MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. § tekintetében Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.)
önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 1.1.1.
alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
1. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 6. alcíme a következő 7/A. §sal és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. §
(1)

A települési képviselőket a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési
bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló
önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíj és egyéb természetbeni
juttatások illetik meg.

(2)

A képviselő az – (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendeletben meghatározott –
alapdíj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult, ha a Közgyűlés ülésén nem vesz
részt, feltéve, hogy az azt közvetlenül megelőző ülésen sem vett részt. Az alapdíj
abban a hónapban csökken, amelyben az ismételt mulasztás megtörtént. A
képviselő egyébként a tiszteletdíja 100 %-ára jogosult.

(3)

A bizottságok elnökeire, alelnökeire és – képviselő, valamint nem képviselő –
tagjaira az e tisztség után járó tiszteletdíj megállapításánál a (2) bekezdésben
foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a tiszteletdíj nem
csökkenthető, ha az érintett személy az adott hónapban több ülésen vett részt, mint
amennyit elmulasztott.

(4)

A Közgyűlési és bizottságai testületi ülésein való jelenlét igazolására a jelenléti ív
szolgál.

(5)

Igazolt távollét esetén a (2)-(3) bekezdésben foglalt szabályok nem alkalmazhatóak
a képviselőre, bizottsági elnökre, alelnökre és tagokra.

(6)

Igazolt távollétnek minősül különösen:
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a)

kereső képtelenséggel járó betegség,

b)

a testület vagy a testület elnökének meghatalmazása (megbízása) alapján,
közfeladat ellátása céljából bekövetkező, önkormányzati érdekből történő távollét,

c)

egyéb méltányolható ok.

(7)

A távollétet a testületi ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban kell a
polgármesternek, illetve a bizottság elnökénél bejelenteni.

(8)

A bizottsági elnök távollétét a polgármester igazolja.

(9)

Amennyiben a képviselő akadályoztatása miatt nem tudja távollétét az ülés
megkezdéséig bejelenteni, akkor az akadályoztatás megszűnését követően
haladéktalanul köteles eleget tenni a jelen rendelet szerinti bejelentési
kötelezettségének.

(10) A Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt abban az esetben, ha a távollét minősítése
tekintetében vita merül fel.
7/B. §
(1)

A képviselő testületi ülésről való távolmaradását, ha az a 7/A. § (6) bekezdésének
c) pontja szerinti okból történt, kérelmére a polgármester igazolja. Ez esetben az
alapdíj összegének megállapítása szempontjából jelenlévőként kell figyelembe
venni.

(2)

A bizottsági elnök tartós távolléte esetén a helyettesítésre jogosultat - a
helyettesítés időtartamára - az elnökre vonatkozó díjazás illeti meg. Tartós
távolléten legalább két egymást követő bizottsági ülés elmulasztását kell érteni.

(3)

A bizottsági tagokat megillető juttatás megállapításához az önkormányzati
érdekből történő távollét igazolására a bizottság elnöke jogosult.”
2. §

(1) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester, majd a települési képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek. Az eskü
szövegét a jegyző, ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén a polgármester által
erre felkért személy olvassa elő.”
(2) A Rendelet 16. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Közgyűlésre a települési képviselőkön, tisztségviselőkön, a jegyzőn és az aljegyzőkön
kívül meg kell hívni
„c) azt az alpolgármestert, aki nem tagja a Közgyűlésnek,”

