102.764.262.928 Ft költségvetési kiadással, 
c) -21.242.043.361 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)      - 2.702.281.917 Ft működési egyenleg, 
cb)    - 18.539.761.444 Ft felhalmozási egyenleg, 
d)  25.425.623.900 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)    4.183.580.539 Ft finanszírozási kiadással, 
f) +21.242.043.361 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 106.947.843.467 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.” 

 
2. § 

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

„(2)  A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti -2.702.281.917 Ft működési 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 3.724.835.507 Ft 
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összeget belső forrás bevonásával, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából 
származó 3.500.000.000 Ft bevételével, 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 -18.539.761.444 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     42.862.327.869 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 9.793.437.070 Ft, 
  ebből: 
 a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata 43.181.436 Ft, 
 

 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 2.139.584.100 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata 20.196.299.212 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 540.033.701 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.192.973.786 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka 601.564.023 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka 0 Ft, 
  
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata      59.901.935.059 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata 54.980.424.729 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 278.692.802 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 4.642.817.528 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata                4.183.580.539 Ft.” 
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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. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10)      A R. 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 
 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2019. február 22. 
 
 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
2019. február 22. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 

1/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy: Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezések elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális hatósági 
ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezéseket és a határozat melléklete szerint az 
alábbi döntéseket helybenhagyja: 
 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. SZOC: 142791-3/2018. számú I. 
fokú határozat 

  

II/1. SZOC: 106459-4/2018. számú I. 
fokú határozat 

  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály  
Határidő: 8 nap 
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2/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Lufthansa Technik Miskolc Kft. és a Miskolc Holding Zrt. között létrejött 

adásvételi szerződés tudomásul vétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos adásvételi szerződés megkötésének tudomásul vételére” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előterjesztés 1. sz. mel-
lékleteként csatolt, a Lufthansa Technik Miskolc Kft. és a Miskolc Holding Zrt. között 2019. 
február 21. napján kelt adásvételi szerződést tudomásul veszi. 
 

b) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a Miskolc Holding 
Zrt. Igazgatóságát tájékoztassa. 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Alpolgármesteri Kabinet 
Határidő: azonnal 
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2019. február 22. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

 
3/2019. (II.22.) számú határozat 

 
Tárgy:  Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei várható összege a 2020-2022. évekre 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2020-2022. évekre” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2020-2022. 
évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásáért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
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4/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Nyilatkozat az MVK Zrt. 2018. évi önkormányzati támogatásáról, a közösségi 

közlekedés 2019. évi fenntartásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
helyi közösségi közlekedést 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 
(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2018. 
évre vonatkozóan – az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MVK Zrt.) 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának elkészítéséig - a 
Közszolgáltatási Szerződésében meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként nettó 1.255 millió 
Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával 
járult hozzá.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi XLI. tv. 24. § (6) bekezdése alapján az MVK 

Zrt.-t, mint szolgáltatót, pályáztatás nélkül, közvetlenül bízta meg a közszolgáltatási tevékenység 
ellátásával. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Társaságfelügyeleti Osztály 
Közreműködik:  MVK Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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5/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A 2019. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését 

szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi 
lakossági víz -és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati 
úton igénylésre kerüljön. 

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

hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Társaságfelügyeleti Osztály 
Közreműködő:  MIVÍZ Kft. 
 Határidő:  azonnal 
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6/2019. (II.22.) számú határozat 

 

Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 

megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő 

határozatot hozza: 

 

1. A Közgyűlés dönt a 2019. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében szereplő fejlesztési célú 

feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 4 895 821 406,- Ft összegű hitelek, vagy 

kölcsönök igénybevételéről. 

A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az Önkormányzat 

beszerzési eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerinti beszerzési 

eljárás(ok) lefolytatását. 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzési 

eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény meghatározása során: 

a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékaként az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges 

esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel érdekében, 

továbbá  

b) a hiteltörlesztés tekintetében legfeljebb egy évi türelmi időt követő és legfeljebb 10 éves 

törlesztési határidő kerülhet rögzítésre a beszerzési eljárást megindító dokumentumban.  

