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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(2003.június 5-iki Közgyűlés) 
 

Rendelet száma Tárgya 
 

 
 
24/2003. (VI.12.)  sz. 
rendelet  
 

 
 
az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
többször módosított 55/1995.(X.30.) 
sz. rendelet módosításáról 
 
 

25/2003. (VI.12.)  sz. 
rendelet  
 

távhőszolgáltatás díjáról és a díjal-
kalmazás feltételeiről 
 

26/2003. (VI.12.)  sz. 
rendelet  
 

a „Nemzetközi Számítástechnikai 
és Nyelvvizsga Alap” támogatásá-
nak odaítéléséről szóló 32/2002. 
(IX.9.) sz. rendelet módosításáról 
 

27/2003. (VI.12.)  sz. 
rendelet  
 

a fizető parkolási rendszerről szóló 
80/1997. (XII.20.) számú rendelet 
módosításáról 
 

28/2003. (VI.12.)  sz. 
rendelet  
 

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

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(2003. június 5-iki zárt ülés) 
 
 

Határozat száma Tárgya 
 

  
VI-116/23.417/2003. sz. 
Határozat 

Oktatási intézmények magasabb ve-
zetői álláshelyének betöltése 
 

 
 
Nyilvános ülésen hozott határozatok: 
 
 

VI-120/23.064-5/2003. sz. 
Határozat 
 

Polgármesteri beszámoló 
 

VI-121/23.385-2/2003. sz. 
Határozat 

Bükkszentlászlói részönkormányzat 
megválasztása 
 

VI-122/23.262-3/2003. sz. 
Határozat 

Miskolci Építési Szabályzat korrek-
ciója 
 

VI-123/23.312/2003. sz. 
Határozat 
 

A szociális, gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézményrendszer 
szakmai minimumához szükséges 
tárgyi, dologi és felújítási igények-
nek a középtávú terve 
 
 

VI-124/23.413/2003. sz. 
Határozat 
 

Szociális és Gyermekvédelmi Intéz-

mények alapító okiratának módosí-

tása 
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VI-125/23.414/2003. sz. 
Határozat 
 
 
 

Miskolc város művészeti és tudo-
mányos ösztöndíjainak adományo-
zása 

VI-126/23.415/2003. sz. 
Határozat 
 
 
 

Káli Sándor polgármester jutal-
mazása 

VI-127/23.416/2003. sz. 
Határozat 
 
 

Miskolc város környezeti állapo-
táról szóló beszámoló 

VI-128/23.431/2003. sz. 
Határozat 
 
 

Elvi hozzájárulás az önkormányzati 
szerepvállalással megépítendő jég-
csarnok megvalósításához és fi-
nanszírozási koncepciójának kidol-
gozásához 
 
 

VI-129/23.433/2003. sz. 
Határozat 
 
 

10. sz. Petőfi Sándor Általános és 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola alapító okiratának módosítá-

sa 

 
 

VI-130/23.432/2003. sz. 
Határozat 
 
 

„Közművelődés-pártoló Önkor-

mányzat 2003.” pályázat benyújtása 

VI-131/23.446/2003. sz. 
Határozat 
 
 

Regionális hatáskörű módszertani 

bölcsőde” és „Regionális hatáskö-

rű módszertani gyermekotthon” 

cím elnyerésére benyújtott pályáza-

tok közgyűlési támogatása 
 
 

 



  

 
 
5.szám                                                                                                     6. 
 
 

VI-132/23.444/2003. sz. 
Határozat 
 
 

Európai Pályázat Előkészítő 
Alapra benyújtott pályázatok 

VI-133/23.445/2003. sz. 
Határozat 
 
 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium által az 
Egészség Évtizedének Johan Béla 
Nemzeti Programja keretében te-
lepülési egészségterv megvalósí-
tására meghirdetett pályázaton va-
ló részvétel 
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III. 
 

BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
 

Határozat száma Tárgya 
 

 
38/2003.sz. határozat 
 

 
MIVIZ. Rt. 2002. évi beszámolója 
 

 
39/2003.sz. határozat 
 

 
Szocio-Produkt Kft. 2002. évi 
mérleg beszámolója és a 2003. 
évi üzleti terve 
 

40/2003.sz. határozat AA-MEDED. Kft. felújítási költ-
ség elszámolása  
 

41/2003.sz. határozat MIHŐ KFT. 2002. évi beszámoló-
ja és 2003. évi üzleti terve 
 

42/2003.sz. határozat MIHŐ KFT. ügyvezető igazgató 
2002. évi prémium feladatainak 
értékelése 
 

43/2003.sz. határozat MIHŐ KFT. ügyvezető igazgató 
2003. évi prémium feladatainak 
kiírása 
 

44/2003.sz. határozat Miskolci Operafesztivál Kht. 
2002. évi üzleti jelentése  
 

45/2003.sz. határozat Útlejegyzés miatti kártalanítási 
összeg kifizetése 
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EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 
 

Határozat száma Tárgya 
 

 
10/2003.sz. határozat 
 

 
2.számú óvodás-bölcsödés fog-
orvosi körzet működtetési jogá-
nak átadása dr. Csongrády Kornél 
részére 
 
 

 
11/2003.sz. határozat 
 

 
24.számú felnőtt fogorvosi körzet 

működtetési jogának átadása 
dr.Zsebik Annamária fogszakor-
vos részére 
 
 

12/2003.sz. határozat 7.számú 0-6 éveseket ellátó fog-
orvosi körzet működtetési jogának 
átadása dr. Kalmár László részére 
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I. 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
24/2003. (VI.12.) sz. rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
többször módosított  55/1995.(X.30.) számú rendeletének módosí-

tásáról 
 

 
1.§ 

 
 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló több-
ször módosított 55/1995.(X.30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete az alábbi 
6. ponttal egészül ki: 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város  városrészi önkormányzatai 
 
 
 
6.   Bükkszentlászló városrészi önkormányzat 
 Tagjainak száma: 5 fő   
 
 
 

2.§ 
 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Miskolc, 2003. június 5. 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                               Káli Sándor sk. 
          c.főjegyző                                                               polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

25/2003. (VI.12.) sz. rendelete a  
távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990 évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében és a 
módosított 1990 évi LXXXVII. Törvény mellékletében, valamint az 
1998. évi XVIII. Törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § (2) bekezdésé-
ben, 31. § (2) bekezdésében és a 41. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a távhőszolgáltatási díjakkal kapcsolatosan az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc Megyei Jogú Város területén lévő 
lakóépületeket, vegyes célra használt épületeket, nem lakás céljára 
szolgáló épületeket (a továbbiakban: épület) távhővel ellátó közüzemre 
(a továbbiakban: távhőszolgáltató) és az ellátást igénybevevő fogyasz-
tókra. 
 
 

Fogalom meghatározások 
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában:  
 
1.) fogyasztó: az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyi-

séggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy ezek közös-
sége, aki (amely) a távhőszolgáltatóval távhőszolgáltatásra vo-
natkozóan szerződéses jogviszonyba kerül. A fogyasztó lehet la-
kossági fogyasztó és egyéb fogyasztó:  

 
lakossági fogyasztó: a Tszt. 3. §-a (1) bekezdésének ra) pontja 

alapján lehet: 
 
aa) hőközponti mérés esetén a lakóépület, illetőleg a vegyes 

célra használt épület tulajdonosa, közös tulajdonban lévő 
épület tulajdonosi közössége (a továbbiakban együtt: épü-
let tulajdonos),  
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ab) egyedi mérés esetén a lakás, helyiség tulajdonosa, bérlője, 

használója. 
 

az egyéb fogyasztó lehet: 
 
ba) az a) pontban nem említett épület vagy az ilyen épületben 

(építményben) lévő helyiség (épületrész) tulajdonosa, vagy 
azok közössége, hőközponti hőmennyiségmérés szerinti el-
számolás esetén a fogyasztók közössége,  

 
bb) üzemi fogyasztó: olyan egyéb fogyasztó, aki a hőközpontját 

maga üzemelteti és meghatározott hőteljesítmény átvételére 
köt szerződést a szolgáltatóval. 