(3) A Rendelet 24. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A hozzászólások nem összevonható időtartama:
„e) 27. § szerinti esetben 1 perc.”
(4) A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A Közgyűlésen felszólalhat a tisztségviselő, vagy bármely települési képviselő,
amennyiben a személyét érintő negatív értéktartalmú kifejezés hangzik el neve
említésével, vagy nevének említése nélkül, de beazonosítható módon.”
(5) A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felszólalás engedélyezéséről – a 24. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt időtartamra
– az elnök dönt. Viszontválasznak, vitának helye nincs.”
(6) A Rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elnök vagy az általa felkért személy az ülésen felszólalhat a Közgyűlés
tájékoztatása érdekében. Az elnök a tájékoztatáshoz audiovizuális eszközt igénybe
vehet.”
(7) A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 29. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az elnök
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő
kifejezéseket használ, magatartást tanúsít,
rendre utasíthatja azt, aki a Közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít,
felszólíthatja tárgyszerűségre azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól,
rendre utasítja, és szükség esetén megvonja a hozzászólás jogát attól a felszólalótól,
aki az a)-c) pont szerinti figyelmeztetés, rendre utasítás vagy felszólítás ellenére
ismételten kifogás alá esik,
széksértés megállapítását kezdeményezheti, ha a települési képviselő a tanácskozás
méltóságát magatartásával sérti, a Közgyűlés tagjait sértő kifejezésekkel illeti,
továbbá bántó kifejezéseit haladéktalanul vissza nem vonja és a sértettet vagy a
testületet meg nem követi (a továbbiakban: széksértés),
figyelmezteti azt a Közgyűlésen jelenlévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét
magatartásával zavarja, ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is
kötelezheti,
egyedileg engedélyezheti választójoggal nem rendelkező 18 éven aluli személyek
Közgyűlés testületi ülésén való részvételét.