3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést, amennyiben biztosítékul csak az önkormányzat 

saját bevétele szolgál a polgármester, amennyiben biztosítékul ingatlan fedezet bevonása szükséges 

a Közgyűlés hozza meg. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő hitel-, vagy kölcsön-szerződés, illetve szerződések – az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának figyelembevételével, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 

szerinti Kormány engedélyezetést követően, valamint a Városgazdálkodási és-üzemeltetési 

Bizottság elnökének ellenjegyzés után történő – aláírására. 

Felelős:  Polgármester 

Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:  azonnal ill. folyamatos 

 
  



XXIX. ÉVFOLYAM                                1. sz.                              2019. JANUÁR-FEBRUÁR 
 

  

28 

 

 

7/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak étkezési 

térítési díjának meghatározása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati fenntartású óvodákban 
dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés térítési díjának összegét 2019. évre a 
nyersanyagnorma 63%-ában hagyja jóvá. 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő 
óvodákban dolgozó közalkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díj mértéke  

2019. évi nyersanyagnorma alapján 
(Ft/nap) 

  Nettó érték Áfa Áfá-val növelt érték 

Tízórai 40 11 51 

Ebéd 152 41 193 

Uzsonna 40 11 51 

Összesen 232 63 295 

 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Miskolci Közintézmény -működtető Központ 
Határidő: azonnal 
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8/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az Állami Számvevőszék Elnökének figyelemfelhívó levelében foglaltak tudomásul 

vétele, intézkedés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Állami Számvevőszék 

„Utóellenőrzések – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
közfeladat-ellátásának utóellenőrzése – Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit 
Kft.” címmel készített jelentéséhez kapcsolódó elnöki figyelemfelhívó levélben foglaltakról szóló 
tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi, s felhatalmazza a Polgármestert 
az ÁSZ Elnökének a megtett intézkedésekről történő értesítésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Társaságfelügyeleti Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézkedéseket rendeli el: 

a) Az Önkormányzat által kötött, általános támogatási szerződésekben tételes, hitelesített 
számlamásolatokkal és számviteli bizonylatokkal történő elszámolást kell alkalmazni az alábbi 
eltérésekkel: 
- a non-profit gazdasági társaságok évente biztosított működési támogatásai esetében a 

költségek felosztásáról, a támogatások finanszírozásának megosztásáról főkönyvi 
kivonattal alátámasztott, a támogatási szerződésben meghatározottak szerinti pénzügyi és 
számviteli elszámolás, míg 

- a fentiektől eltérő támogatási megállapodás megkötése esetén a támogatási szerződésben 
meghatározott előírásoknak megfelelő egyedi, speciális elszámolás kerüljön előírásra. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Valamennyi, támogatási szerződés előkészítésben érintett főosztály, osztály 
Határidő:  azonnal 

 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az Állami Számvevőszék 

Elnöke figyelemfelhívó levelében foglaltaknak a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 
szerint kialakított integrált kockázatkezelési rendszerben a szervezet tevékenységében és 
gazdálkodásában rejlő kockázatok között történő szerepeltetését, valamint a megállapításokra 
tett intézkedéseknek a Bkr. 14. § (1) bekezdése szerinti, a külső ellenőrzések javaslatai alapján 
készült intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásban történő rögzítését. 

 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet a kockázatkezelési rendszer tekintetében 

 Belső Ellenőrzési Osztály a nyilvántartás tekintetében 
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Határidő: 2019. december 31. 
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9/2019. (II.22.) számú határozat 
 

Tárgy:  Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési-és tervezési szerződés 
jóváhagyása 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat telepítési tanul-
mányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Me-
gyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének 
módosításához kapcsolódó településrendezési-és tervezési szerződés jóváhagyására” című elő-
terjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – jóváhagyja a 3 jelű főút, 304. jelű közút, 80-as vasútvonal és Kistokaj közigazgatási 
terület határa közötti terület (a továbbiakban: tervezési terület) vonatkozásában elkészített TT-1-
1/2019 tervszámú telepítési tanulmánytervet. 
 