 
2.) díjfizető: mérés szerinti elszámolás esetén a távhővel ellátott lé-

tesítmény, ingatlan, épület, épületrész tulajdonosa, illetve a 
távhőszolgáltató és a tulajdonos, vagy tulajdonosok közössége 
között kötött megállapodásban rögzített természetes vagy jogi 
személy. 

 
3.) fogyasztói közösség: Tszt. 3. § (1) bekezdésének r), ra), és rb) 

pontjai szerinti közösség 
 
4.) fogyasztói közösség megbízottja: a 3.) pont szerinti közösség 

törvényes képviselője vagy az épület, illetőleg épületrész tulajdo-
nosainak megbízottja. 

 
5.) teljesítési hely: 
 

a.) hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a csatla-
kozási pont,  

 
b.) egyedi mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a fogyasztói 

vezetékhálózaton elhelyezett hőmennyiségmérő fogyasztó 
felöli oldala. 

 
6.) fogyasztási hely: az az épület, épületrész, melynek távhővel tör-

ténő ellátására a szerződéses jogviszony létrejött. 
 
7.) hőmennyiségmérés: a távhőszolgáltató által átadott és a fo-

gyasztó illetve fogyasztói közösség által átvett hőmennyiség mé-
rése az Országos Mérésügyi Hivatal által igazolt hitelességű hő-
mennyiségmérő berendezéssel. 
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a.) elszámoló hőmennyiségmérő: az ellátott épület(ek) 
hőközpontjában elhelyezett, az épület(ek) teljes fűtési célú 
hőfelhasználást mérő hőmennyiségmérő. 

 
b.) költségosztó hőmennyiségmérő: a szolgáltatói hőközponton 

kívül elhelyezett épületenkénti hőfelhasználást mérő hő-
mennyiségmérő. 

 
8.) költségmegosztás: a fűtés előállításához felhasznált hőmennyi-

ség szétosztása a fogyasztói közösség tagjai között a fogyasztói 
közösség által elfogadott eszköz (mérő-vagy költségmegosztó 
készülék) adatai vagy az érdekeltek egyéb megállapodása sze-
rint, ezek hiányában a felosztás alapja a fűtött lm3. 

 
9.) szabályozatlan vételezés: mérés nélküli szolgáltatás esetén a 

szerződéses jogviszony nélküli távhő fogyasztás és a távhő más 
fogyasztótól való elvonása (hőelvonás). 

 
10.) hőelvonás: ha a lakás, helyiség használója a távhőszolgáltatásra 

vonatkozó közüzemi szerződést úgy mondja fel, vagy oly módon 
nem kívánja igénybe venni, hogy nem teljesíti a Tszt. 35. § (2) 
bekezdésében foglalt kötelezettségét. 

 
11.) szabálytalan vételezés: amennyiben a fogyasztó a mérés sze-

rinti elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőket, valamint 
költségmegosztókat és ezek elemeit rendellenesen használta, 
megrongálta, kiszerelte, valamint az ezeken található ólom, mű-
anyag, alumínium zárakat (együttesen plombákat) megsértette, 
vagy önhibájából nem teszi lehetővé használatában álló helyiség-
ben elhelyezett fogyasztásmérők, vagy költségosztók leolvasását 
és egyéb módon sem működik közre a valós fogyasztási paramé-
terek meghatározásában. 

 
12.) csatlakozási díj: olyan költség hozzájárulást , amelyet a fogyasz-

tók a távhőszolgáltató rendszernek – a hőtermelő létesítményben 
és a hőelosztó hálózaton – a fogyasztók hőigénye illetve hőigény 
növekménye kielégítése érdekében eszközölt fejlesztések előse-
gítésére fizetnek. 

 
13.) elszámoló ár: árváltozás előtti, illetve árváltozás utáni szolgálta-

tási ár fogyasztással súlyozott számtani átlaga. 
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Fogyasztói közösség 
 

3. § 
 

(1) Az egy hőátadó egységről ellátott épület(ek)ben lévő épületrészek 
(lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonosai-
nak, bérlőinek, összessége alkot egy fogyasztói közösséget. A 
fogyasztói közösség, vagy annak tagjai díjfizetésre kötelezettek.  

 
(2) A fogyasztói közösségnek megbízottat kell választania a 

távhőszolgáltatóval történő kapcsolattartásra és a közösségek 
képviseletére. 

 
a.) a szolgáltatási paraméterek igénylése 
b.) a távhőszolgáltatás megkezdése, vagy befejezése vonatkozá-

sában 
 
(3) A fogyasztói közösség megbízottját – eltérő megállapodás hiá-

nyában – az egy hőátadó egységről ellátott díjfizetésre kötelezet-
tek választják. 

 
(4) A fogyasztói közösség megbízottja által a (2) bekezdésben foglalt 

kérdésekben hozott döntések és annak következményei kötele-
zőek a fogyasztói közösség minden tagjára. 

 
Szolgáltatás elszámolása - árszabások 

 
4. § 

 
1.) A 2. §-ban meghatározott fogyasztó:  
 
a.) mérés alapján történő fűtés elszámolás esetén a 

hőközpontban, hőfogadóban mért (átvett) távhőért alapdíjat és 
hődíjat  

 
b.) a hidegvíz felmelegítéséért a fogyasztási helyen felszerelt víz-

óra adatai alapján felmelegítési díjat fizet 
 
2.) Az (1) bekezdés szerint fizetendő legmagasabb hatósági díja-

kat az 1. számú mellékletben foglalt számítási előírások alkalma-
zásával kell megállapítani. 
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Alapdíj 
 

5. § 
 

1.) Az alapdíj költség összetevői: 
 

a.) a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek ener-
gia költség nélküli működtetési és fenntartási költsége 

 
b.) a távhőszolgáltató távhővezetékeinek és tartozékainak, va-

lamint az általa üzemeltetett hőközpontjainak, létesítmé-
nyeinek, szervezetének fenntartási és működési költsége 

 
2.) Az alapdíj éves díj, amelyet: 
 

a.) akossági fogyasztó a használatában lévő helyiségek légtérfo-
gata (Ft/lm3/év) 

 
b.) az egyéb fogyasztó, vagy az általa használt helyiségek térfo-

gata (Ft/lm3/év) vagy a lekötött hőteljesítmény (Ft/MW/év) 
 

c.) az üzemi fogyasztó távhőszolgáltatóval kötött szerződésben 
meghatározott legnagyobb hőteljesítmény (Ft/MW/év) után fi-
zet 

 
 

Hődíj 
 

6. § 
 

1.) A hődíj költségösszetevői: 
 

a.) a távhőszolgáltató által vásárolt távhő költsége  
 
b.) a távhőszolgáltató által előállított távhő tüzelőanyag költsége 
 
c.) a számítással meghatározott hálózati veszteség költsége 
 
d.) a távhőszolgáltató rendszer hőhordozó közegének keringtetési 

munkája során felmerülő villamosenergia-költsége 
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2.) A hődíjat  
 

a.) a mért (átvett) hőmennyiség (Ft/GJ) 
 
b.) a melegvíz hődíját (felmelegítési díjat) az elfogyasztott víz 

mennyisége (Ft/m3) és a hőközponti mérés alapján a rend-
szerre megállapított átlagos fajlagos hőfelhasználási mutató 
szorzata (GJ/m3) után kell megfizetni. A felmelegítési díj mű-
ködési költséget is tartalmaz(hat). 

 
3.) A (2) a) pont szerinti mérés elszámolása a hőközpontban OMH 

hiteles hőmennyiségmérővel történik. 
 

a.) A mért hőmennyiség elszámolása, az ellátott épületek 
hőfelhasználási arányának megállapítására a szolgáltatói 
hőközpontból ellátott épületek hőfogadó állomásaiba beszerelt 
költségosztó hőmennyiségmérő figyelembevételével állapítha-
tó meg. 

 
b.) Az elosztási arány meghatározására csak az adott 

hőközponthoz tartozó valamennyi távhőszolgáltatással ellátott 
épület hőfogadó állomásaiba beszerelt költségosztó hőmeny-
nyiségmérő esetén kerülhet sor. 

 
c.) Hőfogadó állomás hiányában, vagy más kizáró körülmény 

esetén a szolgáltatói hőközpontban, illetve a több épület 
távhőellátására szolgáló fogyasztói hőközpontban mért hő-
mennyiségből az ellátott épületekre jutó fűtési célú hőmennyi-
séget a fűtött légtérfogatok arányában a szolgáltató állapítja 
meg.  