(2a) A (2) bekezdés e) pontja szerinti kezdeményezés esetén a Közgyűlés a széksértés
tényét vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel állapítja meg.”
(8) A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Elutasító döntés meghozatala esetén, vagy ha a szavazás eredményével kapcsolatban
kétség merül fel, az elnök a szavazást egy alkalommal megismételtetheti.”
(9) A Rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Egyszerű többséget igénylő szavazásnál szavazategyenlőség áll fenn, ha az „igen”
szavazatok száma megegyezik a „nem” és a „tartózkodó” szavazatok együttes összegével.
Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a javaslatot elutasító döntés született.”
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(10) A Rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A napirend elfogadása tárgyában, ügyrendi kérdésben, továbbá bizottság létszáma
és összetétele tekintetében név szerinti szavazás nem tarható.”
(11) A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés határozatait a naptári év elejétől külön-külön megjelöléssel kell ellátni.”
(12) A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott tartalmi
elemeken túlmenően az írásos jegyzőkönyv mellékletét képezik:
a) meghívó,
b) az önkormányzati rendeletek kihirdetett szövege,
c) a jelenléti ív,
d) – elrendelése esetén – a név szerinti szavazásról készült névsor.”
(13) A Rendelet a következő 37/A. §-sal kerül kiegészítésre:
37/A. §
(1) Bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet –
a zárt ülés kivételével – kérelmet nyújthat be a Közgyűlés, illetve testületi formában
működő szervei testületi üléséről készült jegyzőkönyvbe történő betekintés érdekében.
(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján, annak benyújtásától
számított 15 napon belül, munkanapokon, munkaidőben bármely polgár számára
betekintési lehetőséget biztosít a testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvekbe és
határozatokba, valamint a Közgyűlés által megalkotott rendeletekbe.
(3) A Közgyűlés üléséről készített hangfelvételről másolat nem készíthető.
Zárt ülés tartása esetén – a hatósági és kitüntetési ügyek kivételével – a hozott
határozatokat a nyilvános ülés jegyzőkönyvében kell rögzíteni.
(4) Zárt ülés tartása esetén is gondoskodni kell a közérdekű adatok nyilvánosságra
hozataláról így különösen:
a) az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására,
b) az önkormányzati vagyon kezelésére,
c) a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,
d) jogszabályban kötelezően előírt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokra
vonatkozóan.
(5) A kérelmező a megtekintett dokumentumokról költségtérítés ellenében másolatot
kérhet. A költségtérítés összegét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló kormányrendeletben meghatározott
maximális mérték szerint kell megállapítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti költséget a Polgármesteri Hivatal házipénztárába vagy
átutalással kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlaszámára.”
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(14) A Rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. §
A Közgyűlés ülésének időpontjáról és napirendjéről a nyilvánosságot a Polgármesteri
Hivatal székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel és elektronikus formában
Miskolc Megyei Jogú Város honlapjára való feltöltéssel kell értesíteni, rendes ülés esetén
a 13. § szerinti időpontban, rendkívüli ülés esetén a 14. § szerinti időpontban.”
(15) A Rendelet 13. §-ában a „kabinetvezetők” szövegrész helyébe a „kabinetvezetők, illetve
főosztályvezetők” szöveg lép.
(16) A Rendelet 16. § i) pontjában „kabinetvezetőit, kabinetvezető-helyetteseit” szövegrész
helyébe a „kabinetvezetőit, kabinetvezető-helyetteseit, illetve főosztályvezetőit és
főosztályvezető-helyetteseit” szöveg lép.
(17) A Rendelet 18. § (3) bekezdésében a „kabinetvezetőknek” szövegrész helyébe a
„kabinetvezetőknek, illetve főosztályvezetőknek” szöveg lép.
(18) A Rendelet 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért felelős szervezeti egység, illetve
amennyiben a végrehajtásért felelős a (3) bekezdés szerinti szervezet, a végrehajtást
felügyelő szervezeti egység tartozik beszámolási kötelezettséggel. Amennyiben a
végrehajtásban további szervezeti egység, bizottság, közvetlenül vagy közvetve többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, önkormányzati alapítású
költségvetési szerv működik közre, úgy a végrehajtásért felelős szervezeti egység, illetve
a végrehajtást felügyelő szervezeti egység jogosult a végrehajtás állásáról információt
kérni. A végrehajtásban közreműködő a kért információkat köteles megadni.”
(19) A Rendelet 36. § (2)-(5) bekezdésében a „kabinet” szövegrész helyébe a „szervezeti egység”
szöveg lép.
(20) A Rendelet 67. §-ában a „kabinetvezetői” szövegrész helyébe a „kabinetvezetői, illetve
főosztályvezetői” szöveg lép.
3. §
(1) A Rendelet 47. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állandó bizottság nem képviselő tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján köteles
vagyonnyilatkozat-tételre, amennyiben a Vnytv. 3. § (3) bekezdés eb)-ed) alpontjaiban
meghatározott feladatok tekintetében javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre
jogosult.”
(2) A Rendelet 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés értelmezésében kellő idő áll rendelkezésre az állandó bizottsági
ülésen történő megjelenéshez, amennyiben az értesítésre legkésőbb az ülés időpontját
megelőző naptári napon kerül sor.”
(3) A Rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Az együttes állandó bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon az egyes állandó
bizottságok külön-külön is határozatképesek. Az együttes állandó bizottsági ülésen az
állandó bizottságok döntéseiket külön-külön határozatba foglalva hozzák meg.”
(4) A Rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állandó bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik. Az állandó bizottság munkájának koordinálása, testületi üléseinek
előkészítése, a testületi ülésről jegyzőkönyv készítése és a testületi ülésen való részvétel a
jegyző által kijelölt, a Polgármesteri Hivatal személyi állományába tartozó köztisztviselők
feladata.”
(5) A Rendelet 48. § (5) bekezdésében a „vele szemben felmerült kizáró okot” szövegrész
helyébe a „személyes érintettségét” szövegrész lép.
4. §
(1) A Rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az írásbeli határozatot a naptári év elejétől külön-külön megjelöléssel kell ellátni.”
(2) A Rendelet V. Fejezete a következő 36. alcímmel egészül ki:
„36. Társulás
68/A. §
(1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, gazdaságosabb és ésszerűbb ellátása
érdekében részt vesz a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásban (a továbbiakban: Társulás).
(2) A Társulás Miskolc város térségének települési szilárdhulladékai kezelésének
korszerű megoldására, az ehhez szükséges jogi, pénzügyi, gazdasági feltételrendszer
megteremtésére és az Európai Uniós követelményrendszernek való megfelelés
megvalósításának elősegítése céljából, továbbá a közös érdekérvényesítés elősegítése
érdekében a tagönkormányzatokkal együttesen, megállapodás alapján létrehozott,
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás.
(3) A Társulás feladata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti
önkormányzatot terhelő hulladékgazdálkodási közfeladat megoldása.
(4) A Társulás munkaszervezete a Polgármesteri Hivatal. A munkaszervezet feladatai:
a) a Társulás döntéshozó szerve (a továbbiakban: Társulási Tanács) feladatainak
végrehajtása és döntéseinek előkészítése,
b) a Társulási Tanács és szervei üléseinek előkészítése,
c) a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése,
d) a Társulási Tanács és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása,
e) a Társulási Tanács működésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
f) az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
g) a meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése,
tájékoztatása,

