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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(2003.május 8-iki Közgyűlés) 
 

Rendelet száma Tárgya 
 

 
 
18/2003. (V.12.)  sz. 
rendelet  
 

 
 
a távhőszolgáltatásról szóló 
40/2000. (IX.11.) sz. rendelet mó-
dosításáról 
 

19/2003. (V.12.)  sz. 
rendelet  
 

a szociális ellátásokról és a lak-
bértámogatás helyi szabályairól 

20/2003. (V.12.)  sz. 
rendelet  
 

a türelmi zóna kijelöléséről szóló 
44/2002. (XII.9.) rendelettel mó-
dosított 2/2001. (II.5.) sz. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
 

21/2003. (V.12.)  sz. 
rendelet  
 

a többször módosított Miskolci 
Építési Szabályzatról szóló 
3/2000. (II.7.) sz. rendelet módosí-
tásáról 
 
 

22/2003. (V.12.)  sz. 
rendelet  
 

a Miskolc-Avasi Arborétum helyi 
védettségű természetvédelmi te-
rületté nyilvánításáról 
 
 

23/2003. (V.12.)  sz. 
rendelet  
 

a Miskolc-Bulgárföldi fekete nyár-
fa helyi védettségű természeti ér-
tékké nyilvánításáról 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(2003. május 8-iki Közgyűlés) 
 
 

Határozat száma Tárgya 
 

 
Zárt ülésen hozott határozatok:
 
 

 

V-92/23.350/2003. sz. 
határozat 

„Iránytű” Szociális Szolgálat 
magasabb vezetői álláshelyének 
betöltése 
 

V-93/23.351/2003. sz. 
határozat 

Miskolci Operafesztivál Kht. 
ügyvezetője megbízásának 
meghosszabbítása, új pályázat 
kiírása 
 

V-94/23.352/2003. sz. 
határozat 

Miskolci Operafesztivál Kht. 
könyvvizsgálója megbízásának 
meghosszabbítása 
 

V-95/23.089-3/2003. sz. 
határozat 

Állattartási ügyben benyújtott 
fellebbezés 
 

V-96/23.090-3/2003. sz. 
Határozat 

Egyedi szociális hatósági 
ügyekben benyújtott fellebbezé-
sek elbírálása 
 

V-97/23.386/2003. sz. 
Határozat 

Közterület-Felügyelet igazgatója 
ellen fegyelmi eljárás kezdemé-
nyezése 
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Nyilvános ülésen hozott határozatok: 
 

V-98/23.064-4/2003. sz. 
határozat 
 

Polgármesteri beszámoló 
 

V-99/23.337/2003. sz. 
határozat 
 

Távhőszolgáltatási rendszer kor-
szerűsítése 

V-100/23.338/2003. sz. 
határozat 
 
 

Adósságkezelési konszolidációs 
program kidolgozása 

V-101/23.339/2003. sz. 
határozat 
 

Miskolc Megyei Jogú Város köz-
oktatásának feladatellátási, in-
tézményhálózat működtetési és 
fejlesztési tervének felülvizsgá-
lata 
 

V-102/23.340/2003. sz. 
határozat 
 

Selyemréti Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
és a Városi Pedagógiai Intézet 
feladatkörének bővítése 
 

V-103/23.341/2003. sz. 
határozat 
 

Közoktatási intézményekben 
működő iskolaszékek fenntartói 
képviselőinek delegálása 
 

V-104/23.262/2003. sz. 
Határozat 

A településkép javítása és vé-
delme érdekében elrendelhető 
kötelezettség szabályozása 
 

V-105/23.344/2003. sz. 
Határozat 

Pályázat benyújtása Miskolc vá-
ros turisztikai tanulmány- és ki-
viteli terv készítésére és a szük-
séges önrész biztosítására 
 

V-106/23.345/2003. sz. 
Határozat 

Pályázat benyújtása Art mozik 
korszerűsítése témakörben 
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V-107/23.346/2003. sz. 
határozat 

Beszámoló az önkormányzat 
kulturális rendelete alapján kö-
tött közművelődési megállapo- 
dásokról, új közművelődési 
megállapodások kötése 
 

V-108/23.347/2003. sz. 
határozat 
 

Birtokhasznosítási Bizottsága 
tag delegálása 

V-109/23.348/2003. sz. 
határozat 
 

Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása 
 

V-110/23.075/2003. sz. 
határozat 
 

Magyar Vöröskereszttel kötött 
ellátási szerződés módosítása 

V-111/23.381/2003. sz. 
határozat 
 

Közmunkaprogram megvalósí-
tására pályázat benyújtása 
 

V-112/23.382/2003. sz. 
határozat 
 

Pályázat benyújtása a Miskolci 
Ifjúsági Információs és Tanács- 
adó Iroda létrehozására 
 

V-113/23.383/2003. sz. 
határozat 
 

A Semmelweis Kórház és a Di-
ósgyőri Kórház fekvő- és 
járóbeteg szakellátására vonat- 
kozó kapacitás lekötési, ill. mó-
dosítási pályázat benyújtása 
 

V-114/23.385/2003. sz. 
határozat 
 

Bükkszentlászlón részönkor- 
mányzat létrehozása 

V-115/23.384/2003. sz. 
határozat 
 

„Játszótér építési programok 
támogatása települési önkor- 
mányzatok számára” pályázat 
önrészének biztosítása 
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III. 
 

BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
 

Határozat száma Tárgya 
 

 
13/2003.sz. határozat 
 

 
Beszerzési eljárások 

 
14/2003.sz. határozat 
 

 
Kolozsi Tóth Péter volt haszon-
bérlő kártalanítása 
 

15/2003.sz. határozat Győri kapu 134-138 sz. alatti 
társasház közös tulajdonban lé-
vő tetőfelület értékesítése 
 

16/2003.sz. határozat Szinyei M.Pál u.21. sz. alatti tár-
sasház közös tulajdonban lévő 
tetőfelület értékesítése 
 

17/2003.sz. határozat A Miskolci Városgazda Város-
gazdálkodási Kht. 2002. évi be-
számolója 
 

18/2003.sz. határozat A Miskolci Városgazda Város-
gazdálkodási Kht. ügyvezető 
igazgatójának 2002. évre kiírt 
prémiumfeladatok értékelése 
 
 

19/2003.sz. határozat A X-196/58.552-3/1999. sz. Köz-
gyűlési határozat végrehajtása 
 

20/2003.sz. határozat Oktatási intézmények működé-
sének felülvizsgálata 
 

21/2003.sz. határozat Sportcélú normatív támogatás 
felhasználásának tapasztalatai 
az oktatási intézményben 
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22/2003.sz. határozat Őrs u. 2/A társasház közös tu-
lajdonban lévő helyiségeinek ér-
tékesítése 
 

23/2003.sz. határozat Zsarnai-telep területfejlesztése 
érdekében a 4433/6,4433/9 és 
4502/7 hrsz-ú ingatlanok meg-
vásárlása 
 

24/2003.sz. határozat Tímármalom u. 23.129/6 hrsz-ú 
ingatlan értékesítése 
 

25/2003.sz. határozat A VTV. Kht. reklámbevételekre 
vonatkozó üzleti koncepciójá-
nak elkészítése 
 

26/2003.sz. határozat A VTV- Kht. ügyvezető igazgató-
ja prémium-feladat kiírása a 
2003-as gazdálkodási évre 
 

27/2003.sz. határozat Miskolc Városi Televízió Kht. 
2002. évi üzleti jelentése vala-
mint a 2003. évi üzleti terve 
 

28/2003.sz. határozat MIK.Rt. éves beszámolója a 
2002. üzleti évről 
 

29/2003.sz. határozat Útlejegyzés miatti kártalanítási 
összeg kifizetése 
 

30/2003. sz. határozat Bedegvölgy utcában a 1591/2 
hrsz-ú „beépítetlen terület” épí-
tési telekként történő értékesí-
tése 
 

31/2003. sz. határozat Tájékoztató M-Tapolca 46292/5 
hrsz-ú ingatlan részbeni bérbe-
adására kötött bérleti szerző-
désről 
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32/2003. sz. határozat Feszty Á. úton lévő 968/1 hrsz-ú 
ingatlanból 35 m2 területrész te-
lek kiegészítésként történő érté-
kesítése 
 

33/2003. sz. határozat M.Lillafüred, Erzsébet sétány 
38444/1 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítése 
 

34/2003. sz. határozat A DSM Kht. 2003. évre vonatko-
zó üzleti terve és a 2002. üzleti 
évről szóló közhasznú beszá-
molója 
 

35/2003. sz. határozat Beszámoló a DSM Kht. tulajdoni 
helyzetének rendezéséről 
 

36/2003. sz. határozat Tájékoztatás kérése a DSM. Kht. 
működési hiányának finanszíro-
zásáról 
 

37/2003. sz. határozat A 13. Sz. Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Pro Homo Egye-
sület között 10 éves bérleti 
szerződés megkötésének jóvá-
hagyása 

  
 
 
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS –ÜZEMELTETÉSI valamint 
IFJÚSÁGI, IDŐSÜGYI ÉS CSALÁDPOLITIKAI BIZOTTSÁG 
 
 

Határozat száma Tárgya 
 

 
1/2003.sz. határozat 
 

 
Lakásbérleti jogviszony vissza-
állítása 

 
2/2003.sz. határozat 
 

 
Lakáspályázat elbírálása 
 

3/2003.sz. határozat Versenyeztetett lakás pályázat 
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EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 
 

Határozat száma Tárgya 
 

 
7/2003.sz. határozat 
 

 
5.számú felnőtt fogorvosi körzet 
működtetési jogának átadása 
dr.Vasas Richárd fogszakorvos 
részére 
 
 

 
8/2003.sz. határozat 
 

8.számú felnőtt fogorvosi körzet 
működtetési jogának átadása 
dr.Jakab  Ágnes fogszakorvos ré-
szére 
 
 

9/2003.sz. határozat 9.számú felnőtt fogorvosi körzet 
működtetési jogának átadása 
dr.Barnóczky Erika fogszakorvos 
részére 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
Miskolc MEGYEI JOGÚ Város Önkormányzatának 

18/2003.(V.12.) sz. rendelete 
a távhőszolgáltatásról szóló 40/2000. (IX.11.) sz.  

rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
A 40/2000. (IX.11.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 10. §-a (8) 
bekezdése kibővül az alábbiakkal:   
 
-  A meglévő rendszer felmondás következtében szükségessé 

váló változtatása esetén be kell szerezni a távhőszolgáltató 
hozzájárulását. A szolgáltató a bejelentéstől számított 60 na-
pon belül köteles álláspontját közölni. 

-  A leválás feltétele, hogy a fogyasztók egy hőközponthoz tarto-
zóan, 100 % egyetértésben kezdeményezik. 

-  A Távhőtörvény 35.§. (2) bekezdésében foglaltaknak eleget 
tesz. 

 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
Miskolc, 2003. május 8. 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                          K á l i   Sándor sk. 
  címzetes főjegyző                                                    polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
19/2003. (V .12.) számú rendelete 

a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól. 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. 
§. (1) bekezdése, valamint a többször módosított 1993. évi III. tv. (to-
vábbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
(1) A rendelet célja, hogy az Sztv. helyi végrehajtásaként a helyi sajá-

tosságoknak megfelelően, meghatározza az önkormányzat által 
biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jo-
gosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit. 

 
(2) A szociális segítséget (ellátást, szolgáltatást) minden olyan eset-

ben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell fel-
használni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási 
formákat, amelyek a család szerepét ez által is erősítik. 

 
(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és csa-

ládok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolcon bejelentett lakóhellyel ren-
delkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó  

 
a) magyar állampolgárokra, 
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal ren-

delkező bevándoroltakra, 
c)  a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
d)  a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 
e)  továbbá az Sztv. 3. § (2) bekezdésében  és  6., 7. §.-aiban 

valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. 
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(2) Az e rendeletben, valamint az Sztv.10. § (1) bekezdésében, 17. § 

(8) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 32/B. §, 32/C. § (4) be-
kezdésében, 37/A., 37/D. §-aiban, 37/E. § (3) bekezdésében, 37/F., 
38., 41. §-aiban, 44. § (4) bekezdésében, 45., 46., 47. §-aiban, 48. 
§ (3) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 55.  §,  94. § (1) be-
kezdésében, 94/A. § (3) bekezdésében, 94/E. § (14) bekezdésé-
ben, 99. § (1) bekezdésében, 101. § (3) bekezdésében, 108. §, 
109. § (3) és (4) bekezdéseiben, 115. § (4) és (6) bekezdéseiben, 
117. § (3) bekezdésében, valamint az 1991. évi XX. törvény 135. § 
o) pontjában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását – az e 
rendeletben foglaltak kivételével – az önkormányzat képviselő tes-
tülete a polgármesterre ruházza át. 

 
Eljárási rendelkezések 

 
3. § 

 
(1) Az Sztv-ben és az e rendeletben szabályozott szociális ellátások 

iránti igényeket – ezen rendeletben foglaltak kivételével - a Polgár-
mesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályán kell benyújta-
ni. Az eljárás - indokolt esetben - hivatalból is indítható. 

 
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kö-

teles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozói 
személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyi-
latkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartal-
mú igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez 
szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 

 
(3) A jogosultsági feltételek fennállását - a közös háztartásban együtt-

élést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendel-
kező nagykorú személy esetében a rokkantságot, fogyatékosságot, 
munkanélküliséget az önkormányzattól vagy szociális intézmények-
től igénybevett ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást, közüzemi válla-
lattal szemben fennálló díjhátralékot köz-, vagy hitelt érdemlő ma-
gánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat in-
tézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával 
kell igazolni.  
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(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, és az igazolás módja: 
 

a) munkabér esetén - az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés, 
stb. 1/12-ed részével növelt - az előző 3 hónap nettó jövedelem 
átlagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó 
jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó átlagos jö-
vedelemről, 

 
b) amennyiben a nettó jövedelem kiszámításának alapjául vett idő-

szakban az igénylő vagy családtagja jövedelmében igazolható ok 
miatt tartós romlás vélelmezhető, úgy az elbírálás időpontjában 
fennálló jövedelmi viszonyokat kell figyelembe venni, 

 
c) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat 

másolatának és az utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával, 
az előző 3 havi átlag alapján számolható nettó jövedelem, 

 
d) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi 

szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti 
pénzintézeti számlakivonat bemutatása vagy a folyósító szerv 
igazolása a teljes havi összegről, az eredeti nyugdíj összesítő 
bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal – az első 
kérelem benyújtásakor – történő becsatolásával, 

 
e) vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi 

jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat – a vállalkozási 
forma megjelölésével -  az előző 3 hónap nettó  jövedelem átla-
gáról, 

 
f) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából, stb. származó) jöve-

delmek esetén az előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szó-
ló igazolás, 

 
g) tartásdíj esetében - az utolsó 3 hónap ténylegesen megfizetett 

tartásdíj összegének átlaga - a szülők közötti egyezség jóváha-
gyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói 
ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyító-
erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tar-
tásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye-, postai feladóve-
vénye, 

 
h) a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga, 
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i) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 

alatt kézhez kapott ösztöndíj 1/12-ed része, 
 
(5) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokat                             

igénylő személy és nagykorú - oktatási intézmény nappali tagoza-
tán tanulmányokat nem folytató - családtagja munkanélküli, kérel-
méhez csatolnia kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, mi-
szerint munkanélküli ellátásban nem részesül és számára megfele-
lő munkát nem tudnak felajánlani. 

 
(6) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, 

vagyoni körülményeinek, valamint egészségi állapotának megis-
merése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell ké-
szíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai véle-
mény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása 
érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakásban élő közeli hoz-
zátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – 
további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsá-
tott formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az 
eljáró hatóságnak átadni. 

 
4. § 

 
(1) E rendelet alkalmazásában a településen elismert minimális la-

kásnagyság:  
   
1 - 2  személyig 2  lakószoba 
3 - 4  személy esetében 2,5  lakószoba 
5 - 6  személy esetében 3  lakószoba 
7    és több személy esetében 4  lakószoba 

 
(2) E rendelet alkalmazásában a településen elismert lakás minőség: 
 

komfort nélküli 
félkomfortos 
komfortos 
összkomfortos.  
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5. § 
 
Az Sztv. 7. §. alapján az arra rászoruló személynek nyújtott átmeneti 
segélyeket, az ellátás összegét, az Sztv. 48. §. alapján végzett közte-
metés költségét az I. fokú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya köteles visszaigényelni a hatáskörrel 
rendelkező illetékes önkormányzattól. 
 

6. § 
 
(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, 

készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi vállalatokhoz, intéz-
ményekhez történő utalással, élelmiszer utalvány, valamint egyéb 
utalványi formákban adhatók. 

 
(2) Az egyes rendszeres vagy átmeneti segélyek, támogatások fel-

használására vonatkozóan elszámolási kötelezettség írható elő, il-
letve kötelezhető a segély, támogatás jogosultja, hogy azt megha-
tározott célra fordítsa. Amennyiben az érintett, a megadott határ-
időre nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, úgy az 
adott támogatási formában sem ő, sem a vele azonos lakásban 
élő közeli hozzátartozója egy évig nem részesülhet.   