2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, az INPARK Miskolc Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Célmegvalósító (a to-
vábbiakban: Célmegvalósító) és az Uru-Plan Betéti Társaság, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 
közötti településrendezési- és tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről dönt, az 
alábbiak szerint:  
A Szerződés célja a jelen határozat 2. mellékletét képező lehatárolási rajz szerinti telektömb tekinteté-
ben a hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat (a továbbiakban együtt: településren-
dezési eszközök) módosítása a Célmegvalósító költségviselése mellett, a TT-1-1/2019 tervszámú tele-
pítési tanulmányterv alapján.  
A Szerződés tárgya a tervezési területen a településrendezési tevékenység előkészítése, a fejlesztést le-
hetővé tevő szabályozási előírások kidolgozása. 
Tervezőt a tervezési feladat ellátásáért összesen nettó 1. 350. 000,- Ft, +ÁFA azaz Egymillió- három-
százötvenezer forint + ÁFA, összesen bruttó 1.714.500 Ft, azaz Egymillió-hétszáztizennégyezerötszáz 
forint tervezési díj illeti meg. A Célmegvalósítónak a Szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, 
hogy a Tervezőnek a tervezői díjat megfizeti. 
A végső szakmai véleményezési dokumentáció teljesítésének határideje legkésőbb 2019. március 30. 
napja.  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Szerző-
dés aláírásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

3) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a jelen ha-
tározat 2. pontjában említett Szerződés végrehajtásával összefüggő eljárások megindítására és lefolyta-
tására, továbbá minden olyan nyilatkozat megtételére, mely a településrendezési eszközök módosítá-
sához kapcsolódó adatok és adatbázisok szolgáltatásához szükséges. A településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) és (2) 
bekezdése alapján átvett adatok és adatbázisok kizárólag a településrendezési eszközök módosításához 
használhatóak fel. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városépítészeti Főosztály 
Közreműködik: Miskolc Holding Gazdaságfejlesztési Igazgatóság 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 
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 2. pont tekintetében a Közgyűlés döntésétől számított 30 napon belül 
 3. pont tekintetében a 2. pontban meghatározott  
 szerződés megkötését követően 30 napon belül 
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10/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával 
kezdődő hatállyal a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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

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

Alapító Okirat módosításának aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges in-
tézkedések megtételére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: 8 napon belül 
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11/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2019. március 1. napjával hatályba lépő 
4. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
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12/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Közgyűlés tájékoztatása a LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat 

elnyeréséről és a projekttel kapcsolatos tervekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
tájékoztatására a LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat elnyeréséről és a 
projekttel kapcsolatos tervekről” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a tájékoztatást a LIFE 

IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat elnyeréséről és a projekttel kapcsolatos 
tervekről. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a LIFE IP 

HungAiry levegőtisztaság-védelmi projekt előmeneteléről és eredményeiről a végrehajtásért 
felelős főosztály 2 évente számoljon be a Közgyűlésnek. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városépítészeti Főosztály 
Határidő:  azonnal, 
 beszámoló: a projekt előmenetele tekintetében 2 évente,  
 leghamarabb 2021. december 31.,  
 projekt eredményét illetően 2026. december 31. 
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13/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri 
döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 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 1-24. számú mellékletét képező polgármesteri határozatok 
vonatkozásában. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  azonnal 
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14/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Belterületbe vonási kérelem jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 50408/2 hrsz-

ú ingatlan belterületbe vonását. A terület felhasználási célja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési 

Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet szerint kertvárosias lakózóna. 

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

a kérelmezőt értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről. Egyúttal felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosával kötendő 

megállapodás előkészítéséről, amely tartalmazza a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert. 

(3) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

ingatlan tulajdonossal történő megállapodás jelen, valamint az 59/2018. (V.17.) számú határozat 

keretei közötti aláírására, továbbá az 1. pontban jelölt ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási 

kérelem Miskolci Járási Hivatalhoz történő benyújtására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Értesítés: a határozat meghozatalát követő 8 napon belül 

Szerződéskötés: a kérelmező által a szükséges iratok becsatolását 
követően. 
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15/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolc 40908/3 helyrajzi számú ingatlan kedvezményes értékesítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. § (4) és (5) 
bekezdése alapján akként dönt, hogy  

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat ellátásának 
elősegítése céljából 

• a Miskolc 40908/3 hrsz.-ú, kivett óvoda megjelölésű, 1051 m2 nagyságú ingatlant  