6

h) gondoskodik a Társulás költségvetésének előkészítéséről és végrehajtásáról,
zárszámadásának összeállításáról,
i) a Társulás belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
j) a társulási megállapodásban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó szakmai
tevékenységek koordinálása és végrehajtása.”
5. §
(1) A Rendelet 69. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nemzetiségi önkormányzat részére az Önkormányzat által támogatásként
rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrás mértékét a mindenkori költségvetési rendelet
határozza meg.”
(2) A Rendelet 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok hatékony
érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak
gyakorlásához biztosítja valamennyi nemzetiségi önkormányzat részére a
működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket, melyek részletes szabályait a 4. melléklet
tartalmazza.”
(3) A Rendelet 69. §-a a következő (5)-(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A települési nemzetiségi önkormányzat elnökét tanácskozási joggal kell meghívni a
Közgyűlés, illetve az állandó bizottságok testületi ülésének azon meghatározott napirendi
pontjához, mely tárgya szerint a nemzetiség helyzetét érintő kérdésre vonatkozik.
(6) A települési önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben (a továbbiakban: Njtv.) meghatározott kezdeményezését, javaslatát,
tájékoztatáskérését – elnöke útján – a polgármesterhez nyújthatja be.
(7) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselője a Polgármesteri Hivataltól
igényelheti a nemzetiségi önkormányzati feladatkörének ellátásához szükséges
tájékoztatást, szakmai közreműködést.
(8) Az Njtv. 81. §-a szerinti tárgykörbe tartozó előterjesztés tárgyalása esetén a közgyűlési
határozat meghozatalára csak az érintett települési nemzetiségi önkormányzat
egyetértésével, illetve véleményének benyújtását követően kerülhet sor.
(9) A (8) bekezdés szerinti véleményezési, egyetértési jog gyakorlására a véleményezési,
egyetértési jog jogosultjának az erre irányuló kezdeményezés kézhezvételét követő 30
napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére. A véleményezésre, egyetértésre jogosultak
nyilatkozatának tartalmáról, a nyilatkozattétel elmaradásáról a Közgyűlést az
előterjesztő tájékoztatja.”
6. §
(1) A Rendelet 1. melléklet 2.1.6. pontja helyébe a következő pont lép:

2. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
2.1. Véleményezi
„2.1.6. az államháztartás alrendszereibe nem tartozó alapítványi forrás átvételével és
átadásával kapcsolatos előterjesztéseket,”
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(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018.
(III.6.) önkormányzati rendelet módosítása
7. §
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.)
önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten
a 3. mellékletben, az „Önkormányzat összesen” soron megtervezett – az intézmények
kiadási előirányzatait nem tartalmazó – kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja
meg.”
4. Hatályon kívül helyező rendelkezések
8. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 50. § (1) bekezdésében az „az írásbeli előterjesztések egyidejű
kiküldésével” szövegrész.
(2) Hatályát veszti
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési képviselők, a
tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről
szóló 30/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4-5. §-a,
2. a Rendelet 22. alcíme, 64. § (2) bekezdése.
5. Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Miskolc, 2018. június 19.

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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1. melléklet a 9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE, AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA, A JEGYZŐRE ÉS
A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési
jogkörök:
1.1. A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság előzetes véleménye alapján:
1.1.1. Az átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe került költségvetési szervek,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére,
legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsön nyújtása;
1.1.2. Az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad
pénzeszközök betétkénti elhelyezése, államilag garantált értékpapírok
vásárlása;
1.1.3. A mindenkori költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg
terhére kötelezettség vállalása.
1.2 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleménye alapján dönt a szociális
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának,
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a Házirendjének
jóváhagyásáról.
1.3. Az általános tartalékkal való rendelkezési jog negyedévenként a mindenkori
költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig.
1.4. Önkormányzati költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatos
szabályzat jóváhagyása.
1.5. A gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése
érdekében tárgyalások folytatása, előzetes kötelezettségvállalás.
1.6. Mecénási Alapból támogatás odaítélése a mindenkori költségvetési rendeletben
meghatározott összeg erejéig.
1.7. Tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendeletben meghatározott
összeghatárig és feltételekkel; tulajdonosi nyilatkozatok kiadása.
1.8. A város név-, címer, és zászló használatának engedélyezése.
1.9.