 
(3) Az a személy, aki az e rendeletben megállapított folyamatos tá-

mogatások -lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, lakbér-
támogatás, ápolási díj, adósságkezelési szolgáltatás - valamelyik-
ében részesül, köteles a lakcímében, szociális körülményeiben, 
jövedelmi-, vagyoni viszonyaiban az ápolt egészségi állapotában, 
valamint a gyermek családi jogállásában  bekövetkező változásról 
15 napon belül írásban bejelentést tenni a Polgármesteri Hivatal 
Egészségügyi és Szociális Osztályán.  

 
7. § 

 
(1) Az Sztv-ben és az e rendeletben foglaltak alapján megállapított 

időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 
rendszeres szociális segély és az ápolási díj megállapítása a kére-
lem benyújtásától, a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjá-
ban napi összeggel esedékes. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megszüntetéséről hatá-

rozatot kell hozni. A folyósítás a jogosultság megszűnésének hó-
napjában napi összeggel esedékes, kivéve a többször módosított 
30/1993. (II.17.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt esetet.  
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8. § 
 
(1) Nem állapíthatók meg az e rendelet alapján nyújtható támogatá-

sok, illetve a már megállapított jogosultságot, támogatást meg kell 
szüntetni – kivéve az adósságkezelési szolgáltatást -, ha az eljá-
rás során az igénylő vagy vele azonos lakásban élő közeli hozzá-
tartozó 

 
a) valótlan adatokat közöl, vagy a tényeknek nem megfelelően 

nyilatkozik,  
 
b) jó szociális helyzete, életvitele, életmódja ezt nem indokol-

ja, különös tekintettel arra, ha a részére folyósított támoga-
tás éves összegét elérő, vagy azt meghaladó értékű ingó-
ságot, ingatlant vásárol, a támogatás folyósításának időtar-
tama alatt, 

 
c) az Sztv.4.§.(1) bekezdés b) pontjában meghatározott va-

gyonnal rendelkezik, kivéve ha a tulajdonában álló ingatlan 
haszonélvező által lakott, használt.  

 
d) tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötött kivéve, 

ha a szerződés felbontás alatt áll, vagy a kötelezett igazol-
tan nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak, 

 
e) nem lakáscélú helyiség bérlője,  
 
f) az illetékes munkaügyi központ-, vagy az önkormányzat 

közreműködésével felajánlott munkahelyet, vagy az önkor-
mányzat által felkínált  közhasznú, közcélú munkát nem fo-
gadja el - a felajánlástól számított 1 évig - feltéve, hogy a 
felajánlott munkahely, közhasznú, közcélú munka  az Sztv. 
37/A. (11) bekezdésében foglaltaknak megfelel, 

 
g) az eljárás során a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és 

Szociális Osztálya által megjelölt intézményekkel nem mű-
ködik együtt, 

 
h) a jogosulatlanul felvett szociális ellátás visszafizetésére lett 

kötelezve, de visszafizetési kötelezettségének nem tett ele-
get, kivéve, ha a tartozás részletekben történő levonásához 
hozzájárul. 

 



  

 
 

4.szám                                                                                                     18. 
 
 

II. fejezet 
 
 

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

9. § 
 

(1) Lakásfenntartási támogatás akkor állapítható meg, ha 
 

a) a háztartásban együtt élő személyek az e rendeletben 
meghatározott minimális lakásnagyságot és minőséget meg 
nem haladó lakásban: bérlőként, tulajdonosként, haszonél-
vezőként, szívességi használóként, jóhiszemű jogcímnélküli 
használóként lakik és a lakás hasznosításából nem szár-
mazik jövedelme, továbbá 

aa) ha a lakásban élő személyek egy főre jutó havi nettó jöve-
delme nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékleté-
ben foglalt jövedelemhatárt és 

 
ab) a lakásfenntartás indokolt havi költségei – melyet e rendelet 

10. § (2) és (3) bekezdése tartalmaz – elérik, vagy megha-
ladják az egy lakásban élők havi nettó jövedelmének 35 %-
át, vagy 

ac) a lakás fűtési költségének havi összege eléri, vagy megha-
ladja az egy lakásban élők havi nettó jövedelmének 20 %-
át, de a lakásfenntartás indokolt költségei nem érik el az 
egy lakásban élők havi nettó jövedelmének 35 %-át, 

 
b) a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásban részesül. 

 
(2) A támogatást az (1) bekezdés 
  

a) ab) pontjában foglalt esetben havi bontásban, a kérelem    
benyújtását követő hónap 1.  napjától, egy év időtartamra, 

 
b) ac) pontjában foglalt esetben egy fűtési szezonra havi bon-

tásban, november 1. napjától – április 30. napjáig, a fűtési 
szezon közben beadott kérelmek esetében pedig a kérelem 
benyújtását követő hónap 1. napjától április 30.-ig terjedő 
időre, 

c) b) pontjában foglalt esetben az adósságkezelési szolgálta-
tás időtartamára, de legalább egy évre kell megállapítani. 
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(3) A jogosultság megszűnését előidéző változás utolsó hónapjában a 
támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

   
(4) A támogatást elsősorban önkormányzati tulajdonban lévő köz-

üzemi vállalathoz, lakáskezelő szervhez kell utalni. Kivéve, ha az 
igénylő által lakott lakásban az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vállalat, lakáskezelő szerv által nyújtott szolgáltatás havi mértéke 
nem haladja meg az adott támogatás havi összegét, vagy nincs 
ilyen jellegű szolgáltatás a lakásban, akkor más közüzemi vállalat-
hoz, lakáskezelő szervhez, pénzintézethez is utalható a támoga-
tás, illetve tüzelőanyag vásárlására is fordítható. 

 
10. § 

 
(1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult-

nak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, 
az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lak-
részeit. Közös lakáshasználat esetén az igénylő és vele azonos 
lakrészben élő közeli hozzátartozók által kizárólagosan használt 
helyiségre és a közös helyiségekre részarányosan jutó kiadásokat 
kell számításba venni. 

 
(2) A lakásfenntartás indokolt kiadása között a lakbér-, a lakás meg-

vásárlásával és építésével kapcsolatos havi törlesztő részletek-, 
közös költség-, a szemétszállítási díj-, a távfűtés-, a csatornadíj a 
kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli számlákkal igazolt 
– költségeit kell számításba venni. 

 
(3) A lakásfenntartás indokolt kiadási között  a (2) bekezdésben fog-

laltakon túl – függetlenül a mért fogyasztástól –, az alábbi mértékű 
fajlagos költségeket kell még figyelembe venni háztartásonként: 
 
a.) világítás célú villanyáram fogyasztás esetén havi 150 kW 

óra, 
b .) villanytűzhely, elektromos fűtés, vízmelegítés célú villany-

áram fogyasztás esetén havi 300 kW óra, 
c.) fűtés célú gázfogyasztás esetén havi 4,5 m3/m2, 
d.) PB gázüzemi főzőtűzhely  esetén  havonta egy -, PB gáz-

palackkal történő fűtés esetén havonta három 11,5 kg-os 
gázpalack cseredíja, 

e.) hagyományos tüzelési mód, illetve háztartási tüzelőolajjal 
történő fűtés esetén az egy éven belüli  számlák összegé-
nek 1/6-a, 

f.) vízfogyasztás személyenként 2,5 m3/hó. 
 



  

 
4.szám                                                                                                 20. 

 
 

11. § 
 
A támogatás mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

12. § 
 
Nem állapítható meg - a következő évben, illetve fűtési idényben - újra 
támogatás arra a lakásra, amelyre a lakásfenntartási támogatással 
csökkentett díjfizetési kötelezettségének az igénylő nem tett eleget. 
 
 

Átmeneti segély 
 

13. § 
 

(1) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a családot, illetve sze-
mélyt, amely (aki) a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élet-
helyzetbe került, vagy alkalmanként jelentkező többlet kiadásai 
vannak - különösen betegség, elemi kár - és alapvető szükségle-
teiről más módon nem tud gondoskodni, a támogatása más for-
mában nem biztosítható és családjában az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem nem haladja mg az e rendelet 1. számú mellékle-
tében foglalt jövedelemhatárt. 

 
(2) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet átmeneti 

segélyben az a személy és családja: 
 

a) aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátások – 
kivéve az Sztv. 37/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján megálla-
pított rendszeres szociális segély – valamelyikében részesül, 

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
meghaladja az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jöve-
delemhatárt, 

 
c) aki az adott évben időszaki támogatásban részesült. 
 

 
14. § 

 
(1) Az átmeneti segély formái: 

a) egyszeri segély a tárgyév folyamán legfeljebb két alkalom-
mal állapítható meg, amelynek együttes összege nem ha-
ladhatja meg e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt összeg-
határt, 
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b) időszaki támogatásként legfeljebb hat hónapra adható és 

havi összege nem haladhatja meg e rendelet 2. sz. mellék-
letében foglalt összeghatárt. 

 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eset számtól és az 

(1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeghatároktól - 
méltányosságból - egyedi elbírálás alapján a Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizott-
sága a kérelmező javára eltérhet. 

 
(3) Alapítványtól elnyert támogatás terhére - az  alapítványtól kapott 

felhatalmazás alapján az átmeneti segélyezés, vagy az alapítvány 
támogatási feltételeinek megfelelően - egyszeri vagy időszaki 
energia támogatás állapítható meg, természetbeni juttatás, utal-
vány vagy közüzemi díj támogatás formájában. 

 
(4) A támogatottak köréről és a kapott támogatás összegéről az ala-

pítványt tájékoztatni kell. 
 
(5) A Sztv. 37/A. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján rendszeres szo-

ciális segélyben részesülők részére évi egy alkalommal - hivatali 
kezdeményezésre - pénzbeli átmeneti segélyt vagy természetbeni 
juttatást kell biztosítani.  

 
 
 

Kamatmentes szociális kölcsön 
 

15. § 
 

(1) Kamatmentes szociális kölcsön igényelhető: 
 

a) alapvető lakhatási feltételeket biztosító berendezési tárgy - 
tűzhely, fűtő-, vízmelegítő készülék - vásárlására, cseréjére 

 
b) közművek lakásba történő bevezetéséhez és közművekre tör-

ténő csatlakozáshoz 
 
c) felsőfokú (nappali) oktatásban részesülők esetében a képzés 

időtartama alatt egy alkalommal a képzési költségek fedezé-
sére 

 
d) képzéshez, átképzéshez - a képzési költségek fedezésére - 

olyan munkanélkülieknek, kiknek tanulmányaikhoz a munka-
erő alap nem nyújt támogatást. 
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A fenti felsorolás egyben a kielégítés fontossági sorrendjét is 
jelenti. 

 
(2) A kölcsön összege az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt 

összeghatárt nem haladhatja meg. Ugyanaz a személy vagy csa-
lád bármely jogcímen, 5 éven belül csak egyszer részesülhet eb-
ben a támogatási formában. 

 
 

16. § 
 
A kamatmentes szociális kölcsönt minden év augusztus 1. és szeptem-
ber 30. között lehet igényelni. E határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

17. § 
 
(1) Kölcsönben részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jö-
vedelemhatárt eléri, illetve nem haladja meg. 

 
(2) A kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről szer-

ződést kell kötni. A kölcsön csak a szerződésben foglalt célra 
használható fel. 

 
(3) A szerződés alapján folyósított támogatást maximum 12 hónap 

alatt kell visszafizetni havi egyenlő részletekben. 
 
(4) A törlesztést a folyósítást követő 2 hónap után kell megkezdeni. 
 
(5) Amennyiben a kölcsön összege a szerződésben megjelölt határ-

időig nem kerül visszafizetésre, azt jogosulatlanul igénybe vettnek 
kell tekinteni. (Sztv. 17. §.) 

 
 

Temetési segély 
 

18. § 
 

(1) Az a személy, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti, - a temetést követő 
egy éven belül - temetési segélyt igényelhet. 

 
(2) A temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt jövedelemhatárt. 



  

 
 
4.szám                                                                                                     23. 
 
 
(3) A segély mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

Rendszeres szociális segély folyósításának feltételei 
 
 

19. § 
 
(1)  Az a személy aki az Sztv. 37/A.§. (1) bekezdés b.) pontja alapján 

jogosult rendszeres szociális segélyre (továbbiakban: aktív korú 
nem foglalkoztatott személy) a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 
Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltségével (továbbiakban: Ki-
rendeltség) az alábbiak szerint köteles együttműködni. 

 
(2)  Az aktív korú nem foglalkoztatott személy 
 

a) a Kirendeltséggel munkanélküliként nyilvántartásba véteti 
magát a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét 
követő 8 napon belül, 

b) a Kirendeltséggel rendszeres kapcsolatot tart, 
c) a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget elfo-

gadja, 
d) maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásában, 
e) a saját maga által talált, vagy a Kirendeltség által felajánlott 

munkahelyen munkaviszonyt létesít, 
f) a Kirendeltség által felajánlott képzési lehetőséget elfogad-

ja, 
g) a Kirendeltséggel írásban megállapodik az együttműködés 

tartalmáról. 
 
(3)  Együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális 

segélyezett, aki a Kirendeltséggel írásban kötött megállapodásban 
foglaltakat neki felróható okból megszegi, vagy az önkormányzat 
közreműködésével felajánlott egyéb megfelelő munkahelyet nem 
fogadja el, vagy a foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmon-
dással, vagy a rendkívüli felmondásnak a többször módosított 
1991. évi IV. törvény 58.§.(6) bekezdésének b.) pontjában szabá-
lyozott módon szüntette meg. 
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Közgyógyellátás 
 

20. § 
 
(1) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy, aki 

krónikus betegségben szenved és a havi rendszeres gyógyszer-
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
20 %-át meghaladja feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatá-
rozott jövedelemhatárt nem haladja meg. 

 
(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben közgyógyellátásra jogosult, 

- egy családból egy személy - ha a családban az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt jövede-
lemhatárt meghaladja, de a családban élők havi rendszeres 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz költsége eléri havi nettó jö-
vedelmük 30 %-át.  

 
Ápolási díj 

 
21. § 

 
(1) Ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó - kivéve a jegyes 

- (Ptk. 685. §. b. pont) aki egészségi állapota alapján alkalmas az 
önmaga ellátására képtelen, állandó ápolásra, vagy egészségi ál-
lapota miatt gondozásra és felügyeletre szoruló tartósan beteg, 
18. életévét betöltött hozzátartozója (továbbiakban: ápolt) gondo-
zására, ápolására, amennyiben családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az 1. számú mellékletben foglalt 
jövedelemhatárt.  

 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltételekkel más hozzátartozó jo-

gosult az ápolási díjra, ha az ápolttal közös háztartásban élő - 
munkaviszonyban nem álló - házastárs, vagy élettárs egészségi 
állapota miatt alkalmatlan az ápolási, gondozási teendők ellátásá-
ra, vagy a munkaviszonyban álló házastárs, vagy élettárs - ápolás 
céljára igényelhető - fizetés nélküli szabadsága miatt a család ve-
szélyeztetett szociális helyzetbe kerülne. 
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22. § 
 
(1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 
 

a.) az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-
gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó, vagy bentla-
kásos szociális intézményi elhelyezésben részesül, közok-
tatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha 

aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező  tan-
órai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy 

ab) a  nappali   ellátást nyújtó szociális intézmény  igénybe-
vételének, illetőleg   a felsőoktatási intézmény látogatási  
kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem 
haladja meg,   vagy 

ac) a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látoga-
tása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 
igénybevétele csak az ápolást végző személy  rendszeres 
közreműködésével valósítható meg, 

b.) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a 
táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama 
alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogvi-
szony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósíta-
nak, 

c.) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, 

d.) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon tör-
ténő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja, 

e.) az ápolt tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alap-
ján eltartásra jogosult, kivéve, ha a szerződés felbontás 
alatt áll, vagy a kötelezett igazoltan nem tesz eleget a szer-
ződésben foglaltaknak, 

 
(2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
 

a.) az ápolt állapota az állandó ápolást már nem teszi szüksé-
gessé, 

b.) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
c.) az ápolt személy meghal, 
d.) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körül-

mény következik  be, 
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e.) az ápoló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

meghaladja az e rendelet 1. számú mellékeltében foglalt jö-
vedelemhatárt.  

 
(3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál 

időpontját követő harmadik hónap első napjával kell megszüntetni. 
 
(4) A Sztv. 41. §. (3) bekezdés b) pontjában, a 43. §-ban és a 44. §. 

(3) – (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket értelemszerűen 
alkalmazni kell az ápolási díj megállapítása és folyósítása során.  

 
(5) Az ápolási díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
 

Adósságkezelési szolgáltatás 
 

23. § 
 
(1) Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az 

a család, vagy személy (továbbiakban: adós) 
 

(a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében meghatáro-
zott jövedelemhatárt, valamint 

(b) az e rendeletben elismert minimális lakásnagyságot és minősé-
get meg nem haladó lakásban tulajdonosként, bérlőként, ha-
szonélvezőként lakik és lakáshasznosításból származó jövede-
lemmel nem rendelkezik, 

(c) feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által 
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének 
megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való 
részvételt, és 

(d) a 24. §-ban meghatározott adóssága legalább hat havi és meg-
haladja az 50.000.- Ft., valamint 

(e) a hat havi tartozás a kérelem benyújtását megelőző tizennyolc 
hónapban keletkezett. 