 
 

A távhőszolgáltatás díjtételei 
 

7. § 
 

1.) A távhőellátás keretében nyújtott fűtési, illetve víz felmelegítéséért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjakat a 2. sz. melléklet tartal-
mazza. 

 
2.) Az (1) bekezdés szerinti díjak megállapítására a távhőszolgáltató 

tesz javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti díjképzési előírásoknak 
megfelelően. 
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3.) Az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások 

hatályba lépése esetén a távhőszolgáltató jogosult a szolgáltatási 
díjtételeinek (hődíj, felmelegítési díj) módosítására a 3. sz. mel-
léklet szerinti képlet alkalmazásával. 

 
4.) A (3) bekezdés szerinti számítási mód alkalmazásának helyessé-

gét a Gazdasági Bizottság ellenőrzi. A díj megállapítására javas-
latot tesz a Közgyűlésnek.  

 
5.) Az önkormányzat árhatósági jogkörébe tartozó legmagasabb ha-

tósági ár változása automatikus szerződésmódosítást jelent, az új 
ár minden külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes 
szerződések részévé válik, kivéve, ha a felek az eredeti szerző-
dés változatlan fenntartásában vagy e rendeletben foglaltaknál 
alacsonyabb ár (díj) alkalmazásában állapodtak meg. 

 
6.) A szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjaként havi árat, évközi ár-

változás esetén elszámoló árat alkalmazni. 
 

Árszabások alkalmazása 
 

8. § 
 

1.) Az éves alapdíj január 1-én esedékes, amit a fogyasztó tárgy 
évben 12 egyenlő részletben, fizet meg. 

 
a) Ha a fogyasztó a közüzemi szerződést az abban meghatáro-

zott határidő előtt felmondja, az éves alapdíj még meg nem fi-
zetett hányadát a felmondás előtt egy összegben köteles a 
szolgáltatónak megfizetni. 

 
b) Ha a közüzemi szerződést a szolgáltató mondja fel – kivéve a 

Tszt. 44. § (2) bekezdés szerinti szerződésszegést – fogyasz-
tónak a felmondási idő utáni időszakra az alapdíjat nem kell 
megfizetni. 

 
c) A szerződés felmondása miatt az alapdíj hányad meg- illetve 

visszafizetése nem mentesíti szerződő feleket a szerződésben 
meghatározott kötbér megfizetése és az okozott kár megtérí-
tési alól.  

 
d) A közös tulajdonban lévő épületrészre jutó alapdíj összegét a 

távhőszolgáltató köteles szétosztani az épületben lévő laká-
sok, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjfizetői kö-
zött a fűtött lm3 arányában.  
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2.)  A hődíjat és használati melegvíz-felmelegítési díját  
 

a.) hőszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek sze-
rint 

b.) ennek hiányában 
 

- a hődíjat a tárgyhóban, egy alkalommal a számla 
benyújtásakor, de legkésőbb a tárgyhónap utolsó 
napján 

- a használati melegvíz felmelegítési díját, a tárgyhót 
követően, a számla benyújtásakor, de legkésőbb a 
tárgyhót követő hónap utolsó napján köteles a fo-
gyasztó megfizetni 

 
3.) Fűtés esetén a szolgáltató a fogyasztókkal 
 

- hó végén történő leolvasás esetén a leolvasást követő hó-
napban, 

- fűtés idény végén történő leolvasás esetén a fűtés idény 
után, a felhasznált energia szétosztására vonatkozó do-
kumentum leadását követő 60 napon belül köteles elszá-
molni. 

 
a.) Az elszámolási időszakok között a szolgáltató jogosult előleget 

számlázni. A hődíj előleg mértékét a lakás légköbméterének 
mefelelően az 5. sz. melléklet tartalmazza.  

 
b. ) A hőmennyiségmérő meghibásodása esetén a méretlen idő-

szakra eső hődíjat – megállapodás hiányában – az előző év 
azonos időszakában mért, a tényleges külső hőmérséklethez 
tartozó korrigált hőmennyiség alapján kell megállapítani. 

 
c.) A lakóépület, illetve vegyes célra használt épületet ellátó 

hőközpontban mért hőmennyiség után járó hődíját megállapo-
dás hiányában a távhőszolgáltató köteles szétosztani az épü-
letben lévő lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek díjfizetői között a fűtött lm3 arányában, figyelmen kívül 
hagyva a közös használatú helyiségek lm3 adatait. 

 
d.) A megosztás megállapodás alapján – amely a szolgáltató és a 

fogyasztói közösség között jön létre – az alábbiak szerint tör-
ténhet: 
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- a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek fűtött 
légtérfogata 

- a lakásokban, illetve nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gekben lévő fogyasztói berendezésekre (hőleadókra) sze-
relt elpárologtató költségmegosztók alapján. 

 
4.) A használati melegvíz felmelegítési díját a mért vízmennyiség 

alapján kell a fogyasztónak megfizetni. A mérés és elszámolás 2 
havonta történik, a két elszámolási időszak között a fogyasztó ha-
vonként, az előző elszámolási időszak átlag fogyasztás alapján 
előlegfizetést teljesít. 

 
5.) A víz felmelegítésének mérése történhet 

felhasznált melegvíz fogyasztónkénti mérővel, vagy  
felhasznált melegvíz – főmérőn történő – mérésével 

 
6.) Amennyiben a hidegvíz mennyisége épületenként nem mérhető, 

a több épület részére szolgáltatott használati melegvíz előállítá-
sához felhasznált mért hálózati hidegvíz mennyiséget – más 
megállapodás hiányában – az épületek fűtött lm3 arányában kell 
megállapítani.  

 
7.) Felmelegítési díj csak mérés alapján számlázható, így azon fo-

gyasztók, akik vízórával nem rendelkeznek, saját költségükre kö-
telesen vízórát beszereltetni. Ennek hiányában a fogyasztók a 
Rendelet 4. sz. melléklete szerinti felmelegítési díjat fizetik meg. 

 
8.) Ha a vízmérő nem mér, rendellenes vagy hibásan működik, illetve 

nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 
nap összes fogyasztásából 1 napra számított átlagfogyasztás és 
a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző leg-
utolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell 
megállapítani. 

 
9.) A felmelegítési díj a felhasznált hidegvíz díját nem tartalmazza. 
 

Díjvisszafizetés és pótdíj 
 

9. § 
 

1.) Ha a szolgáltató a fogyasztóval szemben fennálló 
távhőszolgáltatási kötelezettségének folyamatosan 3 napot meg-
haladóan, részére felróható ok miatt nem tesz eleget, a szerző-
désben meghatározott alapdíj – szünetelés időtartamával arányos 
részének – kétszeresét köteles visszafizetni. 
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2.) Amennyiben a víz hőmérséklete alacsonyabb, mint 40 Co, akkor a 

fogyasztó bejelentésétől – feltéve, hogy ennek jogossága megál-
lapítást nyer – a hibaelhárításig a felmelegítési díjból a fogyasztót 
Co-onként 20 % visszatérítés illeti meg. 

 
3.) Ha a teljesítménydíjas fogyasztó a szerződés szerint lekötött 

hőteljesítményt egy-egy napon folyamatosan 30 percnél hosz-
szabb időtartamon keresztül túllépi, annyiszor kell az esetenként 
vételezett hőteljesítmény többlet után pótdíjat fizetni, ahány na-
pon a lekötött teljesítményt túllépte. A pótdíj mértéke minden 
megkezdett 10 kW után a túllépésre eső éves alapdíj összege. A 
pótdíj megfizetése nem mentesít a szerződésszegés egyéb kö-
vetkezményei alól. 