Helyi vízkár-elhárítási feladatokról
meghatározott feladatok.

szóló

önkormányzati

rendeletben

1.10. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott feladatok.
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1.11. Közterület-használati engedélyek kiadása és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás
lefolytatása.
1.12. A közbeszerzési kiírások jóváhagyása, felülvizsgálata, és döntés a Közbeszerzési
Szabályzatban meghatározottak szerint.
1.13. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok támogatási szerződéseinek,
dokumentumainak aláírása az önkormányzat nevében.
1.14. Döntés a gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az
óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról.
1.15. Kijelöli Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőit a területén
működő nevelési-oktatási intézmények iskolaszékeibe, intézményi tanácsaiba.
1.16. Határozattal dönt a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának
véleményezési szakaszában a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról. A beérkezett véleményekről és az azzal kapcsolatosan hozott
döntéséről a Közgyűlést a településrendezési eszköz jóváhagyásakor
tájékoztatja.
1.17. A Polgármester:
1.17.1. Dönt az államháztartás alrendszereibe nem tartozó természetes személy,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban:
külső szerv) által felajánlott pénzeszköz átvételéről.
1.17.2. Dönt az államháztartáson kívüli pénzeszközök külső szerv részére történő
átadásáról. Államháztartáson kívüli pénzeszköznek minősül a külső szervtől
kapott a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 19. pontja szerinti pénz.
1.17.3. Az önkormányzat mindenkori költségvetése kiadási előirányzatainak
terhére egyedi döntéssel vagy pályázati felhívás alapján lefolytatott eljárást
lezáró döntéssel juttatást nyújthat külső szerv részére. Ez alól kivételt képeznek
azon kiadási előirányzatok, amelyek felhasználására vonatkozó hatáskört a
Közgyűlés a jelen rendeletben vagy más jogszabályban egyéb, a Polgármestertől
eltérő szerveire ruházta át.
1.17.4. Az 1.17.1.-1.17.2. pontok rendelkezéseit nem kell alkalmazni az
államháztartás alrendszereibe nem tartozó alapítványi forrás átvételére és
átadására.
1.18. Dönt az
megkötéséről.