 
 

24. § 
 
 
A 23. §-ban foglaltak alkalmazása során adósságnak minősül a lakbér-
hátralék, a távhőszolgáltatási-, víz- és csatornahasználati díjtartozás. 
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25. § 
 
 
(1)  A kezelhető adósság együttes összege, maximum 266.000.- Ft 
 
(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg 

az adósság 75 %-át, és összege legfeljebb 200.000.- Ft. lehet. 
 
(3) A támogatás nyújtható egy összegben, vagy havi részletekben, az 

adós vállalásától függően. 
 
(4) Az adós által fizetendő önrész, a kezelhető adósság maximum 

összegének  a 25 %-a, amely – az adós vállalásától függően – tel-
jesíthető egy összegben, vagy maximum tizennyolc havi részlet-
ben, mely indokolt esetben  egy alkalommal további hat hónappal 
meghosszabbítható. 

 
(5) Önrészként, méltányosságból, a kezelhető adósság maximum 

összegének 10 %-át, tizennyolc havi részletben teljesítheti(k) – 
mely indokolt esetben további hat hónappal meghosszabbítható – 
az alább felsorolt  adós személyek, családok, akiknél az alábbi fel-
tételek közül legalább kettő együttesen áll fenn: 

 
a.) az a család ahol három vagy több gyermek neveléséről 

gondoskodnak, 
b.) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, 
c.) munkanélküli személy, 
d.) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy, 
e.) 70 éven felüli egyedül élő személy 

 
(6) Az (5) bekezdésben megjelölt adósok esetében a fennmaradó ön-

rész 15 %-át az önkormányzat fizeti meg - olyan részletekben mint 
az adós - a szolgáltató(k)nak. 

 
 

26. § 
 
Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Miskolci Család-
segítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Megyei Módszertani Központja-, valamint az Avasi lakótele-
pen bejelentett lakóhellyel rendelkező adósok esetében az Iránytű Ava-
si Szociális Szolgálat útján biztosítja. 
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27. § 
 
Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet év közben folya-
matosan, a fenti intézményekben működő adósságkezelési tanácsadó-
nál kell benyújtani, melyben az adós köteles nyilatkozni a lakásban tar-
tózkodásának jogcíméről, továbbá csatolnia kell a szolgáltató(k) igazo-
lását az adósság mértékéről, a keletkezés idejéről és időtartamáról, to-
vábbá az e rendeletben szabályozottaknak megfelelő jövedelem és 
egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat. 
 

28. § 
 
Az adósságkezelési tanácsadó a döntést előkészítő munkát követően 
javaslatot tesz az adós adósságkezelési szolgáltatásba történő bevo-
nására és a kérelmet – annak benyújtásától számított tizenöt napon be-
lül - a szükséges mellékletekkel együtt továbbítja a Polgármesteri Hiva-
tal Egészségügyi és Szociális Osztályára. 
 

29. § 
 
Az adósságkezelési szolgáltatásba történő részvételről határozattal kell 
dönteni és erről értesíteni kell az adóst, adósságkezelési tanácsadót és 
az érintett szolgáltatót is. 
 

30. § 
 
(1) Az adós köteles 

 
a.) aktívan részt venni a döntés előkészítésben, hozzájárulni az 

adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 
megismeréséhez és nyilvántartásához, valamint 

b) az adósságkezelési szolgáltatásban történő részvételről szóló 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megál-
lapodást kötni az adósságkezelési tanácsadóval, illetve a fize-
tési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerződést az adott 
szolgáltatóval, szolgáltatókkal, és 

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen 
találkozni és őt tájékoztatni az adósságkezelési megállapodás-
ban foglaltak végrehajtásáról, valamint 

d) az adósságtörlesztés fizetését a megadott határidőre teljesíteni 
és az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően 
havonta rendszeresen eleget tenni  a lakásfenntartással kap-
csolatos fizetési kötelezettségeinek is. 
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(2) Az adósságkezelési tanácsadó köteles 
 

a) tájékoztatni az adóst az adósságkezelési szolgáltatás formáiról, 
feltételeiről, s átvenni az adós erre irányuló kérelmét, 

b az adós hozzájárulásával megvizsgálni az adós háztartásának 
gazdálkodását, fizetési kapacitását és kézségét, s ennek alap-
ján javaslatot tenni az adósságkezelési szolgáltatásba történő 
bevonására, 

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megál-
lapodást kötni, 

d) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adóssal 
kapcsolatot tartani és legalább havonta egy személyes találko-
zás útján figyelemmel kísérni az adósságkezelési megállapo-
dásban foglaltak betartását, 

e) szükség esetén kezdeményezni az adósságcsökkentési támo-
gatásra vonatkozó döntés módosítását.  

 
31. § 

 
(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a 

kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult 
 

(a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy az 
adósságkezelési tanácsadó által előírt időpontban nem jelenik 
meg, s távollétét hitelt érdemlően nem tudja igazolni, vagy 

(b) az általa vállalt adósságtörlesztési fizetési kötelezettségének 
három hónapig nem tesz eleget, illetőleg 

(c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a la-
kásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsé-
gének három hónapig nem tesz eleget. 

 
(2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan 

összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a 
támogatást adta az önkormányzat. 
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III. fejezet 
 

Lakbértámogatás 
 

32. § 
 
Lakbértámogatásban részesülhet az a személy, aki a város területén 
lévő önkormányzati tulajdonú, az e rendeletben meghatározott minimá-
lis lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó bérlakás bérlője, va-
lamint - a 33. §.-ban meghatározott feltételek mellett - személyi tulaj-
donban álló lakás bérlője és háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg e rendelet 1. számú mellékletében foglalt 
jövedelemhatárt. 
 

33. § 
 
(1) Lakbértámogatás ugyanazon lakásban csak egy bérlőnek adható, 

függetlenül a háztartások számától. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásában külön lakásnak kell 

tekinteni a társbérletet, s azt a lakást is, amelyet jogerős bírói ítélet-
tel megosztottak. 

 
34. § 

 
(1) Személyi tulajdonban lévő lakás bérlője lakbértámogatásra akkor 

jogosult, ha 
 

a) az egész lakás, vagy önálló lakásnak minősülő elkülönített lak-
rész kerül bérbeadásra, valamint 

 
b) a bérbeadó és a bérlő együttesen igazolják azt, hogy a bérleti 

díj után a bérbeadó adóbevallást tett. 
 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakásnál a támogatás mérté-
kénél a hasonló komfortfokozatú és szobaszámú önkormányzati 
tulajdonú lakásra megállapítható támogatás összegét lehet figye-
lembe venni, de ez esetben is alkalmazni kell a 34. §.-ban foglalt 
kizáró feltételeket. 
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35. § 
 
Nem jogosult lakbértámogatásra  
 
a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását, 
 
b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult, 
 
c) szociális bérlakásra nem jogosult, 
 
d) aki bérlakás bérleti jogát piaci lakás versenyeztetés útján történő 

bérbeadásával nyerte el 
e) aki önkormányzati bérlakását e rendelet hatálybalépését követően 

magasabb lakbérű lakásra cserélte el.  
f) aki tulajdonjogot cserél bérleti jogra. 
 

36. § 
 
A támogatás mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

37. § 
 
A támogatás egy naptári évre szól. A következő évre vonatkozó kérel-
met minden év december hó 31-ig lehet benyújtani. A később  benyúj-
tott kérelmek esetében a támogatás a kérelem benyújtását  követő hó-
nap 1. napjától adható. 
A kérelmet évente meg kell újítani. 
 

38. § 
 
A lakbértámogatás közvetlenül a bérbeadónak, míg személyi tulajdon-
ban lévő lakás esetén a bérlőnek kerül átutalásra, a bérleti díj megfize-
tésére vonatkozó szabályok szerint. 
 

 
39. § 

 
(1) Önkormányzati lakás esetében a bérbeadó köteles 8 napon belül 

közölni a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztá-
lyával, ha a bérlő utóbb  a támogatásra jogosulatlanná válik -  a 
lakás személyi tulajdonba kerül - vagy tudomást szerez arról, hogy 
jogellenesen kap támogatást.  

 
(2) Amennyiben a bérbeadó a (1) bekezdésében foglalt kötelezettsé-

gének nem tesz eleget, úgy a jogosulatlanul átutalt támogatást 8 
napon belül köteles visszautalni.  
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40. § 
 
(1) Lakáscsere esetén a kérelmet az érdekelt bérlőknek meg kell újí-

tani. 
 
(2) Ha a lakbértámogatásra jogosult bérlő lakásbérleti szerződése az 

ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a változás hó-
napjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

 
 

IV. fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Az ellátások formái 
 

41. § 
 
(1) Az önkormányzat, a szociálisan rászorultak részére intézményein 

keresztül, illetve ellátási szerződések keretében személyes gon-
doskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátásokat biztosít 
a következők szerint. 

 
(2) Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat – az Avasi lakótelepen beje-

lentett lakóhellyel rendelkező személyek részére -: 
 

a) étkeztetést, 
b) házi segítségnyújtást, 
c) családsegítést, 
d)  adósságkezelési tanácsadást biztosít, és 
e) idősek klubját működtet. 
   

 
(3) A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Köz-

pont és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központja: 
 

a) családsegítést, 
b) adósságkezelési tanácsadást biztosít. 

 
 
 
(4) Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei: 
 

a) idősek otthonát,  
b) fogyatékosok nappali intézményét, 
c) fogyatékos személyek gondozóházát működtetnek. 
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(5) A Területi Gondozószolgálat: 
 

a) étkeztetést, 
b) házi segítsgényújtást, 
c) idősek klubját, 
d) időskorúak gondozóházát, gondozási központok keretében 

biztosít, illetve működtet. 
 
(6) Ellátási szerződés keretében: 
 

a) az Autista Alapítvány: 
aa) fogyatékosok nappali intézményét, 
ab) fogyatékos személyek otthonát, 

 
b) a Békesség Háza Alapítvány:  

ba) fogyatékosok nappali intézményét, 
bb) fogyatékos személyek otthonát, 
 

c) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportja: 
ca)  népkonyhát, 
cb)  hajléktalan személyek átmeneti szállását, 
 

d) a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezete: 
da)  népkonyhát, 
db) nappali melegedőt, 
dc) éjjeli menedékhelyet, 
dd) hajléktalan személyek átmeneti szállását, 
de) hajléktalanok otthonát, 
df) Szociális Információs Szolgálatot, 
dg) utcai gondozószolgálatot, 
dh) hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét. 
 
 
e) a„ Napfényt az Életnek” Alapítvány: 
ea) nappali melegedőt, 
eb) utcai gondozószolgálatot, 
ec) hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét, 

 
f) a Szeretet Alapítvány: 
fa) fogyatékos személyek gondozóházát, 
fb) fogyatékos személyek otthonát működtet. 
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Az ellátások igénybevételének módja 
 

42. § 
 
 
(1) Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat által biztosított ellátások vo-

natkozásában  
a) a családsegítés iránti igénnyel a családgondozóhoz, 
b) az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemmel az adós-

ságkezelési tanácsadóhoz, 
c) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja igénybevéte-

lére irányuló kérelemmel az Idősellátási Munkacsoport Ve-
zetőjéhez kell fordulni. 

 
(2) A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Köz-

pont és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központja ál-
tal biztosított ellátások vonatkozásában  
a) a családsegítés iránti igénnyel a családgondozóhoz, 
b) az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemmel az adós-

ságkezelési tanácsadóhoz kell fordulni. 
 
(3) A Területi Gondozószolgálat által biztosított ellátásokra irányuló  

kérelmeket a területileg illetékes gondozási központok vezetőinél 
kell benyújtani. 

 
(4) Az ellátási szerződés keretében biztosított ellátások vonatkozásá-

ban a kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény veze-
tőjénél kell benyújtani. 

 
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket az igé-

nyek beérkezésének a sorrendjében kell teljesíteni-, illetve a mó-
dosított 9/1999. (XI.24.) SzCsM számú rendelet (továbbiakban: 
5SzCsM rendelet) 15. és 16. §-aiban foglaltak alapján  soron kívüli 
ellátást kell biztosítani. 

 
43. § 

 
(1) Az Őszi Napsugár Otthonban és telephelyein az idősek otthonába 

történő elhelyezés iránti kérelmeket az intézmény vezetőjénél kell 
benyújtani. Idősek otthonába a 2. §. (1) bekezdésében megjelölt 
személyeken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén megye településein be-
jelentett lakóhellyel rendelkező személyek is kérhetik elhelyezésü-
ket. 
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(2) Az Ezüsthíd Otthonba azok a személyek kérhetik felvételüket, akik 

önmaguk ellátására képesek és vállalják az e rendelet 4. számú 
mellékletében maghatározott térítési díj megfizetését. 

 
(3) Az intézmény telephelyei között a lakók áthelyezéséről az intéz-

mény vezetője dönt. 
 
(4) Az idősek otthonába határozatlan időre beutalt személy – ameny-

nyiben önkormányzati tulajdonú lakásának egyedüli bérlője és 
más személy az adott bérleménybe nincs bejelentkezve – köteles 
nyilatkozni, hogy elhelyezésével egyidejűleg bérleti jogviszonyáról 
térítés ellenében az önkormányzat javára lemond. Ezen nyilatko-
zatot, a szükséges eljárás lefolytatása végett a Miskolci Ingatlan-
gazdálkodó Részvénytársaságnak megküldi. 

 
(5) A fogyatékos személyek gondozó házába történő elhelyezésre 

irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki a 
telephely vezetőjének véleményének, javaslatának kikérése után 
dönt a felvételről. 

 
(6) A fogyatékosok nappali intézményébe történő felvétel iránti kérel-

met a telephely vezetőjénél kell benyújtani. 
 
(7) A kérelmeket a 42. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint kell ki-

elégíteni.  
 

44. § 
 
Amennyiben az 41. § (2), (3), (4) és (5) bekezdéseiben szabályozott el-
látások iránt benyújtott kérelmekben az arra jogosult intézmény vezető-
je nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni a Pol-
gármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályának, ezekben az 
ügyekben I. fokon a Polgármester jár el. 
 
 

 
45 § 

 
(1) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában – a család-

segítő szolgáltatás, a nappali melegedő, a hajléktalanok éjjeli me-
nedékhelye és átmeneti szállása igénybevétele, kivételével – az 
intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes 
képviselője megállapodást köt. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell az 

Sztv. 94/b. § (2) bekezdésében és az SzCsM rendelet 14. § (2) 
bekezdésében meghatározottakat, illetve az étkeztetés és házi 
segítségnyújtás esetében meg kell felelnie az SzCsM 18. § (1) be-
kezdésében előírtaknak. 

  
46. § 

   
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik 

a) ha arra tovább nem tart igényt a jogosult, vagy törvényes 
képviselője, s ezt írásban kéri, 

b) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
c) a jogosult halálával, 
d) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt idő-

tartam lejártával, kivéve ha az Sztv. rendelkezései alapján 
az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 

 
(2) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben – a hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása és a Miskolc, Bollóalja u. 
115. szám alatt lévő időskorúak gondozóháza kivételével – ideig-
lenesen legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátását biztosí-
tanak. 

 
(3) A Miskolc, Bollóalja u. 115. szám alatt lévő időskorúak gondozó-

házában az ellátás időtartama a fűtési idénnyel egyezik meg. 
 
(4) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az 

intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy al-
kalommal, egy évvel meghosszabbítható. 

 
(5) Az intézmény vezető az intézményi jogviszony megszüntetése so-

rán az Sztv. 101. §-ban foglaltak alapján köteles eljárni.  
  

47. § 
 
(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékének 

megállapítására, a fizetésre kötelezettek körére, a térítési díj csök-
kentésének, illetve elengedésének eseteire és módjaira vonatkozó-
an az Sztv. 114-119. §-aiban és a többször módosított 29/1993. 
(II.17.) Kormány rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.  
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(2) Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat és a Területi Gondozószolgálat 

által nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 
3. számú melléklete tartalmazza, az étkeztetés, házi segítségnyúj-
tás és az idősek klubja igénybevételére – a szabad kapacitás függ-
vényében – önköltségi alapon jogosult az a személy is, akinek a jö-
vedelme az e rendelet 3. számú mellékletében megjelölt maximu-
mot meghaladja. 

 
(3) Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei által nyújtott ellátásokért fi-

zetendő térítési díj mértékét az e rendelet 4. számú melléklete tar-
talmazza.  

 
48. § 

 
(1) Az önkormányzat – különösen a szolgáltatástervezési koncepció-

ban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérésére – szociálpolitikai kerekasztalt 
hoz létre. 

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) az önkormányzat működési területén szociális intézményeket 
fenntartók képviselői, 

b) az Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizottság elnöke, 
c) a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Csa-

ládokért kuratóriumának elnöke, 
d) a Szociális Szakmai Műhely képviselője, 
e) a Fogyatékos Szakmai Műhely képviselője, 
f) a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátá-

sokat biztosító intézmények szakmai munkáját segítő, területi-
leg illetékes módszertani intézmények képviselői. 