 
4.) Szabályozatlan vételezés esetén a fogyasztó a fűtési szezonban 

(október 15. - április 15.) 3 lm3-enként 1 GJ nyereséggel növelt 
összegét köteles megfizetni havi egyenlő arányban az igénybe 
vett fűtési szolgáltatásért. 

 
5.) Vízóra nélkül (mérés nélküli szolgáltatás) igénybe vett melegvíz 

szolgáltatás esetén fogyasztó a rendelet 4. sz. szerinti melléklet-
ben szereplő felmelegítési díjat köteles szolgáltatónak megfizetni. 

 
6.) Szabálytalan vételezés esetén a fogyasztó 
 

- fűtés hődíjánál a 8 §. 3.) b. pontjában rögzített hőmennyiség 
150 %-át  

- víz felmelegítési díját a 4. sz. mellékletben rögzített mérték fi-
gyelembevételével köteles megfizetni 

 
Átmeneti rendelkezések 

 
 

10. § 
 
1.) A rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott legmagasabb ha-

tósági díjak helyett kizárólag  
 

a.) lakossági fogyasztók részére fűtési célú hőfelhasználáskor  
 

321,48 Ft/lm3/év    + ÁFA alapdíj 
  1.024 Ft/GJ            + ÁFA hődíj 

   
b .) lakossági fogyasztók részére 
 

402,50 Ft/m3       + ÁFA felmelegítési díj számlázható. 
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2. 2003. július 1-étől az átalánydíjas szolgáltatás idénybevételére 

nincs lehetőség. 
 
 

3.) A távhőszolgáltató hőfoktartási kötelezettsége fűtésszolgáltatás 
esetén 2003. július 1-től megszűnik.  

 
Záró rendelkezések 

 
11. § 

 
 

Ez a rendelet 2003. július 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg az 
5/1999.(III.9.) sz. Önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 
Miskolc, 2003. június 5. 
 
 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.   K á l i  Sándor sk. 
     címzetes főjegyző     polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

ÁRKÉPZÉSI  SZABÁLYZAT 
 
 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEIRE 
 
 
E kalkulációs rendszerben kell képezni : 
- hőtermelői szolgáltatás esetén 
  = az alapdíjat  ( Ft/lm3/év, Ft/MW/év ) 
  = a hődíjat      ( Ft/lm3/év, Ft/GJ ) 
  = a HMV felmelegítési díját ( Ft/ víz m3 ) 
 
 
A díjtételek tartalma 
 
Alapdíj  
A Társaság indokolt működési költségeire nyújt fedezetet.  (Részletez-
ve a 3. számú munkalapon) 
 
Vetítési alap 
 
lekötött teljesítmény esetén (MW, lm3) 
lakossági és egyéb fogyasztóknál a fűtött térfogat (lm3) 
 
 
Hődíj összetevői 
 
- fűtőműi hőenergia költsége, 
- kazánházakban felhasznált tüzelőanyag költsége, 
- villamosenergia költsége, 
- a távhőellátó rendszer üzemi hővesztesége, 
- mért fogyasztók vonatkozásában max.10 % haszon. 
 
 
Vetítési alap 
 
- a fogyasztóknál mért hőmennyiség (GJ), 
- HMV felmelegítési díj képzésénél az éves várható vízmennyiség (m3). 
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A díjtételek képzésének módja 
 
 
A hőenergia költségek képzésénél a fogyasztói állomány várható válto-
zását figyelembevéve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli 
költségeknél költségkigyűjtésen alapuló - pótlékolt - előkalkulációt kell 
alkalmazni. 
 
A távhőszolgáltatási díjak kalkulációját naptári évre, a tárgyévet meg-
előző év november 15-ig kell elkészíteni.  Év közben akkor kell új kal-
kulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett költségváltozások 
ismeretében azt szükségesnek tartja. Ebben az esetben a költségvál-
tozásokat a jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell a "hatósági ár" kate-
góriába tartozó díjakat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének - 
mint árhatóságnak - indoklással, jóváhagyásra benyújtani. 
 
A kalkuláció elkészítésénél használatos táblázatok ( munkalapok ) 
 
Az 1. munkalap szerint kell meghatározni a kalkulációs időszak (egy 
naptári év) fogyasztói állományának a hőenergia szolgáltatás jellemző-
it, melyek a kalkuláció során alapadatul szolgálnak. 
A fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási ( hőteljesítmény, fűtési 
és melegvíz készítési hőmennyiség, fűtött volumen, HMV mennyiség ) 
igényét felhasználónként. 
 
- A hőteljesítmény (MW) meghatározása a mért fogyasztóknál a szer-

ződésekben lekötött hőteljesítmények összege, míg lakossági és 
egyéb fogyasztóknál a tervezői  műszaki számításokkal meghatáro-
zott fajlagos hőteljesítmény, illetve a ténylegesen megmért adatok 
alapján történik. 

 
- A hőmennyiséget (GJ) hőszolgáltatási nemenként a következők sze-

rint kell  meghatározni =mért fogyasztók hőmennyiségét a Hőenergia 
Szolgáltatási Szerződésben rögzített adatok összegeként kell szere-
peltetni, =lakossági és egyéb fogyasztók vonatkozásában szereplő 
fajlagos  hőfelhasználási adatokkal (hőfelhasználás szorozva a fűtött 
volumennel illetve a felmelegítendő vízmennyiséggel) kell meghatá-
rozni. 

 
A 2. munkalapon a kalkuláció során alkalmazott díjtételek szerepel-
nek. 
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A 3. munkalapon a Társaság működéséhez szükséges alapdíj számí-
tás eredményét tartalmazza fogyasztói nemenként és elszámolási mó-
donként. 
 
A költségek megosztását a csúcshőigény arányában kell felosztani. 
       - anyagköltség  
       - bér és közteher 
       - értékcsökkenés 
       - egyéb költségek ( anyagjellegű, bérjellegű, egyéb, stb. )  
       - ráfordítások ( egyéb, pénzügyi, rendkívüli )  
 
A 11. sorban feltüntetett működtetési költség és a csúcshőigények, il-
letve fűtött volumen hányadosaként kell kiszámítani a szolgáltatási 
alapdíjakat. 
 
A 3.a. illetve a 3.b. munkalapokon a hődíj számításakor a tervezett 
hőtermelési adatokat szorozni kell a 2. munkalapon szereplő beszerzé-
si egységárral, majd osztani kell az értékesítési volumennel (GJ).  Az 
így kalkulált díjat a közületi mért és átalánydíjas fogyasztók vonatkozá-
sában max. 10% haszonnal növelhető. 
 
Az 4. munkalap a hőenergia termelési adatokat, annak anyagi ráfordí-
tását kell meghatározni a 2. munkalapon lévő egységárak figyelembe-
vételével. 
 
A 5. munkalapon a Társaság értékesítési adatait tartalmazza. 
 