Önkormányzattal

létrejövő

közművelődési

megállapodások

1.19. Dönt a temetkezési emlékhellyé történő nyilvánítással kapcsolatos ügyekben.
1.20. A pályázatok benyújtásakor, majd azt követően a megvalósítás időszakában – a
támogatási összegek szabályszerű és hatékony felhasználása, illetve a pályázat sikeres
megvalósítása érdekében – a pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések
megtétele, hiánypótlási felhívások teljesítése.
1.21. Dönt az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatai terhére történő
kötelezettségvállalásnak nem minősülő szerződések megkötéséről, amennyiben az
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adott szerződés megkötését magasabb szintű jogszabály nem utal más szerv
kizárólagos hatáskörébe.
2. A Közgyűlés által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök, döntési
jogkörök:
2.1. Jogi és Ügyrendi Bizottság
2.1.1. Perbeli, vagy peren kívüli egyezségkötés esetén a hatályos vagyonrendeletben
meghatározott összeghatárok között, és feltételekkel a Városgazdálkodási-és
Üzemeltetési Bizottsággal együttesen dönt. Figyelemmel kíséri az önkormányzat
bíróság előtt folyamatban lévő pereit és perbeli tevékenységét.
2.1.2. Zárt ülésen dönt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvényben meghatározott helyi földbizottsági állásfoglalás – a helyi
földbizottságok létrehozásáig agrárkamarai állásfoglalás – ellen a jegyzőhöz
benyújtott kifogás elbírálásáról.
2.1.3. Jóváhagyja a Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért
Közalapítvány Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.
2.1.4. Dönt a 7/A. § (10) bekezdése szerinti ügyben.
2.2. Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság
2.2.1. Dönt a fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról.
2.2.2. Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
2.2.3. Jóváhagyja a vagyonkezelő szervezetek éves beszámolóját.
2.2.4. Dönt Miskolc Megyei Jogú Város, illetve annak kistérségi, agglomerációs
területén lévő elfogadóhelyeken ingyenes, kedvezményes vásárlásra, szolgáltatások
igénybevételére jogosító kedvezményrendszer koncepciójának elfogadásáról, annak
módosításáról, a kedvezményrendszer bevezetéséről és megszüntetéséről.
2.2.5. Dönt az éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról, módosításáról.
2.2.6. Dönt azon gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása,
visszahívása és díjazásának megállapítása tárgyában, amelyek társasági részesedését
az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja.
2.3. Pénzügyi Bizottság
2.3.1. Dönt az önkormányzat számlavezetőjéről.
2.4. Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
2.4.1. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között:
2.4.1.1. az idegenforgalmi ágazat rendelkezésére álló költségvetési forrás
szakfeladatokra történő felosztásáról,
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2.4.1.2. a sport pályázati önrész felosztásáról, támogatás odaítéléséről,
2.4.1.3. az oktatási funkción tervezett „Tanulók ösztöndíja” támogatás
odaítéléséről.
2.4.2. Dönt a Kulturális Mecénási Alap és a Sport Mecénási Alap odaítéléséről.
2.4.3. Dönt az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról.
2.4.4. Jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai
munkatervét, szakmai beszámolóját, valamint szervezeti és működési szabályzatát.
2.4.5. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.
2.4.6. Dönt pályázat kiírásáról a közgyűlés nevében Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb
vezetői állásainak betöltésére, és véleményezi a benyújtott pályázatokat.
2.4.7. Dönt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, az
adott nevelési évben indítható csoportok számáról, engedélyezi a maximális csoport
átlaglétszámtól való eltérést, ha az nem jelent költségnövekedést és nem jár együtt az
intézmények jellegének, alapfunkciójának megváltozásával, továbbá engedélyezi a
maximális létszámtól való eltérést.
2.4.8. Jóváhagyja a Miskolci Települési Értéktár Bizottság beszámolóját.
2.4.9. Jóváhagyja a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, Miskolc Város
Sportjáért Közalapítvány, Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány és a Szeleta
Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves
beszámolóit.
2.5. Egészségügyi és Szociális Bizottság
2.5.1. Dönt a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi (továbbiakban háziorvosi) működtetési jog
2.5.1.1. elidegenítéssel történő megszerzéséhez szükséges Önkormányzati
nyilatkozat megtételéről, mely szerint a működtetési jog megszerzését
követően az Önkormányzat a kérelmezőt háziorvosként kívánja
foglalkoztatni,
2.5.1.2.

tartósan betöltetlen háziorvosi körzet működtetési jogának
megszerzéséhez a körzet tartósan betöltetlen jellegének igazolásáról.