• 50%-os vételárkedvezménnyel, bruttó 6.800.000,-Ft vételár ellenében, 
értékesíti a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére (székhely: 1111 
Budapest, Budafoki út 34/b., adószám: 18264825-1-43) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdésében foglalt feltételek betartásával.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pont szerinti ingatlan 
közfeladat ellátásra történő hosszú távú felhasználásának biztosítása érdekében akként 
rendelkezik, hogy: 

a) az 50%-os vételárkedvezményt, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör-
vény 259.§ 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja, 

b) az adásvételi szerződésben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az adott in-
gatlanra vonatkozó fejlesztési projekt szerinti fenntartási időszak végéig, de legalább 5 
évig szóló elidegenítési tilalom kerüljön kikötésre, valamint 

c) amennyiben az adott ingatlanra vonatkozó fejlesztési projekt szerinti fenntartási időszak 
végéig, de legalább a fejlesztési projekt befejezésétől számított 5 évig a Baptista Szeretetszol-
gálat Egyházi Jogi Személy nem a fentiekben meghatározott közérdekű célra használja az 
ingatlant, akkor nem-teljesítési kötbérként köteles megfizetni Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az 50%-os vételárkedvezmény összegét, továbbá 

d) amennyiben a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1. pont szerinti ingatlanra 
benyújtott támogatási igénye elutasításra kerül, vagy nem kezdi meg a tervezett beruházást 
2019. november 30. napjáig, akkor Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult 
elállni a szerződéstől. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyúttal hozzájárul az 1. pont 
szerinti ingatlan vonatkozásában Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baptista Sze-
retetszolgálat Alapítvány között létrejött bérleti szerződés közös megegyezéssel – a jelen határozat 
szerinti adásvételi szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történő – megszüntetéséhez. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a jelen határozatban megállapított 
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feltételekkel az adásvételről szóló megállapodás megszövegezéséről és aláírásáról, az adásvételi 
szerződés létrejöttéhez szükséges eljárások lefolytatásáról. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 1-3. pont tekintetében azonnal,  
 4. pont tekintetében jogszabály szerinti határidő figyelembevételével 
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16/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  Ingatlanhasználat biztosítása civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaság 

részére 
 

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) és (6) 
bekezdése alapján ingyenes használatba adja az alábbi ingatlanrészt az alábbiakban rögzített 
kedvezményezett szervezetek részére: 

Sor-
szám 

Kedvezményezett szervezet 
megnevezése 

Ingatlan címe Ingatlan 
helyrajzi száma 

Használatba 
adott 
ingatlan 
területe (m2) 

  1. Baráthegyi Vakvezető és Segítő 
Kutya Iskola Alapítvány 

Park utca 8. 40270/8/A/3 78,00 

  2. Látássérültek Észak- 
Magyarországi Regionális Elemi 
és Foglalkozási Rehabilitációs 
Központja Alapítvány 

Park utca 8. 40270/8/A/5 61,00 

  3. Látássérültek Észak- 
Magyarországi Regionális Elemi 
és Foglalkozási Rehabilitációs 
Központja Alapítvány 

Park utca 8. 40270/8/A/4 133,00 

  4. Miskolci Csodamalom 
Bábszínház Nonprofit Kft. 

Király utca 1 6571/34 170,00 

  5. Miskolci Csodamalom 
Bábszínház Nonprofit Kft. 

Kossuth Lajos utca 
11. 

2564/1 54,00 

  6. Regionális Civil Központ - 
Alapítvány  

Széchenyi István utca  
19. 

2512/1/A/56 114,00 

  7. TündérPakk Alapítvány Árpád utca 46. 8/3. 30519/55/A/26 51 m2 

 

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

3. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjának 1-6. 
alpontjaiban rögzített ingatlanok használatát 2019. január 1. napjától határozatlan időre – de 
legfeljebb a támogatott közfeladat ellátásának időtartamára –, 6 hónapos rendes felmondási idő 
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kikötésével biztosítja a kedvezményezett szervezetek részére. A Közgyűlés a határozat 1. pont-
jának 7. alpontjában rögzített ingatlan használatát 2019. február 22. napjától 2019. augusztus 31. 
napig terjedő határozott időre biztosítja a kedvezményezett szervezet részére. 
 

4. A kedvezményezett szervezetek kötelesek a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet-
nek minősülnek. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett köteles az 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. 
 

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

6. 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 fel-
mondás lehetőségét kell biztosítani. 
 