 
(3) A szociálpolitikai kerekasztal működtetéséért a szociális ellátás te-

vékenységi felügyeletét gyakorló alpolgármester felelős.  
 
 

 



  

 
 

4.szám                                                                                                     38. 
 

V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

49.§ 
 
(1) Ez a rendelet 2003. június 01. napján lép hatályba , rendelkezéseit 

– az ápolási díj kivételével – az ezt követően indult ügyekben kell 
alkalmazni.  

 
(2) Az e rendelet hatályba lépése előtt, - a 18. életévét betöltött tartó-

san beteg személy gondozását végző ápolónak – megállapított 
ápolási díjra vonatkozó jogosultságot az e rendelet hatálybalépésé-
től számított hat hónapon belül felül kell vizsgálni.  Amennyiben a 
felülvizsgálat eredményeként az ápolási díj megszüntetésére kerül 
sor, akkor az intézkedés legkorábbi időpontja a felülvizsgálatot kö-
vető 3. hónap első napja. Az e rendelet hatálybalépésekor folya-
matban lévő ápolási díj megállapítása iránti ügyek elbírálása során 
az e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a Mis-

kolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15/1996. (IV.1.), 
29/1996.(VI.1.), 4/1997.(II.28.), 61/1997.(XI.1.), 91/1997.(XII.20.), 
12/1998.(III.30.), 26/1998.(IX.7.), 33/1998.(IX.7.), 11/1999.(IV.5.), 
26/1999.(VII.5.), 25/2000.(V.8.), 33/2000.(VII.3.), 5/2001.(III.5.), 
8/2002.(III.11.) és a 9/2003.(III.10.).számú rendeletei.  

 
 
 
 
Miskolc, 2003. május 8. 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán  sk.                                              Káli Sándor sk. 
        címzetes főjegyző                                                 polgármester 
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1.sz.melléklet 
 
 
A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó 
havi nettó jövedelem mértéke: 
 
Átmeneti segély, lakbértámogatás 
 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, egye-
dül élők esetében 150 %-a. 
 
Lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás 
 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egye-
dül élők esetében 200 %-a, 70 éven felüli egyedül élők esetében 220 
%-a. 
 
Közgyógyellátás 
     
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egye-
dül élők  esetében 200 %-a. 
      
Kamatmentes szociális kölcsön 
 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének minimum 130 %-
a, maximum 200 %-a, egyedül élők esetében minimum 150 %-a, maxi-
mum 200 %-a. 
 
Temetési segély 
 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a. 
 
 
Ápolási díj 
 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a. 
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2.sz. melléklet 
 

A támogatás mértéke 
Lakásfenntartási támogatás 

 
E támogatási forma függ az egy főre jutó havi nettó jövedelem összegé-
től és a lakás alapterületétől, az alábbiak szerint: 
 
 

 A   t á m o g a t á s  m é r t é k e Ft/hó Jövedelem 
(az öregségi 
nyugdíj min-
denkori leg-
kisebb ösz-
szegének 
%-a) 

35 m2-es és 
az alatti alapte-
rületű lakás 
esetén  

35,1-51 m2 kö-
zötti alapterületű 
lakás esetén  

51 m2 feletti 
alapterületű 
lakás esetén  

   0 -    80 % 4.000 5.000 6.000 
 81 -  110 % 3.500 4.500 5.500 
111-  150 % 3.000 4.000 5.000 
Egyedül élők 
esetében 200 
% 

 
3.000 

 
4.000 

 
5.000 

70 éven felüli 
egyedül élők 
esetében 220 
% 

 
3.000 

 
4.000 

 
5.000 

 
Átmeneti segély 
 
A R.13.§.(1) bekezdés 
 

 
a.) pontja vonatkozásában 

 
10.000 Ft/év 

 
b.) pontja esetében 

 
  5.000 Ft/hó 

 
 
Kamatmentes szociális kölcsön           60.000 Ft/év 
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Temetési segély 
 
E támogatási forma mértéke függ az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összegétől az alábbiak szerint: 
 
 
Az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegé-
nek %-a 

   A segély mértéke 
Ft/eset 

   0 – 100        12.000 
101- 150        10.000 
151- 200          8.000 

 
Ápolási díj 
 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 
 
 
Lakbértámogatás 
 
Az 1994.június 1. napja előtt fizetett és a 2003. január 1. napja után jel-
zett lakbérkülönbözet 50 %-a.  
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3.sz. melléklet 
 
 
Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat és a Területi Gondozó Szolgá-
lat intézményi térítési díjának mértéke. 
 
 
Étkeztetésért és házi segítségnyújtásért. 
 
 

Jövedelem 
Ft/hó 

Ebéd 
Ft/nap 

Háromszori 
Étkezés 
Ft/nap 

Gondozási 
óradíj 
Ft/óra 

Élelem ki-
szállítás  
Ft/nap 

       0 – 13.000 0    0     0 0 
13.001-18.300 23   46   32 6 
18.301-20.900 48   93   61 15 
20.901-23.500 71 139   94 22 
23.501-26.200 93 186 126 31 
26.201-28.800 117 233 157 37 
28.801-31.400 139 280 190 45 
31.401-34.000 163 325 220 53 
34.001-36.600 186 373 253 59 
36.601-38.500 211 420 283 68 
38.501-43.600 233 467 316 75 
43.601- 258 513 316 75 

 
Időskorúak Gondozóházában 
 

 
Havonta 

 
18.900 Ft 

 
Egy hónapot el nem érő 
igénybevétel esetén napi 

  
     630  Ft 
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4.sz. melléklet 
 
 
Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei intézményi térítési díja: 
 
Az Őszi Napsugár Otthonban, Aranykor Otthonban, Férfiak Ottho-
nában és Idősek Házában 
 

 
Havonta 

 
30.000.-Ft 

 
Az egy hónapot el nem 
érő igénybevétel ese-
tén napi 

 
 

1.000.-Ft 

 
Az Ezüsthíd Otthonban 
 

 
Havonta 

 
32.400.-Ft 

 
Az egy hónapot el nem 
érő igénybevétel ese-
tén napi 

 
 

1.080.- Ft 

 
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 
 

Normál étkező esetén 
naponta 
 
Diétás étkező esetén 

naponta  

424.- Ft 
 
 
 

487.- Ft 
 

 
 
A Fogyatékos Személyek Gondozó Házában 
 

 
Havonta 

 
30.240 .- Ft 

 
Az egy hónapot el 
nem érő igénybevétel 
esetén napi 

 
1.008.- Ft 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
20/2003(V.12.) sz. rendelete 

a türelmi zóna kijelöléséről szóló 44/2002. (XII.9.) sz. rendeletével 
módisított 2/2001. (II.5.) sz. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 

1.§ 
 

A Közgyűlés a türelmi zóna kijelöléséről szóló – 44/2002. (XII.9.) sz. 
rendeletével módosított 2/2001. (II.5.) sz. rendeletét  
 

hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Miskolc, 2003. május 8. 
 
 
 
Dr. Szádeczi Zoltán sk.     Káli Sándor sk. 

c. főjegyző                         polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
21/2003(V.12.) sz. rendelete 

a többször módosított Miskolci Építési Szabályzatról szóló 
3/2000 (II.7.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LVI. törvény 16.§. 
(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés 
helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A MÉSZ 1. §-a kiegészül /2/ bekezdéssel: 
 
A településkép védelme érdekében elrendelhető kötelezettség területi 
hatálya a MÉSZ VI. melléklete 6.6 pont szerinti területekre és épületek-
re terjed ki. 
 

2.§ 
 

A MÉSZ VI. melléklete kiegészül a következő 6.6 ponttal: 
 
6.6 A településkép védelme érdekében elrendelhető kötelezettség terü-
leti hatálya:  
 
- Miskolc belvárosában a Csizmadia-köz, Déryné u., Deák tér, Er-

zsébet tér, Horváth Lajos u., Hunyadi u., Kandia köz, Kazinczy u., 
Kálvin J. u., Kis-Hunyad u., Kossuth L. u., Madarász Viktor u., 
Palóczy u., Papszer u., Rákóczi u., Régiposta u., Royal-köz, Szé-
chenyi u., Szemere u., Szentpáli u., Uitz Béla u. és Városház tér 
környezetére, 

- a Történelmi Avas területére, 
- Miskolc-Tapolcának a Barlangfürdőt, a strandot és a parkot körül-

vevő utcák környezetére, 
- a Diósgyőri Vár környezetére, különösen a Bartók Béla u., Bodro-

gi Zsigmond u., Nagy Lajos király u. és Vár utcák környezetére, 
- Lillafüred, Palotaszálló környezetére, 
- Miskolc belvárosához, Miskolc-Tapolcához, Lillafüredhez vezető 

főutak, gyűjtő utak mentén elhelyezkedő, ezen közterületekről 
látható épületekre,  építményekre, 

- a városi védettség alatt álló épületekre 
terjed ki. 
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3. § 
 

A MÉSZ 1. §-a kiegészül /3/ bekezdéssel: 
 
A településkép javítása érdekében az építésügyi hatóság által elrendel-
hető, meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettség hatálya a 
MÉSZ VI.sz. melléklete 6.7 pont szerinti területekre és épületekre terjed 
ki. 

4. § 
 

A MÉSZ VI. sz. melléklete kiegészül a következő 6.7 ponttal: 
 
6.7 pont:  A településkép javítása érdekében a Közgyűlés helyrehoza-
tali kötelezettséget állapít meg az alábbi ingatlanokra: 
 

 
Ingatlan helye Hrsz Önkorm. 

tul. arány 
% 

helyrehozatal 
határideje 

helyrehozatal 
tartalma 

Becsült bruttó
kiv. költség 

Városház tér 9. 2534 53,9 2004.10.31. Homl.felújítás 22,0 MFt 
Városház tér 11. 2532 36,0 2004.10.31. Homl.felújítás 12,8 MFt 
Széchenyi u. 19. 2512 44,56 2005.10.31. Homl.felújítás 38,4 MFt 
Széchenyi u. 21-23. 2511/2 28,9 2004.10.31. Homl.felújítás 30,0 MFt 
Széchenyi u. 28. 2840 71,7 2005.10.31. Homl.felújítás 26,5 MFt 
Széchenyi u. 40.  2474 78,0 2005.10.31. Homl.felújítás 21,9 MFt 

 
5. §. 

 
A MÉSZ 10. §. /8/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(8) A rendelet VI. sz. melléklet 6.6 és 6.7 pontokban felsorolt terüle-

teken és épületeken a településkép védelme illetve javítása (ked-
vezőbb alakítása) érdekében a kötelező jókarbantartási és az 
alábbi munkálatokat  az építésügyi hatóság az ezen rendeletben 
előírt feltételek teljesülése esetén elrendelheti: 

 
a.) az építést (korszerűsítést, átalakítást), felújítást - helyi véde-

lem alatti épület esetén az épületbontást -, megelőző építés-
történeti, művészettörténeti kutatást, illetve régészeti feltá-
rást; 

 
b .) az épület közterületről látszó részeit érintő épület-felújítást, 

ennek során a homlokzat eredeti (archív) felvételek, egyéb 
ábrázolások alapján történő helyreállítását; 
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c.)  az épület, illetve homlokzatfelújítás során az épület egységes 

és környezetbe illő megjelenését zavaró épületrészek elbon-
tását, átalakítását, illetve az épületen található művészi 
értékű részletek szakértővel való felújítását; 

 
d). kerítés, falkerítés létesítését; 
 
e.)  közterületről látható telekrész kulturált rendbetételét, beleértve 

a meglévő növényzet gondozását, alakítását, a városképet 
zavaró anyagok, ingóságok stb. eltávolítását, 

 
f.) az építési engedélyezési eljárás keretében a tervezett beavat-

kozás városképi hatásának vizsgálatát, környezetre is kiterje-
dő térbeliséget érzékeltető ábrázolását.  

 
6 .§. 

 
A MÉSZ 10. § kiegészül az alábbi /13/, /14/, /15/ és /16/ bekezdésekkel.  
 
(13) A településkép védelme illetve javítása érdekében a MÉSZ VI. 

melléklet 6.6 és 6.7 pontok alatt felsorolt területeken az épületek 
településképi okból történő helyrehozatalához - külön rendeletben 
szabályozott módon és feltételek mellett - támogatást nyújthat.  

 
(14) A településkép védelme illetve javítása érdekében az építésügyi 

hatóság a  kötelezettség megállapítását továbbá annak hatósági 
úton történő teljesítésére vonatkozó intézkedést az alábbiak telje-
sülése után tehet: 

 
a.) Az önkormányzat képviseletében a városi főépítész a tele-

pülésrészt, épülettömböt, vagy épületet érintő fejlesztési, 
városrehabilitációs szándékát ismertetve az ingatlantulajdo-
nos számára megindokolta, hogy az érintett tulajdonában ál-
ló épület (rész) állapota miért rontja a környezete minőségét, 
illetve mennyiben nem felel meg a város által tervezett 
városrehabilitációs szándékoknak; 

 
b .) az önkormányzat képviseletében a városi főépítész ismertet-

te a városkép javítására vonatkozó, az épület környezetét 
érintő várospolitikai és városépítészeti elképzeléseket, illet-
ve - helyreállítási kötelezettség elrendelése esetén - az épü-
let helyreállítására vonatkozó építészeti terveket és a várha-
tó költségeket. 
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c.) a főépítész a városképet rontó állapot megszüntetésére - 

határidő megjelölésével - az érintettet felszólította; 
 
d.) az érintett, a felszólítás ellenére a városképet rontó állapot 

megszüntetése, illetve javítása érdekében hatékony és 
eredményes intézkedést nem tett; 

 
e.) az önkormányzat pénzügyi helyzete a végrehajtást lehetővé 

teszi. 
 

(15) Az építési hatóság az elrendelést tartalmazó határozatban az ön-
kormányzat által elkészíttetett műszaki tervek és tételes árazott 
költségvetés alapján határozhatja meg az elrendelt munkák pon-
tos műszaki tartalmát, annak a kötelezetteket illetve az önkor-
mányzatot terhelő költségvonzatait. 

(16) E rendelet alkalmazása szempontjából a kötelező jókarbantartási 
munkák körébe értelmezendő: 

 
a.) az épület szerkezeteire kiterjedő statikai és ehhez szüksé-

ges anyagminőségi vizsgálatok elvégzése, ha azt az épület 
állaga szemrevételezés alapján indokolja (alaptest, falszer-
kezet, födém, repedezettsége, szerkezeti alakváltozások 
stb.)  

 
b.) az a./ pont szerinti vizsgálatok, szakvélemény alapján törté-

nő javítás, megerősítés, szerkezetcsere, elkészíttetése,  
 
c.) az épület közterületről látható homlokzatának - beleértve a 

homlokzati díszítőelemeket, a nyílászárókat, portálszerkeze-
teket, hirdető vitrineket, cégéreket, cégtáblákat, reklámfelira-
tokat, ezek világító berendezéseit, az árnyékoló szerkezete-
ket, az égéstermék kivezetőket, a csapadékvíz-elvezető 
szerkezeteket - szükség szerinti megtisztítása, kijavítása, 
védő és díszítő bevonatok felújítása, az egyes meghibáso-
dott elemek cseréje, beleértve az avult részek és idejét múlt 
feliratok, cégérek eltávolítását is 

 
d.) az épület közterületről látható tetőszerkezetének, héjazatá-

nak, bádogosszerkezeteinek, tető felépítményeinek szükség 
szerinti kijavítása, védő és díszítő bevonatok felújítása, az 
egyes elhasználódott elemek cseréje,  

 
e.) a telek homlokvonalán lévő kerítés, kapu szükség szerinti 

javítása, védő és díszítő bevonatok felújítása, az egyes 
elemek szükség szerinti cseréje 
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f.) a közterületről látható telekrész kulturált kialakítása, rendbe-

tétele, a növényzet gondozása, alakítása, 
 
g.) az előzőekben felsorolt munkák szakszerű végzéséhez 

szükséges tervdokumentációk elkészíttetése. 
 
 

7. §. 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napjától hatályos. 
 

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig első fokú építés-
ügyi hatósági határozattal még el nem bírált folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
Miskolc, 2003. május 8. 

 
 
 
 
 

Dr. Szádeczki Zoltán sk.  Káli Sándor sk. 
címzetes főjegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
22/2003 (v.12.) sz. rendelete 
A Miskolc –Avasi Arborétum 

helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy az 
Avas tető természeti jellegének megőrzését, valamint a kiemelkedő je-
lentőségű tűlevelű és lombosfa gyűjtemény fennmaradását és további 
fejlesztését jogi eszközökkel is biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 
16.§. (1) bekezdésében, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) be-
kezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő ren-
deletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata védetté nyilvánítja „Avasi 
Arborétum” néven a Miskolc város önkormányzatának tulajdonát képe-
ző 13003 helyrajzi számú 15,1635 ha területű és a 13010/3 helyrajzi 
számú terület mellékelt térkép szerinti 7944 m2 nagyságú részét. 
 

2.§ 
 

A védendő terület a miskolci Avas-hegy tetején, az Aulich utca, Perczel 
M. utca és a Mendikás-dűlő közötti „beépítetlen terület” megnevezésű 
földrészleteken helyezkedik el. 
 