Oszthatóság és kerekítés 
 
- az éves alapdíjnak 12-vel oszthatónak kell lennie úgy, hogy a 

mért fogyasztók díja az osztás után egész szám legyen, az áta-
lánydíjas fogyasztók díja pedig legfeljebb két tizedes jegyet tar-
talmazzon, 

 
a hődíjakat (Ft/GJ) és a HMV felmelegítési díjat (Ft/m3) egész számra 

kell kerekíteni az általános kerekítési szabály szerint. 
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Fűtött légtérfogat meghatározása 
 
Az árképzés alapjául szolgáló fűtött légtérfogat: 
- alapterületenként figyelembe kell venni a vakolt falsíkok közötti, 

valamint a beépített szekrények által elfoglalt területet, 
- nem vehetők figyelembe a falsíkon kívül eső területek, valamint a 

falsíkból kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok mértéke 
0,5 m2-nél kisebb, 

- nem vehető figyelembe az éléskamra (kamraszekrény), valamint a 
lakás (helyiség légterének a közművezetékeket védő burkolat 
mögötti része, 

- a fürdőszoba légterének csak 60 %-a vehető figyelembe, ha az 
előírt hőmérséklet műszaki tervek alapján kiegészítő fűtéssel (pl. 
villamos vagy gáz hősugárzó) biztosítják, 

- lépcsőház tekintetében figyelembe kell venni a lépcsőház (a lép-
csőház épület- szerkezeti elemekkel határolt síkjai közötti), vala-
mint a villamos és egyéb beépített szekrények légterét, 

- figyelmen kívül kell hagyni a szemétledobó, liftakna, liftgépház, 
villamosmérő helyiségek, valamint a közmű vezetékek falburkolat 
mögötti részének légterét, 

- fűtött alapterület az előzőek szerinti helyiségek alapterületének 
összege. 
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3.sz. melléklet 
 

ÁRKÉPLET 
 

Évközi energia árváltozás esetén 
 
 

HU=   NYAVVRAVGJR
TÉGJ

TGJ
























   

 
HU = Új hődíj (Ft/GJ) 
 
TGJ = Tervezett termelt hőmennyiség (GJ) 
 
TÉGJ = Tervezett értékesített hőmennyiség (GJ) 
 
GJR = 1 GJ előállítási költsége árváltozás előtt (Ft/GJ) 
 
AV = Energiahordozó árváltozása (%) 
 
VR = 1 GJ-ra jutó villamos energiaköltség árváltozás előtt  
 
NY = Rendelet szerinti nyereség (%) 
 
 
H M V U  =  H U  *  H M V F  +  H M V A  
 
 
HMVU = Árváltozás utáni víz felmelegítési díja (Ft/M3) 
 
HU = Új hődíj (Ft/GJ) 
 
HMVF = 1 m3 hidegvíz felmelegítésének hőigénye (230 MJ/m3) 
 
MHVA = 1 m3 hidegvíz felmelegítésre jutó működési költség 
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4.sz. melléklet 
 
 

Felmelegítési díj alapját képező havi vízmennyiség 
szabályozatlan (mérés nélküli) vételezés estén 

 
 

Szabályozatlan vételezés esetén a felmelegítési díj megállapításához a 
lakás teljes alapterülete alapján a következő táblázatban meghatározott 
alapterületi értékhez tartozó vízmennyiséget kell figyelembe venni. 

 
 

Lakás teljes 
Alapterülete 

m2 

Normatív 
víz m3 

0 – 28 4 
28,1 – 35 6 
35,1 – 44 7 
44,1 – 53 9 
53,1 – 62 11 
62,1 – 70 13 
70,1 – 85 15 

85,1 – 100 18 
 
 

2. A szolgáltató a vízóra beszerelésének bejelentését követő hó 
1. napjától az első leolvasásig az 1. pontban meghatározott 
mennyiségű vízmennyiséggel számol. 
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5.sz. melléklet 
 

Fűtési előlegként kiszámlázható GJ mértéke 
 
 

Fűtési díj előleg megállapításához a lakás teljes alapterülete alapján a kö-
vetkező táblázatban meghatározott lm3-hez tartozó GJ-t kell figyelembe 
venni. 

 
 

Lakás teljes 
lm3-re 

Havi GJ 

   0 –    74,2 3,1 
 74,3 – 92,8 3,9 
 92,9 –116,6 4,9 

116,7 – 140,5 5,9 
140,6 – 164,3 6,8 
164,4 – 185,5 7,7 
185,6 – 225,3 9,4 

   225,4 – 265 11,0 
 
 
2. Április illetve október hónapra a táblázatban szereplő GJ fele 

számlázható. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
26/2003. (VI.12.) sz. rendelete 

a „Nemzetközi Számítástechnikai és Nyelvvizsga Alap” 
támogatásának odaítéléséről szóló 

32/2002. (IX.9.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
Az ÖR. 1.§-a kiegészül az alábbiakkal: 
 
„ A pályázat meghirdetésére és a támogatás odaítélésére évente két al-
kalommal kerül sor, a tavaszi ill. őszi időszakban a helyi sajtóban törté-
nő pályázati kiírással.” 
 

2.§ 
 

Az ÖR. 2.§-ának a szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
„A támogatásban szociális alapon kizárólag állandó miskolci lakhellyel 
rendelkező alap, közép, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanuló diák részesülhet, aki sikeres „C” típusú akkreditált közép 
vagy felsőfokú nyelvvizsgát illetve ECDL számítástechnikai vizsgát tett.” 
 

3.§ 
 

Az ÖR. 3.§ (1) bekezdése hatályát veszti. 
 

4.§ 
 
A 4.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
A beérkezett pályázatok elbírálását az Oktatási Bizottság és az Ifjúsági, 
Idősügyi és Családpolitikai Bizottság jövedelemi rangsor alapján végzi 
az éves keretösszeg erejéig. 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

5.§ 
 
A módosítással nem érintett részek hatályban maradnak. 
 
Miskolc, 2003. június 5. 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.    Káli Sándor sk. 
 c.főjegyző                        polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
27/2003. (VI.12.) sz. rendelete 

a fizető parkolási rendszerről szóló 80/1997. (XII.20.) számú rende-
let módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján Miskolc Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rende-
letet alkotja: 
 

1.§ 
 
A 80/1997. (XII.20.) sz. rendelet – a továbbiakban ÖR. 3.§ (1) bekezdé-
se az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizető parkolóhelyen 

csak előre megvásárolt parkolószelvénnyel vagy parkolóbérlettel 
lehet várakozni. Közlekedési szolgáltatást – teherfuvarozást – 
végző járművekre parkolóbérlet, parkolószelvény nem adható. 
Közúti szolgáltatáshoz – teherfuvarozáshoz- használt jármű fizető 
várakozóhelyen csak a fuvarfeladat elvégzése, folyamatos lerako-
dás idejéig várakozhat. 
Autóbusz jelen rendelet hatálya alá tartozó területen történő par-
kolása esetén csak az üzemeltető által kijelölt parkolóhelyen tör-
ténhet a várakozás, melynek díjtétele a mindenkori szabadjegy 
árának négyszeres összege. 

 
2.§ 

 
Az ÖR 2. sz. mellékletének I.7.pontja az alábbiak szerint módosul és  
az alábbi 38. ponttal egészül ki: 
 
7.  Kazinczy utca, kivéve a Kazinczy utca 16. sz. (1. sz. Postahivatal) 

előtti terület. 
38. Iglói u. (buszmegálló utáni leállósáv területe) 
 

3.§ 
 

Az ÖR 2.sz. mellékletének II. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
24. Kis-Hunyad utca 12. sz. alatti terület 
25. Vásárhelyi Pál sétány 
26. Hejő ligeti nagyparkoló területe (Tapolcai u. Park Motel közötti 

nagyparkoló) 
27. Bajcsy Zs. U. 1-9. belső udvar területe 
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4.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
A módosítással nem érintett részek hatályban maradnak. 
 
 
 
 
Miskolc, 2003.június 5. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.     Káli Sándor sk. 
      c.főjegyző      polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
28/2003. (VI.12.) sz. rendelete 

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

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

 
 

1. §  
 
(1) A Miskolci Építési Szabályzatról (MÉSZ) szóló többször módosított 

3/2000. (II.7.) sz. rendelet VI. sz. melléklet 6.5. pontjában megál-
lapított feltétel bekövetkeztéig építési tilalommal terhelt ingatlanok 
jegyzéke az alábbiak szerint módosul.  

 
 1. § i.) területen:  

- 22996 – 23003 
- 23011 
- 23017 – 23025  
- 23027/1 – 23045 
- 23048 – 23051 

 
(2) A Miskolci Építési Szabályzat 1. §. első mondata helyébe a kö-

vetkező szövegrész kerül: 
 

- Jelen városrendezési, városépítési szabályozási előírások hatá-
lya Miskolc város közigazgatási területén a külterületre, vala-
mint a belterületek közül a MÉSZ 5. §-a kiegészül a következő 
(12) bekezdéssel:  
 
(12) Külterületen, a Szerkezeti Tervben be nem építhetőként 

szabályozott területen csak a terület rendeltetésszerű 
használatához, műveléséhez szükséges infrastruktúra ki-
építése engedélyezhető.  