7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 
Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződések előkészítéséről és 
megkötéséről. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2019. március 31. 
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17/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A polgármester 2019. évi szabadságával kapcsolatos döntések 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármestere 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy a közszolgálati ti-
sztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésé-
ben foglaltak alapján Dr. Kriza Ákos főállású polgármester  

a. 2018. évben járó 41 munkanap szabadságból 28 munkanap szabadságot vett igénybe, a ki nem 
vett szabadság mértéke 13 munkanap; 

b. 2019. évben 41 munkanap szabadságra jogosult, így összesen a 2019. évben igénybe vehető 
szabadsága az alábbi: 

 

Alapszabadság/év (2019.01.01. – 2019.12.31.):  25 munkanap 

Pótszabadság/év (2019.01.01. – 2019.12.31.): 14 munkanap 

Gyermekek után járó pótszabadság/év  
(2019.01.01. – 2019.12.31.): 2 munkanap 

2018. évben (2018.01.01. – 2018.12.31.) ki nem vett, 
tárgyévi szabadsághoz hozzászámítandó napok száma: 13 munkanap 

 
2. A Közgyűlés az 1. pontban megállapított 54 munkanap szabadság ütemezését a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 
 

3.  A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere részére a jelen 
határozat 1. pontja szerint a 2019. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § 
(3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről 
gondoskodjon. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály,  
 3. pont tekintetében Szervezetmenedzsment Osztály  
Határidő:  azonnal, 3. pont tekintetében folyamatos 
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18/2019. (II.22.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Lufthansa Technik Miskolc Kft. által a Miskolc 12995/6 helyrajzi számú 

ingatlanon végrehajtandó projekt önkormányzati szempontból kiemelt 
beruházássá történő nyilvánítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Lufthansa 
Technik Miskolc Kft. által a Miskolc 12995/6 helyrajzi számú ingatlanon végrehajtandó projekt 
önkormányzati szempontból kiemelt beruházássá történő nyilvánítására” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kiemelt fejlesztési területnek 
minősíti a Miskolc 12995/6 helyrajzi számú ingatlan területét, és egyben önkormányzati szem-
pontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a Lufthansa Technik Miskolc Kft. által a Miskolc 
12995/6 helyrajzi számú ingatlan területén végrehajtandó projektet. A kiemelt fejlesztési terület 
lehatárolása a határozat mellékletét képezi. 
 

2.) A Közgyűlés felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként a 
Polgármesteri Hivatal belső munkafolyamatainak szervezése során tegyen meg minden tőle 
telhető intézkedést annak érdekében, hogy - a vonatkozó jogszabályi határidők alapulvételével - 
a projekt megvalósítása érdekében induló eljárások a lehető legrövidebb időn belül be-
fejeződjenek. 
 

3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 
önkormányzati fenntartású intézményhálózat vezetőit keresse meg annak érdekében, hogy az 
általuk vezetett intézményük belső munkafolyamatainak szervezése során tegyenek meg minden 
tőlük telhető intézkedést annak érdekében, hogy - a vonatkozó jogszabályi határidők alapulvé-
telével - a projekt megvalósítása érdekében induló eljárások a lehető legrövidebb időn belül 
lezáruljanak. 
 

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1.) pontja szerint a koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szer-
inti intézkedések megtételére. 
 

5.) A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a határozat 2. pontja szerinti, és a Polgármestert a határozat 3. 
pontja szerinti intézkedés megtételére. 

Felelős:                          Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  az 1., 4. pontok tekintetében Városépítészeti Főosztály 

a 2-3. és 5. pontok tekintetében Alpolgármesteri Kabinet 
Határidő:                            a felmerülést követően azonnal 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 
2019. február 13. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 

1/2019. (II.13.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII. 12.) számú rendelet 2/D. § (1)-(2) bekezdése, valamint 6. § alapján a költségelven bérbe 
adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szer-
int állapítják meg: 

 

Költségelvű pályázat 

 
Ssz.  

Cím  
Első helyezett 

pályázó 
Második helyezett pályázó 

1 Szinva utca 25. 3/15.    

2 Áfonyás utca 2. 5/1.   

3 
Felsőruzsin körút 4. 
5/2.  

  

4 Áfonyás utca 5. 2/3.   

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) 
számú rendelet 2/C. § (5) bekezdése, valamint 2/D. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítják, 
hogy az arra nem jogosultak által előterjesztett pályázatok érvénytelenek, így azokat a Bizottságok 
elutasítják. 