A terület 3 részre tagolható: 
 
1. A 13003 helyrajzi számú területnek a Perczel Mór utcától keletre 

fekvő "régi arborétum" elnevezésű tűlevelű gyűjtemény 
 
2. A 13003 helyrajzi számú területből 3 ha és 9581 m2-es, valamint a 

13010/3 helyrajzi számú területből 7944 m2 nagyságú jelenleg is 
bekerített "új arborétum" elnevezésű lombosfa gyűjtemény 

 
3. A 13003 helyrajzi számú területnek a Perczel Mór utcától észak-

nyugatra fekvő további része (11,2054 ha), amely jelenleg még 
betelepítetlen gyepterület. A továbbiakban a területnek a vízmű te-
rületével határos nyugati része egy szőlőfajta-gyűjtemény és min-
taültetvény telepítésére szolgálna, a fennmaradó részen pedig egy 
rozárium (rózsagyűjtemény) kerülne elhelyezésre. 
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A védelem célja és indoka 
 

3.§ 
 

A védelem célja a kialakult élőfagyűjtemény megőrzése, fejlesztése, 
bővítése, ezáltal az érdeklődők számára ismeretszerzési lehetőség biz-
tosítása, a biodiverzitás megőrzése, az avasi terület levegőminőségé-
nek javítása. 

 
Védelmi előírások 

 
4.§ 

 

(1) A védett terület kezelési feladatait az Avasi Arborétum Baráti Köre 
Egyesület látja el a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályainak irá-
nyítása mellett.  

(2) A kezelési költségek fedezésére a Polgármesteri Hivatal az éves 
költségvetésekben a szükséges forrást biztosítja.  

(3) A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terü-
let” – re előírtak alkalmazandók az e rendeletben foglaltak figye-
lembe vételével. 

(4) Tilalmak:  

 
A védett területen csak a kezeléshez szükséges építmények he-
lyezhetők el, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával és a 
szükséges egyéb engedélyek beszerzésével. 

 
A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges, a jelenleg 
gyakorlattól eltérő hasznosításhoz, bármilyen egyéb tevékenység 
végzéséhez, művelési ág megváltoztatásához, fakivágáshoz, épí-
téshez, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.  

(5) A védett területet táblákkal kell megjelölni.  

A területen belül tájékoztató táblákat kell elhelyezni a védett értékek 
rövid leírásával.  

 



  

 
 
4.szám                                                                                                     52. 

 
 

Kezelési , területhasználati szabályok 
 

5.§ 
 

(1) A terület korlátozottan látogatható. 
 

(2) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a 
Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.  

      A füves területeket kaszálással kell karbantartani.  

(3) A faállomány bővítéséhez telepítési terv, az üzemeltetéshez keze-
lési terv készítendő  

 
Szabálysértések 

 
6.§ 

 
A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben az 1996.évi LIII. 
tv. 80. §-a szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenő-
en – a jogsértés jellegétől függően szabálysértési, büntetőjogi és kárté-
rítési felelősség megállapítására  is sor kerülhet. 
A természetvédelmi hatóság a szabálytalan tevékenység korlátozására, 
felfüggesztésére, megtiltására, illetve szükség szerint helyreállítási kö-
telezettség elrendelésére is jogosult. 

 
Hatályba lépés 

 
7.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 
Miskolc, 2003. május 8. 

 
 
 

Dr.Szádeczki Zoltán sk.     K á l i  Sándor sk. 
  c.főjegyző           polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
23/2003 (V.12.) sz. rendelete 

a Miskolc –Bulgárföldi fekete nyárfa 
helyi védettségű természeti értékké nyilvánításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a 
Miskolc-Bulgárföld, Stadion utcában található feketenyárfa (Populus 
nigra) fennmaradását és természeti védelmét jogi eszközökkel is bizto-
sítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint az 
1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított felha-
talmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata védetté nyilvánítja „Mis-
kolc-Bulgárföldi feketenyárfa” néven a Miskolc- Bulgárföld, Stadion ut-
cában álló feketenyárfát. 

 
2.§ 

 
A védendő természeti érték Miskolci Bulgárföld Stadion utcában, az 
Erenyő patak partján, az ÉMÁSZ- telephely mellett, a 21.551/84 hrsz.-ú 
közterületi ingatlanon található. 
 

A védettség rendeltetése 
 

3.§ 
 

A védelem célja a városi környezetben egyedi értéket képviselő fama-
tuzsálem megőrzése. 
 

Védelmi előírások 
 

4.§ 
 

(1) A védett természeti érték kezelési feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja el. 

(2) A kezelési költségek fedezésére a Polgármesteri Hivatal az éves 
költségvetésekben a szükséges forrást biztosítja.  

(3) A védett fára az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlékek” – 
re előírtak alkalmazandók az e rendeletben foglaltak figyelembe vé-
telével. 
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(4) Tilalmak: Tilos a védett fát kivágni, gallyazni, bármilyen módon ká-
rosítani. 

 Tilos a fa koronája által lefedett területet leburkolni 
 
(5) A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges bármilyen a 

fát érintő beavatkozáshoz. 

(6) A védett fát táblával kell megjelölni. 

 
Kezelési , területhasználati szabályok 

 
5.§ 

 
(1) A védett fa szabadon látogatható, megtekinthető. 
 

(2) A védett fán és környezetében növényvédő szereket és más vegyi 
anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával 
szabad alkalmazni. 

(3) A fán keletkező sebeket és esetleges bekorhadásokat szakszerűen 
kell kezelni. 

 
Szabálysértések 

 
6.§ 

 
A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben az 1996.évi 
LIII.tv. 80. §-a szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túl-
menően – a jogsértés jellegétől függően- szabálysértési, büntetőjogi és 
kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet. 
A természetvédelmi hatóság a szabálytalan tevékenység korlátozására, 
felfüggesztésére, megtiltására, illetve szükség szerint helyreállítási kö-
telezettség elrendelésére is jogosult. 
 

Hatályba lépés 
 

7.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Miskolc, 2003. május 8. 
 
Dr. Szádeczi Zoltán sk.     Káli Sándor sk. 
    c. főjegyző                polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

      
 
Zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 
 
V-92/23.350/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
 
Tárgy: „Iránytű” Szociális Szolgálat magasabb vezetői álláshe-

lyének betöltése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „Iránytű” Avasi 
Szociális Szolgálat magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonat-
kozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
Az „Iránytű” Avasi Szociális Szolgálat igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Rézműves Gabriellá-t bízza meg, 
 
2003. június 1-jétől 2008. május 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:     132.800 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:     34.200 Ft 
Összesen     167.000 Ft 
 
 
Felelős: Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2003. május 31. 
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V–93/23.351/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Operafesztivál Kht. ügyvezetője megbízásának 

meghosszabbítása, új pályázat kiírása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolci Operafesztivál Kht. ügyvezetőjének megbízásának meghosz-
szabbítására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál 

Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjének 
Lovas Károlynak a megbízását 2003. augusztus 31-éig meg-
hosszabbítja és megbízási díja 200.000 Ft/hó. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
2.  A Közgyűlés a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Köz-

hasznú Társaság ügyvezető álláshelyére pályázat kiírását rendeli 
el a melléklet szerinti tartalommal. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2003. augusztus 31. 
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V-94/23.352/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
 
Tárgy: Miskolci Operafesztivál Kht. könyvvizsgálója megbízá-

sának meghosszabbítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolci Ope-
rafesztivál Kht. könyvvizsgálói posztjának betöltésére vonatkozó előter-
jesztést és az alábbiak szerint döntött: 
A Miskolci Operafesztivál Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 
 

                   Fekete Tibort bízza meg, 

 

2003. május 1-től határozatlan időre. 

Díjazását a Közgyűlés  70.000 Ft. / hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2003. április 30. 
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Nyilvános ülésen hozott határozatok: 
 
 

V–98/23.064-4/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. március 17-április 15. 
közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 

 

 

Felelős:   Polgármester 

Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 

Határidő:   azonnal 
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V-99/23.337/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Távhőszolgáltatási rendszer korszerűsítése 
 
 
A Közgyűlés I-11/13.133/2002. sz. határozata foglalkozott a 
távhőszolgáltatási rendszer korszerűsítésének további feladataival. 
A határozat a mérés szerinti elszámolásra való áttérés megkezdé-
séről döntött 2003. június 15-ei határidővel hőközpontonként, majd a 
továbbiakban – a jelentős 1,5 MrdFt-os költségigényre tekintettel – 
szakaszosan, épületenként. Az eddig tapasztalatok alapján: 
 
A Közgyűlés, mint a MIHŐ Kft. 100 %-os tulajdonosa utasítja a 
MIHŐ Kft. cégvezetését, hogy a hőközponti mérés megvalósításá-
nak indokolt fogyasztói kifogásolása esetén  olyan megoldást  ajánl-
jon fel,  amely orvosolja a kifogásokat. Ennek érdekében jogosult az 
épületenkénti mérés megvalósítására is, valamint az ezzel kapcso-
latos fejlesztési kiadásai megtérítésének a tulajdonosnál való kez-
deményezésére. 
 
 
Felelős:  MIHŐ Kft. ügyvezetője  
Közreműködik: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
   Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő:  folyamatos 
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V-100/23.338/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Adósságkezelési konszolidációs program kidolgozása 
 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
szociális ellátásokról és lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést, s az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Utasítja a Polgármestert, hogy dolgoztasson ki egy olyan adós-

ságkezelési konszolidációs programot, melynek keretében – ön-
kormányzati források igénybevételével – segítséget lehet nyújtani 
azon családoknak is, akiknek a Szociális törvény előírásait figye-
lembe véve hozott helyi rendelet szabályozásai alapján nem ke-
zelhető az adósságuk. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                            MIHŐ Kft Igazgatója 
                            MIK Rt Igazgatója 
                            MIVÍZ Rt Igazgatója 
Határidő:   2003. szeptemberi Közgyűlés 

 
2. Utasítja a Polgármestert, hogy alakítson ki egy olyan  nyilvántartá-

si rendszert, ami alkalmas arra, hogy egységesen kezelje azon 
háztartások adatait, melyek egyszerre több önkormányzati köz-
üzemi szolgáltató társaság és a MIK Rt felé is adósok.    
    
Felelős.  Polgármester 
Közreműködik:  Várospolitikai és Informatikai Osztály 
                            MIHŐ Kft Igazgatója 
                            MIK Rt Igazgatója 
                            MIVÍZ Rt Igazgatója 
Határidő:  2003. szeptemberi közgyűlés 

 
3. Utasítja a Polgármestert, hogy a hátralékok további felhalmozódá-

sának megakadályozására dolgoztassa ki. 
A közüzemi szolgáltatók, valamint a MIK Rt. és a szociális ellátó 
rendszer szabályozott együttműködését 
A szociális ellátás és a foglalkoztatás szervezés összehangolását 
A közüzemi díj kompenzációs rendszert. 
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Felelős:     Polgármester 
Közreműködik:   Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                                Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály    
 Egészségügyi és Szociális Osztály 
                                MIHŐ Kft. Igazgatója 
                                MIK Rt Igazgatója 
                                MIVÍZ Rt Igazgatója 
 Városgazda Kht. 
Határidő:   2003. szeptemberi közgyűlés 

 
 
4. A Közgyűlés utasítja a területért felelős alpolgármestert, hogy az 

adósságkezelési szolgáltatás részét képező adósságkezelési ta-
nácsadás működési és tárgyi feltételeit haladéktalanul biztosítsa. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   MIK.Rt. 
                                  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály   
Határidő:   2003. június 1. 

 
 



  

 
 
4.szám                                                                                                 62.  
 
 
V-101/23.339/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának 

feladatellátási, intézményhálózhat működtetési és fej-
lesztési tervének felülvizsgálata 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Me-
gyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról” szóló előterjesz-
tést és az alábbi határozatot hozza:  
 
I.) 
A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének fe-
lülvizsgálatát megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
II.) 
A 2003. évben az intézményhálózat működtetésében végrehajtandó 
feladatokra vonatkozóan az alábbi határozatokat hozza:  
 
 
Pszichológiai hálózat kialakítása 
 
1.)  Engedélyezi a Nevelési Tanácsadó Intézet (Miskolc, Kiss tábornok 

u. 84.) részére 3 fő iskolapszichológus alkalmazását, ehhez és a 
szükséges eszközök beszerzéséhez az oktatási funkcióban az „Ok-
tatási törvényben előírt órakedvezményekre és új ellátandó felada-
tokra” tétel terhére a fedezetet biztosítja, egyben az alapító okiratát 
– telephely tekintetében – az 1. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  

  Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. június 30.  
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Óvoda  
 
1.)  A Közgyűlés a Fövényszer utcai Napközi Otthonos Óvoda Bornem-

issza utcai tagóvodáját (Miskolc, Bornemissza u. 13.) 2003. július 
31-i hatállyal megszünteti. Egyben a Fövényszer utcai Napközi Ott-
honos Óvoda (telephely, feladatellátást szolgáló vagyon) és a IV. 
Sz. Óvodai Gazdasági Szervezet (ellátás tekintetében) alapító ok-
iratát a 2. és 3. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. július 31.  
 

 
2.) Az Árpád utcai Napközi Otthonos Óvoda Vár utcai tagóvodáját 

(Miskolc, Vár u. 20.) 2003. július 31-i, a Szinva-Népkerti Napközi 
Otthonos Óvoda Lévay utcai tagóvodáját (Miskolc, Lévay u. 8.) 
2005. június 30-i hatállyal megszünteti. Egyben az Árpád utcai 
Napközi Otthonos Óvoda, a Szinva-Népkerti Napközi Otthonos 
Óvoda (telephely, feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében) és 
az I. és a IV. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezet (ellátás tekintetében) 
alapító okiratát a 4-7. sz. mellékletek szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31. (Vár u.) 
 2005. június 30. (Lévay u.)  

  
3.) Utasítja a Polgármestert, hogy a Bornemissza u. 13. tagóvoda 

gyermekeinek elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtegye.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  

 
4.) Utasítja a Polgármestert, hogy a Vár u. 20. és a Lévay J. u. 8. tag-

óvodák gyermekeinek elhelyezése érdekében a szükséges intéz-
kedéseket megtegye. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31. (Vár u.) 
 2005. június 30. (Lévay u.) 
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5.) Utasítja a Polgármestert, gondoskodjon Bornemissza u. 13., a Vár 

u. 20. és a Lévay J. u. 8. szám alatt lévő óvodák megszüntetése 
következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcso-
portosításáról, zárolásáról.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  a 2003. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója 

(Bornemissza u., Vár u.)        
ill. a 2005. évi költségvetés III. negyedévi korrek-
ciója (Vár u., Lévay u.)  

 
6.)  
a.) A Közgyűlés a megüresedő Miskolc, Vár u. 20. sz. alatt lévő ingat-

lant az Ady Endre Művelődési Ház kezelésébe adja a Diósgyőri Vár 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Egyben az Ady 
Endre Művelődési Ház alapító okiratát telephely, feladatellátást 
szolgáló vagyon tekintetében a 24. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
                          Ady Endre Művelődési Ház  
Határidő:  2003. július 31.  

 
b.) A közgyűlés a megüresedő Miskolc, Lévay J. u. 8. sz. alatt lévő in-

gatlant a MIK Rt. kezelésébe átadja, egyben kötelezi a MIK Rt-t, 
hogy az ingatlan hasznosításáról értékesítéssel gondoskodjon.  
Az ingatlan értékesítéséből befolyt összeget az óvodai hálózat fej-
lesztésére kell fordítani. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:-az épület átadásában: Közoktatási és Közművelő-

dési Osztály  
 -az értékesítésben:  MIK Rt. 
Határidő: - az épület átadásában: 2005. június 30.  
  - az értékesítés vonatkozásában: folyamatos.  

 
7.) Elrendeli a Bornemissza utcai tagóvoda iratanyagának a Fövény-

szer utcai Napközi Otthonos Óvodában, a Vár utcai tagóvoda irat-
anyagának az Árpád utcai Napközi Otthonos Óvodában, a Lévay J. 
u. tagóvoda iratanyagának a Szinva-Népkerti Napközi Otthonos 
Óvodában, történő további őrzését.  
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Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31. (Bornemissza u., Vár u.) 
 2005. június 30. (Lévay u.)  
 

Általános Iskola 
 
1.) Integráció  
 
a.) Igazgatásilag és gazdaságilag integrálja 2003. július 31-ével: 
 

- a 10. Sz., Petőfi Sándor Általános Iskolához (3526. Miskolc, Kato-
wice u. 17.) a Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Iskolát (3526. Miskolc, Kassai u. 15.) 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31. 

 

b.) Ezzel egyidejűleg a 10. Sz., Petőfi Sándor Általános Iskola alapító 
okiratát (telephely, feladatellátást szolgáló vagyon, körzet alaptevé-
kenység és az intézmény neve tekintetében) a 8. sz. melléklet szerint 
módosítja. 

      Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31. 
 

c.) A Közgyűlés a Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola igazgatójának  magasabb vezetői megbízását – át-
szervezés címén  - 2003. július 31-ével  visszavonja. 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31. 

 
d.) Utasítja a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések meg-

tételére. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  
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e.) Utasítja a Polgármestert az intézmény személyi állományában törté-

nő változások következtében szükségessé váló költségvetési elő-
irányzatok átcsoportosítására. 

        
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                                 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2003. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója 

 
f.) Utasítja a 10. Sz. Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját az ösz-

szevont intézmény pedagógiai programjának elkészítésére.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. augusztus 31.  

 
2.) Engedélyezi, hogy az Arany János Általános Iskola új telephelye a 

Bornemissza u. 13. szám alatti épület legyen.  
Ezzel egyidejűleg a Forgács u. 18. sz. alatt megüresedő ingatlant a 
MIK Rt. kezelésébe adja.  
Kötelezi a MIK Rt-t, hogy gondoskodjon az ingatlan őrzéséről vagy 
értékesítéssel, illetve bérbeadással történő hasznosításáról.  
Az intézmény alapító okiratát – telephely és feladatellátást szolgáló 
vagyon tekintetében – a 9. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:-az épület átadásában: a Közoktatási és Közműve-

lődési Osztály  
 -az őrzés vonatkozásában és értékesítésben a 

MIK Rt. 
Határidő: - az épületek átadásában: 2003. július 31.  

- az őrzés és hasznosítás vonatkozásában: folya-
matos.  

 
3.) Utasítja a Polgármestert, hogy az átköltözéshez szükséges költsé-

geket az Arany János Általános Iskola és a Bornemissza utcai tag-
óvoda részére átcsoportosítás útján biztosítsa.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2003. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója  
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4.) Az Éltes Mátyás Általános Iskola (Miskolc, Szeles u. 63-65.) Váltó 
utcai telephelyét 2003. június 30-ai hatállyal megszünteti. Egyben 
az intézmény alapító okiratát – telephely és a feladatellátást szolgá-
ló vagyon tekintetében – a 10. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. június 30.  

 

5.) Utasítja a Polgármestert, hogy a megszűnt Váltó utcai tagiskola ta-
nulóinak az Éltes Mátyás Általános Iskola székhelyén (Miskolc, 
Szeles u. 63-65.) történő elhelyezéséről gondoskodjon.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. június 30.  

 

6.) A Közgyűlés a megüresedő Váltó u. 45. sz. alatti ingatlant a MIK Rt. 
kezelésébe átadja, egyben kötelezi a MIK Rt.-t, hogy az ingatlan 
őrzéséről, valamint hasznosításáról értékesítéssel gondoskodjon. 
Az ingatlan értékesítéséből befolyó összeget – a költségek csök-
kentésével – az általános iskolák felújítására kell használni.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: az épület átadásában: Közoktatási és Közművelő-

dési Osztály 
 az őrzés vonatkozásában: MIK Rt. 
    a hasznosítás tekintetében: MIK Rt.  

a befolyt összeg felhasználása vonatkozásában:
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

 Közoktatási és Közművelődési Osztály  
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő:  az épület átadása tekintetében: 2003. június 30.  
 őrzés és hasznosítás vonatkozásában: folyamatos 
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7.) Engedélyezi a II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (Miskolc, Zoltán u. 5.) és a Miskolctapolcai Ál-
talános Iskola (Miskolc, Győri u. 3.) beiskolázási körzetébe tartozó 
hallási fogyatékos tanulók integrált oktatását, a Szabó Lőrinc Általá-
nos és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (Miskolc, Vörösmarty u. 
76.) beiskolázási körzetébe tartozó ép értelmű mozgási fogyatékos 
és figyelemzavaros tanulók ellátásának integrált oktatását, a Bem 
József Általános Iskola (Miskolc, Miskolci u. 38/a.) beiskolázási kör-
zetébe tartozó beszéd-, illetve más fogyatékos dyslexiás, 
dysgraphiás tanulók integrált oktatását.  
Alaptevékenység tekintetében az intézmények alapító okiratát a fenti 
változást tartalmazóan a 11-14. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2003. június 30.  

 
8.) Utasítja az érintett intézmények vezetőit a pedagógiai programok – 

az alaptevékenységben bekövetkezett változásokat tartalmazó – át-
dolgozására.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  

 
9.) Nem engedélyezi az Éltes Mátyás Általános Iskolában Integrációs 

Módszertani Központ működését.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal  
 

10.)Nem engedélyezi a Tüskevár Óvoda és Általános Iskolában (Miskolc, 
Károly u. 10.) a speciális szükségletű 0-6 éves korú gyermekek 
egyéni, korai fejlesztésének ellátását.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal  
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11.) Nem engedélyezi a 21. Sz. Általános Iskolában (Miskolc, Tóth Á. u. 
12.) és a Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskolában (Mis-
kolc, Szilvás u. 38.) a dyslexiás, dysgraphiás tanulók ellátásához a 
tagozatvezető, új igazgatóhelyettesi álláshely létesítését.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
12.)Engedélyezi a 21. Sz. Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 

1 fő logopédusi álláshely létesítését, az oktatási funkcióban „Peda-
gógiai munkát segítő álláshelyek létesítése” tétel terhére.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  
Határidő:  2003. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója 

 
13.) Nem engedélyezi az Arany János Általános Iskolában az angol két 

tanítási nyelvű képzés bevezetését.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
14.) Nem engedélyezi a Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskolá-

ban (Miskolc, Szilvás u. 38.) a képző és iparművészeti ág textilműves 
tanszakon művészeti képzés beindítását a 2003/2004-es tanévtől.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  

 
15.) Nem engedélyezi a Bem József Általános Iskolában (Miskolc, Mis-

kolci u. 38/a.) művészetoktatás bevezetését a 2003/2004-es tanévtől 
képző és iparművészeti ág grafika és festészet tanszakon.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  
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16.) Nem engedélyezi a Görömbölyi Általános Iskolában (Miskolc, Ko-

vács u. 1.) művészetoktatás bevezetését a 2003/2004-es tanévtől 
zeneművészeti ág, furulya és zongora tanszakon.  

 
Felelős:      Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:   2003. július 31.   

 
17.) Engedélyezi a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában (Miskolc, 

Mádai L. u. 2.), a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézetben (Miskolc, Éder 
Gy. u. 1.), a Fazola Henrik Általános Iskolában (Miskolc, Tégla-
gyár u.3.),  a Diósgyőri Gimnáziumban (Miskolc, Kiss tábornok u. 
42.), az Avasi Gimnáziumban (Miskolc, Klapka Gy. u. 2.) és a 
Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolában (Mis-
kolc, Ifjúság u. 16-20.) 1-1 fő gyógytestnevelői álláshely létesíté-
sét, körzeti feladat ellátására.  
Utasítja a Polgármestert a szükségessé váló előirányzatok átcso-
portosítására, az oktatási funkcióban „Pedagógiai munkát segítő 
álláshelyek létesítésére” tétel terhére.  
Az iskolák alapító okiratát feladatellátás tekintetében a 15-20. sz. 
melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  
 
 

Középfok 
 
1.) A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Kollégiumát (Miskolc, Jó-

zsef A. u. 53.) 2003. július 31-i hatállyal megszünteti.  
Egyben a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola alapító okiratát 
(feladatellátás és vagyon tekintetében)  az 21. sz. melléklet szerint 
módosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  
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2.) Utasítja a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola igazgatóját, mint a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját a szükséges munkaügyi döntések 
meghozatalára.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  

 
 
3.) Utasítja a Polgármestert a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 

Kollégiumának megszüntetése következtében szükségessé váló 
költségvetési előirányzatok átcsoportosítására és zárolására.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
   Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója   

 
 
4.) Utasítja a Polgármestert, hogy a Kós Károly Építőipari Szakközép-

iskola tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedése-
ket megtegye.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. június 30.  

 
 
5.) Elrendeli a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Kollégiuma irat-

anyagának a Kós Károly Építőipari Szakközépiskolában történő to-
vábbi őrzését.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. július 31.  
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6.) A Közgyűlés a megüresedő József A. u. 53. sz. alatti ingatlant a 
MIK Rt. kezelésébe átadja, egyben kötelezi a MIK Rt.-t, hogy az in-
gatlan őrzéséről, valamint hasznosításáról gondoskodjon. Az ingat-
lan esetleges értékesítéséből befolyó összeget – felmerülő költsé-
gek csökkentésével – az iskolák felújítására kell használni.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: az épület átadásában: Közoktatási és Közművelő-

dési Osztály 
 az őrzés vonatkozásában: MIK Rt. 
 a hasznosítás tekintetében: MIK Rt.  
 a befolyt összeg felhasználása vonatkozásában:

 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Közoktatási és Közművelődési Osztály  
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő:  az épület átadása tekintetében: 2003. július 31.  
                 őrzés és hasznosítás vonatkozásában: folyamatos 

 

7.)  Engedélyezi a Debreczeni Márton Szakképző Iskolának az erdő-
művelő OKJ 21 6262 01 1 éves szakmai képzés bevezetését – 
azon tanulók számára, akik nem rendelkeznek a 10. osztály elvég-
zését tanúsító bizonyítvánnyal, és nem tankötelesek – a 
2003/2004-es tanévtől.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. szeptember 1.  

 
8.) Engedélyezi a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakközépiskolának  
-  marketing- és reklámügyintéző OKJ 52 3435 04 
-  idegenvezető és hostess OKJ 54 7872 02 
1 éves, érettségire épülő szakmák bevezetését a 2003/2004-es 
tanévtől kezdődően.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. szeptember 1.  
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9.) Előírja a Miskolc Megyei Jogú Város közoktatási feladat-ellátási, in-
tézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének fenti határoza-
toknak megfelelő módosítását az 22-23. sz. mellékletek szerint.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. augusztus 31.  

 
10.) Kötelezi az érintett intézmények vezetőit a pedagógiai programjuk 

átdolgozására az alaptevékenységben bekövetkezett változások 
miatt.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. augusztus 31.  

 
11.) Előírja, hogy az engedélyezett képzési formák indítása csak a köz-

oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt tanulói átlaglét-
szám esetén kerüljön bevezetésre, a 2003/2004-re engedélyezett 
osztályszám terhére.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. augusztus 31. 

 
12.) A mutatószám változásából eredő költségvetési előirányzat módo-

sítására a III. negyedévi korrekció keretében kerül sor az oktatási 
funkción belül.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:  2003. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója  

 
13.) Az oktatási ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket az ok-

tatási ágazat fejlesztésére kell felhasználni. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  
 MIK.Rt. 
Határidő:  az értékesítés vonatkozásában folyamatos  
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14.) A befogadó intézmények felújításához pénzügyi fedezetet – a 2003. 

évi költségvetés vagyongazdálkodási funkción tervezett, ÁNTSZ ál-
tal feltárt hiányosságok megszüntetése tétel terhére – soron kívül 
biztosítani kell. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruh.Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  
 Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  2003. augusztus 31.  
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V-102/23-340/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-

vű Iskola és a Városi Pedagógiai Intézet feladatkörének 
bővítése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Bizottság 
ÉK: 1744-3/2003. sz. előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
dönt.  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Környezeti Ne-

velési Központnak a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet keretében tör-
ténő létrehozásával egyetért. Egyben alapító okiratát egyéb tevé-
kenység tekintetében – Környezeti Nevelési Központ működtetés 
– az 1. sz. melléklet szerint módosítja.  

 
2. Egyetért a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet alapító okiratának 
egyéb tevékenység tekintetében – Diszlexia Prevenciós Módszer-
tani Centrum, Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ működtetése 
– az 1. sz. melléklet szerinti kiegészítésével.  

 
3. Utasítja a Polgármestert, hogy a város költségvetésében a fenti 

célra előirányzott összeg átcsoportosításáról gondoskodjon.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Építési és Környezetvédelmi Osztály  
 Közoktatási és Közművelődési Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  
Határidő:  azonnal 
 

4. A Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Is-
kola és Városi Pedagógiai Intézet keretében a Környezeti  Neve-
lési Központ tervezett tárgyévi tevékenységeinek végzésére, illet-
ve az ahhoz kapcsolódó pénzeszköz felhasználásra csak a Köz-
gyűlés Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottságának előzetes 
jóváhagyásával kerülhet sor. 
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A Környezeti Nevelési Központ tevékenységéről a Selyemréti Ál-
talános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi 
Pedagógiai Intézet évente köteles beszámolni a Közgyűlés Kör-
nyezetvédelmi és Energiaügyi Bizottságának. 

Felelős:  Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Taní-
tási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet 
Igazgatója 

Közreműködik:  Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 
Határidő:  folyamatos 
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Iskolaszékbe 
delegált fenntartói képviselők 

 
 

 
 

Intézmény 
A közoktatási intézmé-
nyekbe 2003. májusától 

delegált fenntartói képvi-
selők 

Bársony János Általános Iskola 
Mc., Bársony J. u. 27/a.  

Tokár Balázs 

Kazinczy Ferenc Ált. és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  
Mc., Középszer u. 3. 

Dr. Bistei Attila DR. 

Fazekas Utcai Általános Iskola és 
Zeneiskola  
Mc., Fazekas u. 6.  

Varga László 

Szabó Lőrinc Általános és Német 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Mc., Vörösmarty u. 76.  

Szilágyi Gizella 

10. Sz., Petőfi Sándor Általános Is-
kola  
Mc., Katowice u. 17. 

Varga László 

Vörösmarty Mihály Ált. Iskola  
Mc., Mádai L. u. 2.  

Nyakó István  

13. Sz. Hunyadi M. Ált. Iskola 
Mc., Mátyás király u. 21.  

Csordás Mihály 

Arany János Ált. Iskola  
Mc., Csele u. 14.  

Lenártek András   

Bem József Ált. Iskola  
Mc., Miskolci u. 38/a. 

Hegedűs Andrea  

Kuti István Ált. Iskola  
Mc., Szén u. 11. 

Bazin Géza 

Munkácsy M. Ált. és M. Iskola  
Mc., Szilvás u. 38.  

Dr. Bistei Attila DR. 

Miskolctapolcai Ált. Iskola  
Mc., Győri u. 3.  

Borkúti László 

II. Rákóczi F. Ált. és Magyar-Német 
Két Tan. Ny. Iskola 
Mc., Zoltán u. 5.  

Dr. Simon Gábor 

Könyves Kálmán Ált. Iskola  
Mc., Könyves K. u. 2.  

Bartha György 

Kaffka Margit Ált. Iskola  
Mc., Hunfalvy P. u. 1.  

Dimanopulosz Kirill 

Szilágyi Dezső Ált. Iskola  
Mc., Szilágyi D. u. 53.  

T. Asztalos Ildikó 

Erenyői Általános Iskola  
Mc., Faller J. u. 9.  

Bazin Géza  
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Bulgárföldi Ált. és Magyar-Angol Két
Tan. Ny. Iskola  
Mc., Fazola H. u. 2.  

Dimanopulosz Kirill  

Herman Ottó Általános Iskola 
Mc., Gesztenyés u. 25.  

Szűcs Erika  

Pattantyús-Á. Géza Ált. és Magyar-
Angol K. T. Ny. Iskola  
Mc., Pattantyús u. 2.  

Fodor Zoltán  

Gárdonyi Géza Ált. és Magyar-Angol
K. T. Ny. Iskola  
Mc., Szeretet u. 5.  

Nyulászy Istvánné 

Tüskevár Óvoda és Ált. Iskola  
Mc., Károly u. 10.  

Horváth Attila 

Erkel Ferenc Zeneiskola  
Mc., Kiss tábornok u. 57.  

Horváth Sándor  

Martin János Szakiskola és Speciális
Szakiskola  
Mc., Áfonyás u. 18.  

Horváth Ottóné 

Avasi Gimnázium 
Mc., Klapka Gy. u. 2.  

Fodor Zoltán  

Herman Ottó Gimnázium 
Mc., Tizeshonvéd u. 21.  

Fedor Vilmos  

Diósgyőri Gimnázium 
Mc., Kiss tábornok u. 42.  

Dr. Tompa Sándor  

Zrínyi Ilona Gimnázium 
Mc., Nagyváthy u. 5.  

T. Asztalos Ildikó 

Andrássy Gyula M. Középiskola 
Mc., Soltész N. K. u. 10.  

Szilágyi Gizella 

Baross G. Közl. és P. Szakk.  
Mc., Rácz Á. U. 54-56.  

Cseh László 

Bartók B. Zeneműv. Szakk.  
Mc., Bartók tér 1.  

Dr. Kormos Vilmos 

Kandó K. Szakközépiskola 
Mc., Palóczy u. 3.  

Varga László 

Kós Károly Ép.ip. Szakk.  
Mc., Latabár E. u. 1. 

Szabó Tamás 

Ferenczi S. Eü. Szakközépisk. 
Mc., Szigethy M. u. 8.  

Dr. Varga Zoltán  

Debreczeni M. Szakképző Isk.  
Mc., Debreczeni M. tér 1.  

Bazin Géza  

Eötvös J. Szakk. és M. Sz.  
Mc., Gagarin u. 54.  

Zámbó Tiborné 

Szentpáli I. K. és V. Sz. és Sz. 
Mc., Herman O. u. 2. 

Szebeni Péter 

Szemere B. Sz. és M. Középisk. 
Mc., Ifjúság u. 16-20. 