 
A MÉSZ 18. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a 
következő szövegrész kerül: 

 
- Ezzel egyidejűleg a 52/1998. (XII.15.) sz. rendelettel mó-

dosított 84/1997 (XII.20.) sz. rendelet 1. §-a az alábbiak 
szerint módosul: 
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Jelen városrendezési, városépítési, szabályozási előírások 
hatálya Miskolc Megyei Jogú Város belterületére terjed ki, 
kivéve:  

 
2. § 

 
(1) A 38/1995. (VII.1.) sz. rendelettel megállapított Diósgyőr RRT 

szabályozási tervlapja e rendelet 1/b. sz. melléklete szerint válto-
zik.  

 
(2) A 21/1997. (IV.26.) sz. rendelettel megállapított belvárosi RRT 

szabályozási lapján a Széchenyi u. 38. sz. (2475 hrsz) épület 
megengedett homlokzat magassága: 

 
-  párkány: max. 11,50 m a Széchenyi és a Kandia utcai olda-

lon 
- gerincmagasság :max: 16,20 m 

 
 

3. § 
 
(1) E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervlapok a kihirdeté-

se napjától hatályos.  
 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig még el nem bírált, 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell..  
 

 
 
M i s k o l c, 2003. június 5. 
 
 
 
dr. Szádeczki Zoltán sk.    Káli Sándor sk. 
     címzetes főjegyző     polgármester 
 
 
 
 
 



  

 
 
5.szám                                                                                                          34.  
 

 
II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

      
 
Zárt ülésen hozott határozatok: 
 
 
VI-116/23.417/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyének 

betöltése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a miskolci oktatá-
si intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 
előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
A Szinva-Népkerti Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői fel-
adatainak ellátásával 
 
  Bori Attiláné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:     162.100 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:     39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:       7.000 Ft 
Összesen     211.430 Ft. 
 
 
A Fövényszer Utcai Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői fel-
adatainak ellátásával 
 
  Demeter Istvánné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:     170.000 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:     39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:       7.000 Ft 
Összesen     216.930 Ft. 
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A Szilvás Úti Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői feladatai-
nak ellátásával 
 
  Barva Erzsébet-et bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:      154.400 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:       5.000 Ft 
Összesen     198 730 Ft. 
 
A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői fel-
adatainak ellátásával 
 
  Galliné Kiss Olgá-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:      159.600 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:       5.000 Ft 
Összesen     204.930 Ft. 
 
 
Az Árpád Úti Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői feladatai-
nak ellátásával 
 
  Kőszegfalvi Istvánné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:     181.600 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:       7.000 Ft 
Összesen     227.930 Ft. 
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A Belvárosi Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával 
 
  Molnár Zsoltné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:     169.800 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:       7.000 Ft 
Összesen     216.130 Ft. 
 
 
A Fazola Henrik Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Forgács Judit-ot bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Alapilletménye:     207.400 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      39.330 Ft 
Kereset kiegészítés:      10.000 Ft 
Összesen     256.730 Ft. 
 
A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
és Városi Pedagógiai Intézet igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Harsányi Sándorné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:      215.200 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      42.750 Ft 
Szakértői pótléka:       17.100 Ft 
Kereset kiegészítés:       15.000 Ft 
Illetménykiegészítés:        6.000 Ft 
Összesen      296.050 Ft. 
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A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Misli Ernő-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:     150.500 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      39.330 Ft 
Összesen     189.330 Ft. 
 
 
A Kandó Kálmán Híradástechnikai és Műszeripari Szakközépiskola 
igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Baghyné Urbán Ilona-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:     190.000 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      42.800 Ft 
Kereset kiegészítés:       10.000 Ft 
Összesen     242.800 Ft. 
 
 
A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola 
és Szakiskola igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Csehovics József-et bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:     166.990 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      42.800 Ft 
Kereset kiegészítés:       4.380 Ft 
Összesen     214.170 Ft. 
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A Martin János Szakiskola, Speciális Szakiskola és Felnőttek Álta-
lános Iskolája igazgatói feladatainak ellátásával 
 
  Lénárt Györgyné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:     166.000 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:     42.800 Ft 
Nehéz körülmények mh.pótlék      1.700 Ft 
Kereset kiegészítés:       12.000 Ft 
Összesen     225.362 Ft. 
 
 
 
A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátá-
sával 
 
  Orosz Gyula-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:     213.100 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      42.800 Ft 
Kereset kiegészítés:      15.000 Ft 
Összesen     260.900 Ft. 
 
 
A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium igazgatói feladatainak 
ellátásával 
 
  Dr.Keresztúri Ferencné-t bízza meg, 
 
2003. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
 
Alapilletménye:     216.200 Ft. 
Magasabb vezetői pótléka:      42.800 Ft 
Kereset kiegészítés:       10.000 Ft 
Összesen     269.000 Ft. 
 
Felelős:    Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    2003. május 31. 
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VI–120/23.064-5/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2003. április 16.- május 18. 
közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 

 

 

Felelős:   Polgármester 

Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 

Határidő:   azonnal 
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VI-121/23.385-2/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Bükkszentlászlói részönkormányzat megválasztása 
 
 
1. Bükkszentlászló városrészi önkormányzat elnevezéssel, 2003. júni-

us 5. napjával városrészi önkormányzatot hoz létre, mely elnökének 
és tagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 

 
 elnök: Bartha György 23.sz.egyéni választókerületi képviselő 
 
 tagok: Karsai Árpád Miskolc-Bükkszentlászló,    Fő u. 50. 
  Bárány Péter Miskolc-Bükkszentlászló,    Fő u. 52. 
  Behinya Csaba Miskolc-Bükkszentlászló,    Fő u. 96. 
  Leba Attila Miskolc-Bükkszentlászló,    Fő u. 60. 
 

Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc város 2003. évi költségvetése az általános tartalék terhére 

a Bükkszentlászlói településrészi önkormányzat részére 1 MFt gaz-
dálkodási keretet biztosít 2003. évre. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: 2003. június 15. 
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VI-122/23.262-3/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Építési Szabályzat korrekciója 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MÉSZ módosí-
tására irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.  

 

A Miskolci Építési Szabályzatnak a korrekciójára vonatkozó norma 
szövegét az ÁRT felülvizsgálata kapcsán készülő új Miskolci Építési 
Szabályzatnak tartalmazni kell.  

 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:   2003. december 31. 
 
 
 
VI-123/23.312/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény-

rendszer szakmai minimumához szükséges tárgyi, do-
logi és felújítási igényeknek a középtávú terve 

 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „A szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményrendszer szakmai minimumá-
hoz szükséges tárgyi, dologi és felújítási igényeknek a középtávú terve” 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
A Közgyűlés jóváhagyja az 1.,2.,3.,4. számú mellékletek szerinti közép-
távú tervet.  

       
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert arra, hogy az éves költségvetési 
és fejlesztési tervek készítésekor, a pénzügyi lehetőségek függvényé-
ben a középtávú tervben szereplő feladatokat építse be. 

 
 Felelős :         Polgármester                                                   

Közreműködik : Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  
   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály, 
    Egészségügyi és Szociális Osztály. 
 Határidő :   folyamatos 
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VI-124/23.413/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények alapító ok-

iratának módosítása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Szociális és 
Gyermekvédelmi Intézmények alapító okiratának módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő: 
 
Gyermekváros   Miskolc, Egyetem u. 1.  
Egyesített Bölcsődék   Miskolc, Selyemrét u. 36. 
Területi Gondozó Szolgálat  Miskolc, Kabar u. 4. 
Családsegítő Szolgálat   Miskolc, Budai J. u. 4. 
Iránytű Avasi Szociális Szolgálat Miskolc, Hajós u. 1. 
Őszi Napsugár Otthon   Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 
 
Alapító okiratának módosítását az előterjesztés melléklete szerint. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
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VI-125/23.414/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíja-

inak adományozása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományo-
zására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjai közül 
 

 alkotói ösztöndíjat adományoz 
 
  Bánhidi Viktor anyagmérnök, egyetemi tanársegédnek, 
  Bócsi Krisztián tanár-muzeológusnak 
  György I. Csaba (Borgó) képzőművésznek 
  Dr.Gyulai Éva történész-muzeológusnak, 
  Jenei László iró-költőnek 
 
Az ösztöndíj 6 hónap időtartamra szól, havi összege 60 ezer forint. 
 