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága felkérik a Miskolc Holding Zrt.-t a bé-
rleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottságok elnökei 
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Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal, illetve a 3. pont esetében 2019. február 28. 
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2/2019. (II.13.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 

Tárgy:  Tárgy: Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat nyugdíjasházi 
névjegyzék megállapítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozzák:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 33.§ (1) 
bekezdése alapján: 

 
 a 3526 Miskolc, Eperjesi utca 5. szám alatti nyugdíjasok házába történő elhelyezésre a 

névjegyzékbe felveszik  
- 1/2019. sorszám alatt  
                         (szül.:                      anyja neve:             ) és                   (szül. név:               , szül.:            
anyja neve:                  )                              szám alatti lakosokat, 

 
a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti nyugdíjasok házába történő 
elhelyezésre a névjegyzékbe felveszik 
- 1/2019. sorszám alatt  
                         (szül. név:               , szül.:                             anyja neve:                         )                
szám alatti lakost. 

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága utasítják a Miskolc Holding Zrt-t a bé-
rleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottságok elnökei 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az 1. pont tekintetében azonnal, illetve  
  a 2. pont esetében 2019. március 31. 
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3/2019. (II.13.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 

Tárgy: A visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat a visszaállított 
bérleti jogviszonyok felülvizsgálatára” című előterjesztést és a következő határozatot hozzák:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 

Bizottsága, illetve Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése 
alapján hozzájárulnak  

-                      (sz.:                    an.:                   ), és                  (sz.:                an.:               ) részére a 
Miskolc, Szentgyörgy u. 68. III/2. szám alatti lakás, 

-                     (sz. n.:                sz.:            an.:                 ) részére a Miskolc, Bertalan u. 30. IV/1. 
szám alatti lakás,  

-                      (sz.:                    an.:                   ) részére a Miskolc, Szeles u. 1. fsz. 1. szám alatti 
lakás,  

-                     (sz. n.:                  sz.:                     an.:               ) részére a Miskolc, Kis-Hunyad u. 30. 
fsz. 3. szám alatti lakás, 

-                       (sz. n.:                   sz.:                      an.:               ) részére a Miskolc, Leszih Andor 
u. 23. fsz. 4. szám alatti lakás, 
további, a szerződés lejárati időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra történő 
bérbeadáshoz. 

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

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

 
Felelős:  Bizottságok elnökei 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal 

2. pont tekintetében 2019. március 31. 
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4/2019. (II.13.) 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.) számú rendelet 28/B.§ (1) bekezdése alapján 

 

- Miskolc Hegyalja út 4. 6/2. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 1+2x0,5 szobás, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                     (szül. neve:           
, sz.:         an:            ) bérlői jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számítva 
a Miskolci Közintézmény-müködtető Központtal létesített munkaviszonya fennállásáig, de 
legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 

- Miskolc Második utca 7. 3/3. szám alatt lévő 50 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, 
piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli                       (szül. neve:               , sz.:       
an.:              ) bérlői jogviszonyban a szerződés megkötésének időpontjától számítva a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel létesített munkaviszonya 
fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 

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

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

 
Felelős:  Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást Felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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5/2019. (II.13.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának 
elbírálására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Tárgy:  A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása  
 
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 2/D. § (3)-(4) bekezdése, valamint 7. §-a alapján a piaci alapon bérbe 
adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

Piaci pályázat 

 
Ssz.  

Cím  Első helyezett pályázó 
Második helyezett 

pályázó 
1 Futó utca 17. 1/2.    
2 Második utca 9. 2/3.    
3 Győri kapu 138. 2/3.    
4 Vörösmarty Mihály utca 58. 10/3.    
5 Hajós Alfréd utca 42. 3/1.    
6 Hajós Alfréd utca 54. 4/3.    
7 Sályi István utca 3. 3/1.    
8 Hajós Alfréd utca 27. 10/4.    
9 Második utca 1. 2/2.    