Dr. Bistei Attila DR. 
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V–104/23.262/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A településkép javítása és védelme érdekében elrendel-

hető kötelezettség szabályozása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalva a településkép 
javítása és védelme érdekében elrendelhető kötelezettség szabályozá-
sáról szóló, a MÉSZ módosítására irányuló előterjesztést, az alábbi ha-
tározatot hozza.  
 

1. A Miskolci Építési Szabályzatnak a településkép javítása és vé-
delme érdekében elrendelhető kötelezettség szabályozására vo-
natkozó norma szövegét az ÁRT felülvizsgálata kapcsán készülő 
új Miskolci Építési Szabályzatnak tartalmazni kell.  

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:   2003. december 31. 
 

2. A településkép javítása és védelme céljából elrendelhető kötele-
zés végrehajthatósága érdekében létrehozandó Pénzügyi Alapról 
szóló vitaanyag – az esetleges szükséges mértékű átdolgozás 
után – a 2003. szeptemberi közgyűlés elé önálló anyagként kerül-
jön beterjesztésre. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   2003. szeptemberi Közgyűlés 
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V-105/23.344/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása Miskolc város turisztikai tanul-

mány- és kiviteli terv készítésére és a szükséges ön-
rész biztosítására 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miniszterelnöki 
Hivatal Turisztikai Államtitkársága által meghirdetett pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázattal kapcsolatos indítványt és az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város ön-

kormányzata pályázatot nyújtson be Miskolc turisztikai fejlesztése-
ihez megvalósíthatósági tanulmány és kiviteli tervek elkészítésére. 

 
2. A pályázathoz szükséges 9.000 eFt önrészt a Közgyűlés a 2003. 

évi költségvetésben a „Pályázati önrész biztosítása” költségvetési 
sorról biztosítja. 

 
 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2003 május 31. 
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V-106/23.345/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása Art mozik korszerűsítése témakör-

ben 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pá-
lyázat benyújtására Art mozik korszerűsítése témakörben” tárgyú elő-
terjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a CINE-MIS Kht. 
üzemeltetésében működő Kossuth mozi és Hevesy Iván Filmklub tech-
nikai eszközparkjának felújítására vonatkozó pályázat beadását, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának az „Art mozihálózat fej-
lesztésének támogatására” kiírt témakörben és egyetért az abban meg-
fogalmazott fejlesztési elképzelésekkel.  
A pályázat benyújtásához szükséges 17,5 MFt önrész biztosítását vál-
lalja a 2003. évi költségvetésben jóváhagyott pályázati önrész keret ter-
hére.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály  
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 CINE-MIS Kht.  
Határidő:  2003. május 30.  
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V-107/23.346/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat kulturális rendelete alap-

ján kötött közművelődési megállapodásokról, új köz-
művelődési megállapodások kötése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló az 
önkormányzat kulturális rendelete alapján kötött közművelődési megál-
lapodásokról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési Meg-

állapodást köt a Filharmónia Kelet-Magyarország KHT-val a mis-
kolci komolyzenei hangversenyélet szervezésére 2003. június 1-
től 2008. május 31-ig (1.sz.melléklet). 

 
2.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési Meg-

állapodást köt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel a tárgyi 
és szellemi népművészeti hagyományok ápolása, gondozása, át-
adása, terjesztése érdekében 2003. június 1-től 2008. május 31-ig 
(2.sz.melléklet). 

 
3.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési Meg-

állapodást köt a Miskolc Tapolca városrész közművelődési felada-
tainak ellátására a Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre és 
Gyerekekért Egyesülettel 2003. június 1-től 2008. május 31-ig (3., 
3. a. sz. melléklet )  

 
A feladat ellátásához használatra átadja a Miskolc, Győri u. 13. sz. 
alatti önkormányzati tulajdonú épületet (3.b. sz. melléklet) az 
egyesületnek. 

 
4.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. évi költségvetés I. 

félévi korrekciójánál figyelembe veszi az 1.) és 3.) pontban meg-
határozott közművelődési megállapodásokat, amelyek a Filhar-
mónia  Kht-val és a Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre és 
Gyerekekért Egyesületével köttetnek és ezekkel kapcsolatban az 
időarányos támogatást lehetőségeihez mérten biztosítja. 
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Felelős.  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                             Filharmónia Kelet-Magyarország KHT. 
 Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 
 Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre 
 és Gyermekekért Egyesület 
 MIK Rt. 
Határidő:  2003. június 1. 
 
 
 
 
V-108/23.347/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Birtokhasznosítási Bizottságba tag delegálása 
 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a “Települési önkormányzat által kijelölt tag 
delegálása birtokhasznosítási bizottságba” tárgyú, a Polgármester 
28530/2003. számú előterjesztését és a következő döntést hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi birtokhasznosítási 
bizottságba 
 

Dr. Varga Zoltánt 
 
(3528 Miskolc, Cseresznyés u. 3.)  delegálja. 
 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges eljárásjogi in-
tézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
Határidő:  azonnal  
 



  

 
 
4.szám                                                                                                 84.  
 
 
V–109/23.348/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Köz-

alapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő 
és Mentőcsoportért Közalapítvány Alapító Okirata VII. fejezetének a Ku-
ratórium létszámára, valamint tagjaira vonatkozó részét módosítja. 
 
A Kuratórium létszáma 3 fő  
A Kuratórium elnöke:  Csibi Károly Miskolc, János út 1. 
                        titkára: Lehóczki László Miskolc, Klapka Gy. út 21. 
                        tagja:   Dr. Sáfrány Borbála Miskolc, Szeretet út 16. 
 
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Káli Sándor, Leskó György és Mezősi 
Tamás uraknak a Közalapítványban kifejtett tevékenységükért. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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V-110/23.075/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: A Magyar Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés 

módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Javaslat a Magyar Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés módosítá-
sára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés hozzájárul az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt 
között 2003. február 6. óta érvényes „Ellátási szerződés 1. sz. melléklet 
szerinti módosításához. 
 
Felhatalmazza a Polgármester az „Ellátási szerződés 1. sz. módosítá-
sának” aláírására. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:  Közgyűlést követően azonnal 
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V-111/23.381/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Közmunkaprogram megvalósítására pályázat benyúj-

tása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Foglalkozta-
táspolitikai és Munkaügyi Minisztérium valamint a B.A.Z. Megyei Te-
rületfejlesztési Tanács közös felhívására benyújtandó pályázattal 
kapcsolatos sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be 2003. évi közmunka-
program megvalósítására, mely 33 fő közmunkás 6 havi foglal-
koztatására nyújt lehetőséget. 

 
2.  A program megvalósítása érdekében a 2003. évi költségvetés 

„Városgazda működési támogatása” elnevezésű költségvetési 
sor előirányzata terhére 5.000.000,- Ft önerőt biztosít. 

 
 
 
Felelős:          Orosz Lajos  alpolgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
   Városgazda Kht. 
Határidő:  2003. május 12. 
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V-112/23.382/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Miskolci Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Iroda létrehozására 
 
1.A. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése önálló jogi személyként, 

részben önállóan gazdálkodó közalapítványi szervként megalapít-
ja a Miskolci Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát. Elfogadja 
annak Alapító okiratát. (2. sz. melléklet) 

 
1.B. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított Ifjúsági In-

formációs és Tanácsadó Iroda működtetésével a Miskolc Közokta-
tásáért Közalapítványt bízza meg és sikeres pályázat esetén en-
nek megfelelően módosítja annak Alapító okiratát. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                             Miskolc Közoktatásáért Közalapítvány 
Határidő:  azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a pályázat be-

nyújtásával a Miskolci Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda lét-
rehozására, működtetésére és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázat sikere esetén 2003. július 1. és 2004. június 30. között 
azt a pályázat személyi és tárgyi feltételeinek megfelelően fenn-
tartja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                             Miskolc Közoktatásáért Közalapítvány 
Határidő:  azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése sikeres pályázat esetén 

engedélyezi, hogy az 5/2003. (III.10.) költségvetési rendeletben a 
központilag kezelt feladatok „közalapítványok támogatása” soron 
elkülönített 3 millió Ft összegből a 2.914.000 Ft pályázati önrész-
ként felhasználható legyen. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  azonnal. 
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V-113/23.383/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház fekvő- és 

járóbeteg szakellátására vonatkozó kapacitás lekötési, 
illetve módosítási pályázat benyújtása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta 
a „Javaslat a Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház fekvő- és 
járóbeteg szakellátására vonatkozó kapacitás lekötési, illetve módosítá-
si pályázat benyújtására” című előterjesztést és az alábbi határoza-
tot hozza:  
 
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, - mint a Semmelweis  Kórház és a Diósgyőri Kórház  fenntartója - 
az OEP B.-A-.Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztárához a kapacitás 
módosításokra vonatkozó – a beadási határidőig   a kórházak által el-
készítendő  – pályázatát benyújtsa. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentiekkel összefüggő további intéz-
kedések megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:    Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Semmelweis Kórház Igazgatója 
 Diósgyőri Kórház Igazgatója 
Határidő:              2003.május 31-ig 
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V–114/23.385/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: Bükkszentlászlón részönkormányzat létrehozása 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Bükk-
szentlászlón 5 fős részönkormányzat megalakítására kerüljön sor. 
 

 

Felelős:     Polgármester 
A jelölőgyűlés törvényességének 
biztosításáért:    Jegyző 

Határidő:     azonnal 
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V-115/23.384/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: „Játszótér építési programok támogatása települési 

önkormányzatok számára” pályázat önrészének bizto-

sítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
2003. év i költségvetés „Pályázati önrész” soráról a szükséges fedezet 
biztosítására vonatkozó sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata az IFJ-JT-03 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtson 

be. 

 

A Közgyűlés kötelezettséget v állal arra, hogy 2003l. évi költségvetés-

ben az IFJ-JT-03 kódszámú pályázat elnyerése esetén 15.000 eFt sa-

ját forrást biztosít. 

        eFt 

Feladat  

megnevezése 

Beruházási 

összköltség 

GYISM 

támogatás 

Saját forrás 

Játszótér épí-

tés 

30.000 15.000 15.000 

 

 

Felelős:   Polgármester 

Közreműködik:  Városüzemeltetési és Beruh. Osztály 

    Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

Határidő:   pályázati kiírásban foglalt határidő 
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III. 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 

13/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Beszerzési eljárások 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága föl-
kéri a Polgármestert, hogy a nem közbeszerzési ügyekről, de beszer-
zésekre vonatkozóan készítsen előterjesztést a 2002. év vonatkozásá-
ban, ill. 2003. január 01-től 2003. március 31-el bezárólag. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő:   folyamatos 
 

 
 

14/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
Tárgy: Kolozsi Tóth Péter volt haszonbérlő kártalanítása 
 
 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.332-2/100/2003. sz. elő-
terjesztést és a következők szerint döntött: 
 
1./ A 12.635/1 hrsz.-ú (belterületbe vonás előtt 01301 hrsz.-ú) ingat-

lanon lévő, Kolozsi Tóth Péter haszonbérlő által telepített haszon- 
és dísznövényzet érékét 96 eFt összegben állapítja meg. 

 
2./ Felhatalmazza a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytár-

saságot az 1./ pontban megállapított összeg Kolozsi Tóth Péter 
volt haszonbérlő részére történő kifizetésére. 

 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   a határozat kiadásától számított 15 nap 
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15/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc, Győri-kapu 134-138. sz. társasház közös tulaj-

donban lévő tetőfelület értékesítése 
 
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 60.332-15/100/2003. számú elő-
terjesztését a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági 
Bizottsága megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Miskolc, Győri kapu 134-138. sz. társasházban lévő 31/1000-ed ön-
kormányzati tulajdoni rész arányban hozzájárulását adja a társasház 
közös tulajdonát képező tetőfelület, bruttó 1.080.000,-Ft vételáron tör-
ténő értékesítéséhez. 
 
Felhatalmazza a MIK Rt.-t arra, hogy a társasháztulajdont alapító okirat 
1. számú módosításában az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat tel-
jes joggal képviselje. 
 
 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   folyamatos 
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16/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 
 
Tárgy: Miskolc, Szinyei M. P. u. 21. sz. (hrsz.: 30.122/7) társas-

ház közös tulajdonban lévő tetőfelület értékesítése 
 
 
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 60.332-16/100/2003. számú elő-
terjesztését a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági 
Bizottsága megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 21. sz. társasházban lévő 53/1000-ed 
önkormányzati tulajdoni rész arányban hozzájárulását adja a társasház 
közös tulajdonát képező tetőfelület, 2.800.000,-Ft + ÁFA összegű vétel-
áron történő értékesítéséhez. 
 
Felhatalmazza a MIK Rt.-t arra, hogy a társasháztulajdont alapító okirat 
1. számú módosításában az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat tel-
jes joggal képviselje. 
 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   folyamatos 
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17/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. 2002. évi 

beszámolója 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága fi-
gyelemmel a Felügyelő Bizottság, ill. a Könyvvizsgáló jelentésében fog-
laltakra a Városgazda Kht. 2002. évi beszámolóját, valamint 2003. évi 
üzleti tervét elfogadja. 
 
A mérleg eszköz- és forrás oldalát egyezően 146.594 e Ft összegben, 
az adózott eredményt 1.712 e Ft-ban állapítja meg. 
 
A 2002. évi beszámolóban kimutatott 1.712 e Ft nyereség eredmény-
tartalékba helyezéséről határozott. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Városgazda Kht. 
Határidő:   azonnal 
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18/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. ügyveze-

tő igazgatójának 2002. évre kiírt prémiumfeladatok érté-
kelése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – fi-
gyelemmel a Felügyelő Bizottság jelentésére – jóváhagyja a Város-
gazda Kht. ügyvezető igazgatója részére kiírt 2002. évi prémiumfel-
adatok teljesítése utáni összeg kifizetését. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Városgazda Kht. ügyvezető igazgatója 
Határidő:     azonnal 
 

 
 

19/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
Tárgy: A X-196/58.552-3/1999. sz. Közgyűlési határozat végre-

hajtása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága föl-
kéri a Polgármestert, hogy az RRT-hez kapcsolódó távhőleválási tila-
lommal kapcsolatos X-196/58.552-3/1999. sz. Közgyűlési határozatban 
foglaltakat a rendezési terven vezesse át és a következő Közgyűlésre 
terjessze elő. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:    2003. júniusi Közgyűlés 
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20/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Oktatási intézmények működésének felülvizsgálata 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága föl-
kéri a Polgármestert, hogy az illetékes osztály bevonásával vizsgálja 
felül az oktatási intézmények gazdasági működését és ennek eredmé-
nyeképpen a Gazdasági Bizottság javaslatot tesz a Közgyűlés felé az 
intézmények további sorsát illetően. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:   2003. október 31. 
 

 
 
21/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 
Tárgy: Sportcélú normatív támogatás felhasználásának ta-

pasztalatairól a közoktatási intézményekben 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága föl-
kéri a Polgármestert, hogy az illetékes osztály bevonásával az intézmé-
nyek felé készítsen egy eljárási szabályt a megosztott költségekre vo-
natkozóan. Az elkészült anyagot mutassa be a Gazdasági Bizottság-
nak. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:    folyamatos 
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22/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 

Tárgy: Miskolc, Őrs u. 2/A. (hrsz.: 20614/3) társasház közös tu-
lajdonban lévő helyiségeinek  

 
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 30.059-37/100/2002. számú előter-
jesztését Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizott-
sága megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A társasházban lévő 59/1000-ed önkormányzati tulajdoni rész arányá-
ban hozzájárulását adja a társasház közös tulajdonát képező nem lakás 
célú helyiségek (előtér, takarítószer tároló, mosókonyha, szárító, WC, 
gázmérő helyiség) bruttó 1.420.000,-Ft összegű vételáron történő 
értékesítéséhez Tihor Kálmán vevő részére. 
 
Felhatalmazza a MIK Rt.-t arra, hogy a társasháztulajdont alapító okirat 
1. sz. módosításában az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat teljes 
joggal képviselje.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   folyamatos 
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23/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc, Zsarnay-telep területfejlesztése érdekében a 

4433/6, 4433/9 és 4502/7 hrsz.-ú ingatlanok megvásár-
lása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a MIK: 
60.332-18/100/2003. sz. előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
Hozzájárul a 4433/6, a 4433/9 és a 4502/7 hrsz.-ú – összesen 4823 m2 
területű – ingatlanok megvásárlásához. 
 
Felhatalmazza a MIK Rt.-t, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nevében nyújtsa be ajánlatát az alábbi ingatlanok megvásár-
lására a kiírás szerinti forgalmi értéken: 
 

Hrsz. Terület (m2) Forgalmi érték (Ft) Művelési ág 
4433/6 150 120.000 Holt-Sajó 
4433/9 2861 7.200.000 Holt-Sajó 
4502/7 1812 544.000 Holt-Sajó 
Összesen: 4823 7.864.000  

 
Amennyiben ajánlatunk nem a legkedvezőbb az ajánlattevők között, 
úgy utasítja a MIK Rt.-t jelentse be, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – a vízgazdálkodásról szóló LVII. Sz. (1995) törvény III. 
fejezet 6. §. (6.) bekezdése értelmében – élni kíván elővásárlási jogá-
val. 
 