 

 egyszeri ösztöndíjat adományoz 
 
  Fecske Csaba iró-költőnek 
  Pál Pető János képzőművésznek 
 

Az ösztöndíj összege 150 ezer Ft. 
 
 

 pályakezdő ösztöndíjat adományoz 
 
  Dr.Csáki Gyula Balázs egyetemi tanársegédnek 
  Mihályi Helga EU szakértő, szakközgazdásznak 
  Szanyi Borbála egyetemi hallgatónak 

Tóth Marianna zongoraművésznek 
Varsányi Emilia rajztanár, grafikusművésznek 

 
Az ösztöndíj 6 hónap időtartamra szól, havi összege 50 ezer fo-
rint. 
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2.) Az ösztöndíjat elnyert személyekkel – az elszámolási kötele-

zettséget is előírva - az önkormányzat szerződést köt. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2003. június 15.  
 

 
 
VI-126/23.415/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: Káli Sándor polgármester jutalmazása 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Káli Sándor polgármester ré-

szére – munkájának elismeréseként – a város ünnepe alkalmából –  

1 havi bruttó illetményének megfelelő jutalmat állapít meg. 

 

Felelős:   Jegyző 

Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

Határidő:   azonnal 
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VI-127/23.416/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc város környezeti állapotáról szóló beszámoló 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉK.2877/2003. sz. előter-
jesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Közgyűlés a beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi. 
A város környezeti állapotáról a lakosságot a lehetséges eszközök 
igénybevételével széles körben tájékoztatni kell. 
 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Építési és Környezetvédelmi Osztály 
    Várospolitikai és Informatikai Osztály 
Határidő:   folyamatos 
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VI-128/23.431/2003.sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Elvi hozzájárulás az önkormányzati szerepvállalással 

megépítendő jégcsarnok megvalósításához és finan-
szírozási koncepciójának kidolgozásához 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „Elvi hozzájá-
rulás kérése az önkormányzati szerepvállalással megépítendő jégcsar-
nok megvalósításához és finanszírozási koncepciójának kidolgozásá-
hoz” c. előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, 

hogy önkormányzati szerepvállalással a város tulajdonában lévő 
földterületen jégcsarnokot kíván építtetni. 

 
Felelős:  Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
    Főépítészi Kabinet 
    Miskolc Városi Sportközpont 
    DSM.Kht. 
Határidő:  azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a sportért felelős 

alpolgármestert, hogy a megvalósítás finanszírozási koncepcióját 
dolgozza ki. 

 
Felelős:  Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megépítendő Jégcsarnok 

helyszinéül 
 

a Népkert területét 
 

jelöli ki. 
 

Felelős:  Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
    Főépítészi Kabinet 
    Miskolc Városi Sportközpont 
    DSM.Kht. 
Határidő:  azonnal 
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VI-129/23.433/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: 10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratának módosítása 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A 10. sz. Petőfi Sándor Általá-
nos és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratának mó-
dosítása” tárgyú előterjesztés megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A 10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola alapító okiratát telephely megnevezése és alaptevékenység te-
kintetében a melléklet szerint módosítja. 
 

 

Felelős:   Polgármester 

Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 

Határidő:   azonnal 
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VI-130/23.432/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 
Tárgy: „Közművelődés-pártoló Önkormányzat 2003.” pályázat 

benyújtása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Köz-
művelődés-pártoló Önkormányzat 2003” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata benyújtsa pályázatát „Közművelődés-pártoló Önkormányzat 
2003” cím elnyerésére. 
 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 
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VI-131/23.446/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: „Regionális hatáskörű módszertani bölcsőde” és „Re-

gionális hatáskörű módszertani gyermekotthon” cím 

elnyerésére benyújtott pályázatok közgyűlési támoga-

tása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Regionális 
hatáskörű módszertani bölcsőde” és „Regionális hatáskörű mód-
szertani gyermekotthon” cím elnyerésére benyújtott pályázatok 
közgyűlési támogatása c. előterjesztést és az alábbi  határozatot 
hozza: 
 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja  az Egyesített 

Bölcsődék  által  az EszCsM Nemzeti Család és Szociálpolitikai 
Intézetéhez benyújtott pályázatát, amely a Regionális hatáskörű 
módszertani bölcsőde cím  elnyerésére irányul. 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolci 

Gyermekváros Fruska Gyermekotthona által az EszCsM Nemzeti 
Család és Szociálpolitikai Intézetéhez benyújtott pályázatát, amely 
a Regionális hatáskörű módszertani Gyermekotthon cím  elnyeré-
sére irányul. 

 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:  azonnal 
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VI-132/23.444/2003. sz. H A T Á R O Z A T: 

 

 

Tárgy: Európai Pályázat Előkészítő Alapra benyújtott 

pályázatok 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, 
hogy az 1.sz. mellékletben felsorolt projektötletekből a PEA támogatá-
sával kidolgozásra kerülő projekteteket 2004-2006. között benyújtja az 
uniós csatlakozással megnyíló pályázati forrásokra és kedvező támoga-
tási döntés esetén azokat megvalósítja. 
 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   2004-2006. év között folyamatos 



  

 
 
5.szám                                                                                                            65.  
 
 
VI-133/23.445/sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 

által az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti 
Programja keretében települési egészségterv megvaló-
sítására meghirdetett pályázaton való részvétel 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Javaslat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által 
az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja keretében te-
lepülési egészségterv megvalósítására meghirdetett pályázaton való 
részvételre” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Önkormányzat az Egészségügyi, Szo-
ciális és Családügyi Minisztérium által a települési egészségterv meg-
valósítására vonatkozó pályázaton részt vegyen.  
A Közgyűlés vállalja, hogy a pályázaton igényelt összeg (8 millió forint) 
50 %-át azaz 4 millió forintot önrészként biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
       Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   azonnal 
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III. 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 

38/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: MIVÍZ Rt. 2002. évi beszámolója 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága fi-
gyelemmel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, ill. Könyvvizsgáló je-
lentésében foglaltakra a MIVÍZ Rt. 2002. évi beszámolóját elfogadja. 
 
A mérleg eszköz- és forrás oldalát egyezően 12.147.030 eFt összeg-
ben, 
az adózott eredményt 62.501 eFt-ban állapítja meg. 
 
A 2002. évi beszámolóban kimutatott 62.501 eFt nyereség eredmény-
tartalékba helyezéséről határozott. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIVÍZ Rt. 
Határidő:    azonnal 
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39/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Szocio-Produkt Kft. 2002. évi mérleg beszámolója és a 

2003. évi üzletit terve 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta „ A Szocio-Produkt Kft. 2002. évi mérleg beszámolója és 
a 2003. évi üzletit terve” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága és a 
Magyar Vöröskereszt megtárgyalta és elfogadta a Szocio-Produkt 
Kft. 2002. évi mérleg beszámolóját és a 2003. évi üzleti tervét. 
 
A Kft. 2002. évi eredményét 2.188.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió-
egyszáznyolcvannyolcezer forintot eredménytartalékba utal. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Szocio-Produkt Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő:    azonnal, ill. folyamatos 
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40/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
 
Tárgy: AA-MED Kft. felújítási költség elszámolása 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága az AA-MED Orvosi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Semmelweis Kórház közötti szer-
ződésben foglaltak figyelembevételével hozzájárul az AA-MED Kft. által 
végzett felújítási költségek bérleti díjba való betudáshoz. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Semmelweis Kórház igazgatója 
 AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő:    folyamatos 
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41/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
 
Tárgy: A MIHŐ Kft. 2002. évi beszámolója és 2003. évi üzleti terve 
 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 

figyelemmel a Felügyelő Bizottság, ill. Könyvvizsgáló jelentésében 
foglaltakra a MIHŐ Kft. 2002. évi beszámolóját elfogadja. 

 
a mérleg eszköz- és forrás oldalát egyezően 5.885.679 eFt, 
az eredményt –85.148 eFt-ban állapítja meg. 