10 Mednyánszky László utca 36. 10/2.    
11 Első utca 6. 5/3.    
12 Ady Endre utca 16. 1/4.   

 
2.  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 2/C. § (5) bekezdése, valamint 2/D. § (4) bekezdése d) pontja 
alapján megállapítja, hogy a jelen előterjesztés 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, Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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  
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a 3. pont esetében 2019. február 28. 
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2019. február 13. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

6/2019. (II.13.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: Jogi személyek javára önkormányzati bérlakások biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat jogi személyek javára önkormányzati bérlakások 
biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 
12.) önkormányzati rendelet 10/E. § (2) bekezdése alapján – átruházott hatáskörben eljárva – akként 
dönt, hogy a rendelkezésre álló üres önkormányzati lakásállományból  
 

a) a MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, 
József  Attila utca 65., cégjegyzék szám: 05-09-026023, adószám: 24676658-2-05, képviseli: Majoros 
Róbert ügyvezető) részére 1 db önkormányzati bérlakás vonatkozásában, 

folyamatos bérlő kijelölési jogot biztosít 

a társasággal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
természetes személyek lakhatásának megoldása céljából. 
 

b) a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50., cégjegyzék 
szám: 05-09-017452, adószám: 20643522-2-05, képviseli: Bátyi Zsolt ügyvezető), mint 

bérlő részére 2019. december 31. napjáig 1 db önkormányzati bérlakást biztosít  

a vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes 
személyek lakhatásának megoldása céljából. 

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

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a bérlőkijelölésre vonatkozó megállapodás megkötésével, 
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: 1. pont tekintetében azonnal 
 2. pont tekintetében a döntés kézhezvételétől számított 30 napon 

belül 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 
2019. február 13 napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

1/2019. (II.13.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 

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

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

 

Költségelvű pályázat 

 
Ssz.  

Cím  
Első helyezett 

pályázó 
Második helyezett pályázó 

1 Szinva utca 25. 3/15.    

2 Áfonyás utca 2. 5/1.   

3 
Felsőruzsin körút 4. 
5/2.  

  

4 Áfonyás utca 5. 2/3.   

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 
12.) számú rendelet 2/C. § (5) bekezdése, valamint 2/D. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
megállapítják, hogy az arra nem jogosultak által előterjesztett pályázatok érvénytelenek, így azokat 
a Bizottságok elutasítják. 

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága felkérik a Miskolc Holding Zrt.-t a bé-
rleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottságok elnökei 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  azonnal, illetve a 3. pont esetében 2019. február 28. 
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2/2019. (II.13.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 
Tárgy:  Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat nyugdíjasházi 
névjegyzék megállapítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozzák:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 33.§ (1) 
bekezdése alapján: 

 
 a 3526 Miskolc, Eperjesi utca 5. szám alatti nyugdíjasok házába történő elhelyezésre a 

névjegyzékbe felveszik  
- 1/2019. sorszám alatt  
                  (szül.:                   anyja neve:                  ) és                      (szül. név:                  , szül.:                       
anyja neve:              )                                szám alatti lakosokat, 

 
a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti nyugdíjasok házába történő 
elhelyezésre a névjegyzékbe felveszik 
- 1/2019. sorszám alatt  
                  (szül. név:                  szül.:                      anyja neve:              )                 szám alatti 
lakost. 

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

Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága utasítják a Miskolc Holding Zrt-t a bé-
rleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottságok elnökei 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az 1. pont tekintetében azonnal, illetve  
  a 2. pont esetében 2019. március 31. 
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3/2019. (II.13.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata 
 

Tárgy: A visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat a visszaállított 
bérleti jogviszonyok felülvizsgálatára” című előterjesztést és a következő határozatot hozzák:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 

Bizottsága, illetve Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése 
alapján hozzájárulnak 

-                  (sz.:             an.:                        ), és                (sz.:              an.:         ) részére a Miskolc, 
Szentgyörgy u. 68. III/2. szám alatti lakás, 

-               (sz. n.:          sz.:               an.:               ) részére a Miskolc, Bertalan u. 30. IV/1. szám 
alatti lakás,  

-                     (sz.:                 an.:                 ) részére a Miskolc, Szeles u. 1. fsz. 1. szám alatti lakás,  

-                   (sz. n.:              sz.:               an.:               ) részére a Miskolc, Kis-Hunyad u. 30. fsz. 3. 
szám alatti lakás, 

-                      (sz. n.:             sz.:              an.:               ) részére a Miskolc, Leszih Andor u. 23. fsz. 
4. szám alatti lakás, 
további, a szerződés lejárati időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra történő 
bérbeadáshoz. 