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.-t értékesítés teljes körű 
– az adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolításá-
ra. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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24/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
 
Tárgy: Miskolc, Tímármalom utca 23.129/6 hrsz.-ú ingatlan érté-

kesítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a MIK: 
60332-12/100/2003. sz. előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
Hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 23129/6 hrsz.-ú 1277 m2 terüle-
tű „beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott – természetben 
Miskolc, Tímármalom utcában elhelyezkedő – ingatlan nyílt versenytár-
gyaláson történő értékesítéséhez. 
 
Az ingatlan induló vételárát 3.831.000,-Ft + 106.000,-Ft ÁFA összeg-
ben – 3.000,-Ft/m2 fajlagos áron –  határozza meg. 
 
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt-t az értékesítés teljes körű 
– az adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítására. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
 
 
25/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A VTV Kht. reklámbevételekre vonatkozó üzleti koncepció-

jának elkészítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésnek Gazdasági Bizottsága utasít-
ja a Miskolc Városi Televízió Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a társa-
ság reklámbevételekre vonatkozó üzleti koncepcióját készítse el és azt 
terjessze a Bizottság elé. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  VTV Kht. 
Határidő:   a bizottsági ülést követő 1 hónap 
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26/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A VTV Kht. ügyvezető igazgatójának prémiumfeladat ki-

írása a 2003-as gazdálkodási évre 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – fi-
gyelemmel a Felügyelő Bizottsági javaslatra – a Miskolc Városi Televí-
zió Kht. ügyvezető igazgatójának 2003. évre vonatkozó prémiumfelada-
tát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
A prémium mértéke a 2003. évi alapbér 5 hónapra eső összege, 
ebből: 
 
- 50 %-a kifizethető, ha a 2003. évi eredmény meghaladja az előző 

évi nyereséget és az ügyvezető megteremti a műsorfolyam nézett-
ségét, fekvését felmérő, a nem fikciós műsorok  kiegyensúlyozottsá-
gát vizsgáló közvélemény kutatások, elemzések feltételét.  

- 50 %-a kifizethető, ha a pályázati bevételek tényleges összege 
meghaladja az üzleti tervben 2003. évre tervezett 13 mFt-ot. 

 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  VTV Kht. 
Határidő:   2003. december 31. 
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27/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc Városi Televízió Kht. 2002. évi üzleti jelentése, 

valamint a 2003. évi üzleti terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottság 2003. 
május 7-i ülésén megtárgyalta a Miskolc Városi Televízió Kht. 2002. évi 
üzleti jelentését és mellékleteit, közhasznúsági jelentését, könyvvizsgá-
lói jelentését és az FB jelentését, valamint a 2003. évi üzleti tervét. 
 
A Gazdasági Bizottság elfogadja és jóváhagyja a Miskolci Városi Tele-
vízió Kht. 2002. évi üzleti jelentését és mellékleteit, közhasznúsági je-
lentését, könyvvizsgálói jelentését és az FB jelentését, valamint a 2003. 
évi üzleti tervét. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  VTV Kht. ügyvezető igazgatója 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
28/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: MIK Rt. éves beszámolója a 2002. üzleti évről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 
– az alapítói jogok gyakorlója – figyelemmel a könyvvizsgálói és Felü-
gyelő Bizottsági jelentésre – a Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 2002. 
éves beszámolóját elfogadja, 
 
- a mérleg eszköz- és forrás oldalát 1.468.688 eFt főösszeg egyező-

séggel, 
- az adózott eredményt 30.451 eFt-ban állapítja meg. 
 
Az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan az éves beszámoló 
üzleti jelentésében megjelölt célokat elfogadja és hozzájárul a 30.451 
eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséhez, a beruházá-
sok megvalósítása érdekében. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. igazgatója 
Határidő:   azonnal 



  

 
 
4.szám                                                                                               102.  

 
 

29/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
Tárgy: Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg kifizetése 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottság meg-
tárgyalta az ÉK.: 308-4/2003. sz. előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 24545/7 hrsz.-
ú, 955 m2 nagyságú – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ré-
szére – út céljára lejegyzett területért pénzbeni kártalanításként Szabó 
Józsefné, Szabó Nóra, Szabó Zsolt, Pékó Zoltán részére 2.100.000,-Ft 
kerüljön kifizetésre. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  ÉKO  
Határidő:  a kártalanítási összeg megállapításáról szóló határo-

zat meghozatala a döntés kézhezvételét követő 30 
napon belül 
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30/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc, Bedegvölgy utcában a 1591/2 hrsz.-ú, „beépítet-

len terület” építési telekként történő értékesítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a MIK: 
60.332-7/100/2003. sz. előterjesztést, s az alábbiak szerint dönt: 
 
Miskolc, Bedegvölgy utcában lévő 1591/2 hrsz.-ú, 712 m2 területű 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 4.900.000,-Ft (6.882,-
Ft/m2), azaz Négymillió-kilencszázezer forint induló vételáron érté-
kesítésre kijelöli. 
Az elidegenítés nyílt versenytárgyalás útján történhet. 
 
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.-t az értékesítés teljes 
körű – az adásvételi szerződések aláírását is magába foglaló – lebo-
nyolítására. 
 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt.  
Határidő:    folyamatos 
 
 
 
31/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 
Tárgy: Tájékoztató Miskolc – Tapolca, 46292/5 hrsz.-ú ingatlan 

részbeni bérbeadására kötött bérleti szerződésről 
 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a MIK Rt. 60.331-7/100/2003. sz. 
előterjesztését a Miskolc-Tapolca, 46292/5 hrsz.-ú ingatlan részbeni 
bérbeadásáról és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Gazdasági Bizottság a Miskolc-Tapolca, 46292/5 hrsz.-ú ingatlan 
részbeni bérbeadásáról készített tájékoztatást elfogadja. 
 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:    azonnal 
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32/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc, Feszty Á. úton lévő 968/1 hrsz.-ú ingatlanból 

35 m2 területrész telek-kiegészítésként történő értékesí-
tése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága meg-
tárgyalta a MIK: 60.332-6/100/2003. sz. előterjesztést és az alábbiak sze-
rint dönt: 
 
1. Miskolc, Feszty Á. úton a 968/1 hrsz.-ú, „közút” megnevezésű 1 

ha 1354 m2 területű önkormányzati ingatlanból az ÉK: 94397-
8/2002. sz. jogerős határozattal leválasztott 35 m2-es területrészt 
forgalomképessé minősíti. 

2. Hozzájárul, hogy a forgalomképessé minősített terület dr. Török Ta-
más István és dr. Bokányi Ljudmilla Miskolc, Feszty Á. u. 105. 
szám alatti lakosok – mint a 1053/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai – ré-
szére értékesítésre kerüljön, a vételárat 230.000,-Ft-ban, azaz Kettő-
százharmincezer forintban meghatározva, mely összeg a szerző-
déskötéskor egyösszegben fizetendő. Tekintettel arra, hogy az ingatlan-
rész kiépített útburkolattal nem rendelkezik, a vételár ÁFA-t nem tartal-
maz. 

 
3. Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerző-

dés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:   a határozat kézhezvételét követően 15 nap 
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33/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 38444/1 hrsz.-ú ön-

kormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága meg-
tárgyalta a MIK Rt. 60.332-8/100/2003. számú előterjesztést és úgy 
döntött, hogy a Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétányon lévő 38444/1 
hrsz.-ú 419 m2 nagyságú ingatlanból a telekhatár-rendezéssel kialakí-
tott 396 m2 nagyságú földterületet értékesítésre jelöli a 38444/2 hrsz.-ú 
ingatlanhoz történő csatolással az ingatlan tulajdonosai, Balogh István-
né és társai részére. 
 
Az ingatlanrész vételárának a megfizetése oly módon történik, hogy a 
38444/2 hrsz.-ú ingatlanból önkormányzati tulajdonba kerülő – az Er-
zsébet sétány útterületének bővítését jelentő – 91 m2 nagyságú földte-
rület értékével, azaz a 700.000,-Ft-al csökkentetten, vevők a 38444/1 
hrsz.-ú 305 m2 földterületért 2.300.000,-Ft vételárat kötelesek megfizet-
ni. 
 
Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magában foglaló – lebonyolítására. 
 
 
Felelős:  Szűcs Erika alpolgármester 
Közreműködik:  MIK Rt. 
Határidő:    folyamatos 
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34/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A DSM Kht. 2003. évre vonatkozó üzleti terve és a 2002. 

üzleti évről szóló közhasznú beszámolója 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyonrendelete értelmé-
ben a Gazdasági Bizottság 2003. május 14-i ülésén megtárgyalta „A 
DSM Kht. 2003. évre vonatkozó üzleti terve és a 2002. üzleti évről szóló 
közhasznú beszámolója” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
A Gazdasági Bizottság elfogadja és jóváhagyja: 
- a DSM Kht. 2003. évre vonatkozó Üzleti Tervét 
- a társaság Közhasznú beszámolóját a 2002-es üzleti évről 
- a Kht. 2002. évi egyszerűsített éves beszámolónak vizsgálatáról 

szóló könyvvizsgálói jelentést az azt hitelesítő záradékkal együtt, 
valamint 

- a Kht. taggyűlésének és Felügyelő Bizottságának ülésein készített 
jegyzőkönyveket, melyek e tárgykörben hozott határozatokat tar-
talmazzák. 

 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  a DSM Kht. igazgatója 
Határidő:    azonnal 
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35/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a DSM Kht. tulajdoni helyzetének rendezéséről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága föl-
kéri Polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottságot arról, milyen folya-
matok zajlanak jelenleg és milyen tervek vannak a DSM Kht. tulajdonvi-
szonyainak homogenizálásával és fejlesztési koncepciójával kapcsolat-
ban. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Szűcs Erika alpolgármester 
 Orosz Lajos alpolgármester 
 DSM Kht igazgatója 
Határidő:    2003. június 30. 
 
 
36/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Tájékoztató kérése a DSM Kht. működési hiányának fi-

nanszírozásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága föl-
kéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottságot arról, hogy milyen 
forrásból kívánják biztosítani a DSM Kht.  működési hiányának finanszí-
rozását. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Szűcs Erika alpolgármester 
 Orosz Lajos alpolgármester 
 DSM Kht igazgatója 
Határidő:    2003. június 30. 
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37/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A 13. Sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Pro Homo 

Egyesület között 10 éves bérleti szerződés megkötésének 
jóváhagyása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 13. 
Sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatójának kérelmére engedé-
lyezi, hogy az iskola a Pro Homo Egyesülettel 10 éves bérleti szerző-
dést kössön, a kérelem mellékletét képező bérleti szerződés-tervezet 
feltételeinek betartása mellett.  
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  13. sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója 
                                  Közoktatási és Közművelődési Osztály  
Határidő:    azonnal 
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VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS-ÜZEMELTETÉSI valamint 
IFJÚSÁGI, IDŐSÜGYI ÉS CSALÁDPOLITIKAI BIZOTTSÁG 

 

1/2003. sz. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és üzemel-
tetési, valamint Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizottsága jóvá-
hagyja az alábbi jogcím nélküli lakáshasználók bérleti jogviszonyának 
egy éves időtartamra történő visszaállítását, mivel tartozásukat rendez-
ték és jelenleg sem áll fenn díjhátralékuk. 
 

1. Makó Géza és htsa  Miskolc, Kis-Hunyad u. 39. fsz.1. 
2. Kiss Györgyné  Miskolc, Zoltán u. 14. fsz.1. 
3. Jakab Zoltánné  Miskolc, Zombori u. 3. fsz.1. 
4. Veres Károlyné  Miskolc, Áfonyás u. 2. IV/2. 
5. Boros Zsolt   Miskolc, Szalag u. 9. III/2. 
6. Fendrich Tibor és htsa Miskolc, Klapka Gy. u. 10. III/1. 

Felelős  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság 
Határidő:  folyamatos 
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2/2003. sz. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
Tárgy: Lakáspályázat elbírálása 

Erdélyi u. 6. III/2.    
1. Üveges Magdolna     
2. Urszin Gábor       

 
Szentpéteri kapu 70. XVI/2. 
1. Soltész Mónika      
2. Barta Lászlóné      

 
Király u. 5. IV/2. 
1. Lakatos Norbert      
2. Rácz Zsuzsanna      
 
Baross G. u. 10. I/4.  
1. Madácsi János      
2. Tamás Piroska      
 
Régiposta u. 7. I/3. 
1. Baranyi Péter      
2. Papp Gyula Zoltánné     
 
Árpád u. 44. II/2. 
1. Hazadi Zoltánné      
2. Kólné Szepesvári Anikó     
 
Vörösmarty u. 48. IV/2. 
1. Törökné Lukács Melinda    
2. Bozik Tibor Lajosné     
 
Vörösmarty u. 66. IX/2. 
1  Bajzátné Takács Zita     
2. Csoma Nikoletta      
 
Álmos u. 24. fsz.20. 
1  Grudzinski Zsolt      
2.  Balogh Tünde      
 
Szentgyörgy u. 63. IX/2. 
1. Siroki József      
2.  Czakó Sándor Béla     
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Áfonyás u. 6. X/2. 
1. Mátyás Róbert      
2. Szárnyáné Nagy Beatrix     
 
Áfonyás u. 11. I/2. 
1. Iváncsik Jenőné      
2. Lakatos László      
 
Gesztenyés u. 3. IX/1. 
1. Kis Aladár       
2. Tőrincsi László Lajos     
 
Klapka Gy. u. 30. fsz.3. 
1. Pakot Krisztina      
2. Bernáth Balázs András     
 
Szentgyörgy u. 48. IX/1. 
1. Szabó Mónika      
2. Buri Csaba Jenőné     
 
Ifjúság u. 6. X/1. 
1. Muszka János      
2. Szabóné Szegő Szilvia     
 
Pattantyús Á. u. 11. II/1. 
1. Kisné Bárány Júlia      
2. Orlóczkiné Sárosi Mónika    
 
Pattantyús Á. u. 13. II/3. 
1. Románné Tóth Erzsébet       
2. Bártfai Istvánné      
 
Hajós A. u. 27. VII/2. 
1. Bukovinczki Attila      
2. Kassai Istvánné      
 
Debreceni M. tér 22. II/10. 
1. Kreisz Krisztiánné      
2. Balázsné Oláh Zsófia     
 
Vörösmarty u. 5. VII/3. 
1. Lovasné Besenyei Katalin    
2. Pozsgai Béláné      
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Hajós A. u. 58. VI/2. 
1. Pusztaszeri János      
2. Simon Zsoltné      

 
Felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
3/2003. sz. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS –ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGI 
HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Versenyeztetett lakás pályázat 
 
           
Debreceni M. tér 9. I/3.      
 1. Kérészi Ferenc Károlyné               
 
 
Felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság 
Határidő:  folyamatos 
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7/2003.sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: 5.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának 

átadása dr.Vasas Richárd fogszakorvos részére 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a 5.számú felnőtt fogorvosi körzet mű-
ködtetési jogának átadására vonatkozó előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi Bizottság 2003.április 30-án  tartott ülésén  elfogad-
ta dr.Vasas Richárd kérelmét az 5.számú felnőtt fogorvosi körzet (Mis-
kolc, Csabai kapu 9-11.)  teendőinek ellátására.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, a fogorvosi feladatátadási szerződés 
megkötésére.  
 
Jelen bizottsági állásfoglalást az ÁNTSZ által kiadott  működési enge-
dély megadásához adtuk ki. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:  bizottsági ülést követően azonnal 
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8/2003.sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: 8.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési 

jogának átadása Dr.Jakab Ágnes részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a „8. számú általános iskolás fogorvosi 
körzet működtetési jogának átadására” vonatkozó előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi Bizottság 2003.április 30-án tartott ülésén  elfogadta 
dr.Jakab Ágnes kérelmét, amely a Gyermekmosoly „Egészséges Fo-
gakért” Közhasznú Társaság által működtetett 8. számú általános is-
kolás fogorvosi körzet (M.,Bokréta u.1.) fogorvosi teendőinek ellátásá-
ra vonatkozik.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, az általános iskolás fogorvosi körzet 
feladatátadási szerződés megkötésére.  
 
Jelen bizottsági állásfoglalást az ÁNTSZ által kiadott működési enge-
dély megadásához adtuk ki. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:  bizottsági ülést követően azonnal 
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9/2003.sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: 9.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési 

jogának átadása Dr.Barnóczky Erika részére 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a „9. számú általános iskolás fogorvosi 
körzet működtetési jogának átadására” vonatkozó előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi Bizottság 2003.április 30-án tartott ülésén  elfogadta 
dr. Barnóczky Erika  kérelmét, amely a Gyermekmosoly „Egészséges 
Fogakért” Közhasznú Társaság által működtetett 9. számú általános 
iskolás fogorvosi körzet (M.,Bokréta u.1.) fogorvosi teendőinek ellátá-
sára vonatkozik.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, az általános iskolás fogorvosi körzet 
feladatátadási szerződés megkötésére.  
 
Jelen bizottsági állásfoglalást az ÁNTSZ által kiadott működési enge-
dély megadásához adtuk ki. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:  bizottsági ülést követően azonnal 
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