 
A 2002. évi beszámolóban kimutatott 85.148 eFt veszteséget az 
eredménytartalék terhére kell elszámolni a negatív társasági adó-
alap elhatárolásával. 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 

MIHŐ Kft. 2003. évi üzleti tervét (az Ad-Hoc Bizottság által javasolt 
2003. október 15-i hatályú áremeléssel együtt) elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   MIHŐ Kft. igazgatója 
Határidő:    azonnal 

 
3. Elő kell készíteni a MIHŐ Kft. részére 2002. évben folyósított 300 

millió Ft kölcsön visszafizetésének – önkormányzati forrásból – 
megvalósuló – adósságkezelési program keretében történő elszá-
molást, különös tekintettel a szociális bérlakásban élők felhalmozó-
dott tartozásának rendezésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIHŐ Kft. igazgatója 

 Egészségügyi és Szociális Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2003. szeptemberi Közgyűlés 
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4./ A MIHŐ Kft. pénzügyi, likviditási helyzetének stabilizálása érdeké-

ben a Gazdasági Bizottság javasolj a Polgármesternek, hogy a lik-
viditás szempontjából kritikus nyári hónapokban a következő előfi-
nanszírozásra kerüljön sor. 
 
- Az éves szintű 400 millió Ft-os működési támogatás az idő-

arányostól – a fizetési esedékességhez igazodóan – eltérően 
június végéig teljes összegben kiutalásra kerüljön. 

- Az 50 millió Ft-os fejlesztési támogatás folyósítása utólagosan 
a benyújtott számlák alapján június végéig megtörténjen. 

- Előzőeken túl a Társaság maximum 300 millió Ft-os összeg-
határig a központi adósságkezelési program részeként későb-
biekben esedékes céget megillető juttatás figyelembevételével 
– 2003. december 31-ig elszámolandó – kölcsönként megfi-
nanszírozza. A tényleges kiutalásra a Gazdasági Bizottság el-
nökének ellenjegyzésével a tényleges fizetési kötelezettség-
hez igazodva eseti polgármesteri engedéllyel kerülhet sor. 

 
 

Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   MIHŐ Kft. igazgatója 

  Gazdasági Bizottság elnöke 
Városüzemeltetési és Beruházási Osz-
tály vezetője 

  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:    folyamatos 

 
 
5. A Gazdasági Bizottság szükségesnek tartja, hogy a MIHŐ Kft. 

igazgatója készítsen jelentést – az Ad-Hoc Bizottság véleményezé-
sével – a Gazdasági Bizottság részére a 2002. évi működési és 
üzemeltetési költségek csökkentésére kidolgozott – 2002. június 
28-án kelt – intézkedési terv végrehajtásáról, annak 2003. évi hatá-
sáról, illetve készítsen javaslatot a Kft. 2003. évi szükséges intéz-
kedéseiről. 

 
 
Felelős:    MIHŐ Kft. igazgatója 
Határidő:    2003. június 30. 
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42/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A MIHŐ Kft. ügyvezető igazgató 2002. évi prémium fel-

adatainak értékelése 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 
MIHŐ Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése alapján az ügyvezető 
igazgató részére kiírt 2002. évi prémiumfeladatot 100 %-ban teljesítve 
fogadja el, és ennek alapján hozzájárul a 2002. évre kitűzött 100 %-os 
prémium összeg kifizetéséhez.  
 
 
 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   MIHŐ Kft. igazgatója 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
43/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: A MIHŐ Kft. ügyvezető igazgató 2003. évi prémium fel-

adatainak kiírása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a 
MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának 2003. évi prémium mértékét az 
éves alapbér 120 %-ban állapítja meg.  
Ennek kifizetéséről az alábbiak szerint dönt: 
 
- 50 % kifizethető a kintlévőségek eredményes kezelése esetén. 
 
- 70 % kifizethető veszteségmentes (mérleg szerinti eredmény leg-

alább nullszaldó) gazdálkodás esetén  
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   MIHŐ Kft. igazgatója 
Határidő:    folyamatos 
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44/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolci Operafesztivál Kht. 2002. évi üzleti jelentése és 

mellék 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 
2003. május 28-i ülésén megtárgyalta a Miskolci Operafesztivál Kht. üz-
leti jelentését és mellékleteit, közhasznúsági jelentését, könyvvizsgálói 
jelentését és az FB jelentését, valamint a 2003. évi üzleti tervét. 
 
A Gazdasági Bizottság elfogadja és jóváhagyja a Miskolci Operafeszti-
vál Kht. üzleti jelentését és mellékleteit, közhasznúsági jelentését, 
könyvvizsgálói jelentését és az FB jelentését, valamint a 2003. évi üzleti 
tervét. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Miskolci Operafesztivál Kht. 
Határidő:    azonnal 
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45/2003. sz. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg kifizetése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Bizottsága megtár-
gyalta az ÉK: 1566-2/2003. sz. előterjesztést és az alábbi döntést hoz-
za: 
 
A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 12620 hrsz.-ú 
2 ha 8188 m2  területű, Kerékgyártó Imréné tulajdonát képező ingatlan-
ból közterület céljára lejegyzett és Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat részére igénybevett 12620/2 hrsz.-ú 2374 m2 területű földrész-
leg, az eredeti tulajdonos, Kerékgyártó Imréné tulajdonába visszakerül-
jön mint magánút. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Építési és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:   kártalanítási összeg megállapítására, ill. az 

eredeti állapot visszaállítására vonatkozó ha-
tározat meghozatala a döntés kézhezvételét 
követő 60 napon belül 
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10/2003.sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 

 
Tárgy:  2.számú óvodás-bölcsődés fogorvosi körzet működte-

tési jogának átadása Dr.Csongrády Kornél részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a „2. számú óvodás-bölcsődés fogorvosi 
körzet működtetési jogának átadására” vonatkozó előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi Bizottság 2003.április 30-án tartott ülésén  elfogadta 
dr.Csongrády Kornél kérelmét, amely a Gyermekmosoly „Egészséges 
Fogakért” Közhasznú Társaság által működtetett 2. számú óvodás-
bölcsődés fogorvosi körzet (M.,Bokréta u.1.) fogorvosi teendőinek ellá-
tására 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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11/2003.sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 

 
 

Tárgy: 24.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának 
átadása dr.Zsebik Annamária fogszakorvos részére 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a 24.számú felnőtt fogorvosi körzet mű-
ködtetési jogának átadására vonatkozó előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi Bizottság 2003.június 18-án  tartott ülésén  elfogad-
ta dr.Zsebik Annamária kérelmét az 24.számú felnőtt fogorvosi körzet 
(Miskolc, 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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12/2003.sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: 7.számú 0-6 éveseket ellátó fogorvosi körzet működte-

tési jogának átadása dr.Kalmár László részére 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a „7. számú 0-6 éveseket ellátó fogorvosi 
körzet működtetési jogának átadására” vonatkozó előterjesztést. 
 
Az Egészségügyi Bizottság 2003.június 18-án tartott ülésén  elfogadta 
dr.Kalmár László kérelmét, amely 7.számú 0-6 éveseket ellátó fogor-
vosi körzet (M.,Bokréta u.1.) fogorvosi teendőinek ellátására vonatko-
zik.  
 
Jelen bizottsági állásfoglalást az ÁNTSZ által kiadott működési enge-
dély megadásához adtuk ki. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, a fogorvosi körzet feladatátadási 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő:  bizottsági ülést követően azonnal 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja: Miskolc Megyei Jogú Város 
                                          Polgármesteri Hivatal 

 
A szerkesztésért és a kiadásért felel: 

Dr.Mihalecz Péter aljegyző 
 

Készült: Polgármesteri Hivatal 
                                 hivatali nyomdájában 
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