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

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

 

Felelős:  Bizottságok elnökei 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal 
  2. pont tekintetében 2019. március 31. 
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KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
 

2019. február 13. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 
 

1/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: A CINE-MIS Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai munkájáról és a közszolgáltatási 
szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2019. évi 
szakmai tervének jóváhagyása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai 
munkájáról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, 
valamint a 2019. évi szakmai tervének jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai munkájáról és a 
közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolóját a határozat 1. és 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:   CINE-MIS Nonprofit Kft.   
Végrehajtást felügyelő osztály:  Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 
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2/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: A Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2018. évi beszámolójának jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2018. 
évi beszámolójának jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

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 
rendelete 2. melléklet 2.4.8. pontja alapján – a Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2018. évi 
beszámolóját a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 
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3/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: Diósgyőri Horizont Atlétikai Club 2018. évi 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 ,,2018. évi Hazai, nemzetközi, szabadidős és 
sportrendezvények támogatása pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelem elbírálására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Diósgyőri Horizont Atlétikai Club által 
benyújtott kérelemnek helyt ad, és jóváhagyja a Bizottság 25/2018. (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. 
március 31. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje pedig 2019. április 30. napja. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2.Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosításhoz szükséges 
dokumentumok aláírására, valamint egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2019. március 10. 



XXIX. ÉVFOLYAM                                1. sz.                              2019. JANUÁR-FEBRUÁR 
 

  

58 

 

 

4/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: "Laurus" Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására 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 pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turiszt-

ikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a "Laurus" Alapítvány a kiemelkedő 
tehetségek támogatására által benyújtott, 2019. január 15-én kelt módosítási kérelemnek helyt 
ad és jóváhagyja a "Laurus" Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására részére, a 
Bizottság 23/2018. (VI. 18.) számú határozatával megállapított 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint 
összegű támogatás változatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a 
felhasználás időszaka 2018. január 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó időszak, az el-
számolás határideje pedig 2019. június 30. napja. 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos 
teendők intézéséről gondoskodjon. 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2019. február 28. 
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5/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 

 
 
Tárgy: TAKÁCS MODELL – DIVAT – REKLÁM STÚDIÓ Betéti Társaság 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 pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turiszt-
ikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a TAKÁCS MODELL – DIVAT 
– REKLÁM STÚDIÓ Betéti Társaság által benyújtott, 2019. január 15-én kelt módosítási kér-
elemnek helyt ad és jóváhagyja a TAKÁCS MODELL – DIVAT – REKLÁM STÚDIÓ Betéti 
Társaság részére, a „Negyedik Miskolci Divatkongresszus” témájú pályázat megvalósítására, a 
Bizottság 23/2018. (VI. 18.) számú határozatával megállapított 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint 
összegű támogatás változatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a 
felhasználás időszaka 2018. január 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó időszak, az el-
számolás határideje pedig 2019. június 30. napja.  

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos 
teendők intézéséről gondoskodjon. 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2019. február 28. 
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6/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

 
Tárgy: TAKÁCS MODELL – DIVAT – REKLÁM STÚDIÓ Betéti Társaság 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 pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turiszt-

ikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a TAKÁCS MODELL – DIVAT 
– REKLÁM STÚDIÓ Betéti Társaság által benyújtott, 2019. január 15-én kelt módosítási kér-
elemnek helyt ad és jóváhagyja a TAKÁCS MODELL – DIVAT – REKLÁM STÚDIÓ Betéti 
Társaság részére, a „Miskolci Divatfesztivál” témájú pályázat megvalósítására a Bizottság 
23/2018. (VI. 18.) számú határozatával megállapított 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű 
támogatás változatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a fel-
használás időszaka 2018. január 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó időszak, az elszámolás 
határideje pedig 2019. június 30. napja.  

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos 
teendők intézéséről gondoskodjon. 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2019. február 28. 
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7/2019. (II.13.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: Kilátó Miskolc Város Lakosságáért Egyesület 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 pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turiszt-

ikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Kilátó Miskolc Város Lakos-
ságáért Egyesület által benyújtott, 2019. január 31-én kelt módosítási kérelemnek helyt ad és 
jóváhagyja a Kilátó Miskolc Város Lakosságáért Egyesület részére, a Bizottság 23/2018. (VI. 
18.) számú határozatával megállapított 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint összegű 
támogatás változatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a fel-
használás időszaka 2018. január 1. napjától 2019. április 30. napjáig tartó időszak, az elszámolás 
határideje pedig 2019. május 31. napja.  

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos 
teendők intézéséről gondoskodjon. 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs  Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2019. február 28. 
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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 