2.5.2. Dönt a lakáshoz juttatással, pénzügyi támogatással kapcsolatos javaslatokról,
illetve szabályzatról.
2.5.3. Dönt a szociális bérlakásokra benyújtott pályázatok nyerteseiről és a különös
rászorultságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból – a
Közgyűlés által évenként meghatározott keret erejéig – történő bérlők
kijelöléséről.
2.5.4. Dönt a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek
működési támogatásáról.
2.5.5. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között a bizottság
hatáskörébe utalt egyéb alapokról.
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2.5.6. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.
2.5.7. Dönt a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek összevonásával,
megszüntetésével és területi ellátási kötelezettséggel összegfüggő kérdésekben.
2.5.8. Jóváhagyja a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
szervezet Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.
2.6. Rendészeti Bizottság
2.6.1. Jóváhagyja a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány
Kuratóriumának, illetve Felügyelő Bizottságnak az éves beszámolóit.
3. A Közgyűlés által a jegyzőre átruházott hatáskörök
3.1. Véleményezi az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény
vezetőjének személyére vonatkozó javaslatokat.
3.2 Eljár a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése esetében a
közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban
4. A Közgyűlés által a Társulásra átruházott hatáskörök
4.1. Dönt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése, a
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyában.
4.2. Dönt a hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési rendszer hatékony
működtetéséhez szükséges fejlesztésekről és beruházásokról, meghozza azok
szervezéséhez szükséges döntéseket.
4.3. Elláttatja a települési hulladék elkülönített begyűjtését, szállítását, átrakását és
egyéb szennyeződés mentesítési tevékenységet.
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2. melléklet a 9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez
A települési nemzetiségi önkormányzatok testületi működéséhez szükséges
feltételek biztosításának, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásának módja
1. Az Önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás szerinti,
alábbiakban ismertetett működési feltételeket biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére
annak székhelyén:
1.1. A települési nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 16
órában biztosítja az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát, továbbá a helyiséghez, valamint a helyiség
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
1.2. A települési nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja.
1.3. Gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről (különösen meghívók, előterjesztések,
hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
postázása),
1.4. A települési nemzetiségi önkormányzat által elfogadott testületi döntéseket és a
tisztségviselők döntéseit előkészíti, ellátja a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
1.5. Ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
1.6. Viseli az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket, a
testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével.
1.7. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével, adószám igénylésével és adózással kapcsolatos
feladatokat a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységének
jegyző által kijelölt köztisztviselője látja el,
1.8. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos helyi önkormányzatot
terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási
feladatokat a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységének
jegyző által kijelölt köztisztviselője látja el.
1.9. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja
az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
1.10. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatot a mindenkori költségvetési
rendeletében meghatározottak szerint működési támogatásban részesíti.
1.11. A települési nemzetiségi önkormányzat testületi üléseit hétfőtől péntekig a székhelyén, a
a Polgármesteri Hivatallal előre egyeztetett időpontban tartja. Különösen indokolt esetben a
nemzetiségi önkormányzat elnökének az ülést megelőző 5 munkanappal korábban
előterjesztett kérelmére szombati napon is tartható testületi ülés.
1.12. Az Önkormányzat honlapján ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít a települési
nemzetiségi önkormányzat részére.
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2. A Polgármesteri Hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – az Njtv.-ben
meghatározott személyi és tárgyi feltételek mellett – biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működésének további feltételeit az alábbiak szerint:
2.1. A nemzetiségi önkormányzat nemzeti ünnepei méltó megrendezésére az esemény előtt
legalább 30 nappal az elnök a polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelmére a Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő Terme igénybe vehető.
2.2. Értesíti a nemzetiségi önkormányzatot a nemzetiségi önkormányzatot érintő
rendezvényről, valamint, ha az adott nemzetiséghez tartozó delegáció érkezik az
önkormányzathoz és a találkozó jellege azt indokolja.
2.3. A Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerére tekintettel biztosítja a nemzetiségi
önkormányzat elnökei részére a Hivatalba történő belépéshez szükséges kártyát, a nemzetiségi
önkormányzati képviselők részére pedig eseti belépő kártyát biztosít.
2.4. A nemzetiségi képviselők részére képviselői igazolványt biztosít.
2.5. Gondoskodik a nemzetiség zászlójának Polgármesteri Hivatalban történő kihelyezéséről.
2.6. a nemzetiségi önkormányzat számára a rendezvények megrendezéséhez egyedi kérelem
alapján biztosítja a Dísztermet, Közgyűlési Termet, a III. emeleti tetőtéri tárgyalót
(,,Ferdetetős” terem).
2.7. Miskolc Megyei Jogú Város kitüntető címeinek odaítélése során a nemzetiségi
önkormányzat elnökeinek javaslatait figyelembe veszi.
2.8. A nemzetiségi önkormányzat részére a kulturális, városi eseményeken történő
megjelenést előre egyeztetve biztosítja, továbbá közreműködik a kulturális intézmények
infrastruktúrájának (szükség szerinti) biztosításában.
2.9. Az Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottság ellátja a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat.
2.10. Azon nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozatok esetében – ahol
szerződéskötés szükséges - amennyiben minden adat és dokumentum rendelkezésre áll a
szerződések jogi és pénzügyi előkészítéséről a jegyző által kijelölt köztisztviselők
gondoskodnak, a határozat meghozatalát követő 15 munkanapon belül.
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