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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(2006. december 14-i Közgyűlés) 
 
 
          Rendelet száma     Tárgya 
 
 
47- 48/2006.(XII.20.)sz.  az Önkormányzat 2006. évi 
rendeletek költségvetéséről szóló 8/2006.(III.8.) 

sz. rendelet módosításáról 
 
 
49/2006.(XII.20.)sz. rendelet 2007. évi átmeneti gazdálkodásról 
 
 
50/2006.(XII.20.)sz. rendelet az egyes helyi adókról szóló rende-

letek módosításáról 
 
 
51/2006.(XII.20.)sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbér-

támogatás helyi szabályairól szóló 
19/2003. (V.12.) sz. rendelet módo-
sításáról 

 
 
52/2006.(XII.20.)sz. rendelet a települési folyékony kommunális 

hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett köte-
lező helyi közszolgáltatásról szóló 
64/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosí-
tásáról 
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II. 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 
 

 
Határozat száma         Tárgya 
 
 
(2006. december 14-i Közgyűlés) 
 
 
X-215/95.167-9/2006.sz.  
határozat 
 
 
 
X-216/95.143-9/2006.sz.  
Határozat 

Egyedi szociális hatósági 
ügyekben benyújtott fellebbezé-
sek elbírálása 
 
 
Tisztségviselői beszámoló 

 
  
X-217/96.203/2006.sz.  
Határozat 

2006. évi költségvetési gazdálko-
dás III. negyedévi helyzetéről szó-
ló tájékoztató tudomásul vétele 
 
 

X-218/96.203-2/2006.sz.  
Határozat 

Tisztségviselők költségátalányá-
nak megállapítása 
 

 
X-219/96.203-3/2006.sz.  
határozat 
 
 

Semmelweis Kórház-
Rendelőintézet és Egyetemi 
Oktató Kórház részére a „Tér-
ségi Diagnosztikai és Szűrő-
központ létrehozása Miskolcon” 
HEFOP pályázat lebonyolításá-
ról szóló tájékoztató tudomásul 
vétele és a Kórház részére 500 
MFt kölcsön nyújtása 
 
 

X-220/96.178/2006.sz.  
határozat 
 
 

Lakásfenntartási támogatás 
kiegészítése 
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X-221/96.179/2006.sz.  
határozat 
 
 

2007. évi költségvetés koncepci-
ója 

X-222/96.180/2006.sz.  
határozat 
 
 

Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt 
2007. évi ingatlangazdálkodási 
tervének jóváhagyása 

X-223/96.181/2006.sz.  
Határozat 

2007. évi belső ellenőrzési terv 
megállapítása 
 
 

X-224/96.182/2006.sz.  
Határozat 

Pályázati kiírás oktatási-nevelési 
intézmények magasabb vezetői 
álláshelyének betöltésére 
 
 

X-225/96.183/2006.sz.  
Határozat 

Művészeti és tudományos ösz-
töndíjak adományozása 
 
 

X-226/96.184/2006.sz.  
Határozat 

Ellátási szerződés kötése a 
Szimbiózis Alapítvánnyal az álta-
la működtetni kívánt Habilitációs 
Központra vonatkozóan 
 
 

X-227/96.185/2006.sz.  
Határozat 

Közgyűlési hozzájárulás Szűcs 
Erika alpolgármester asszony-
nak az Önálló Másság Életminő-
ség Fejlesztő Alapítvány kurató-
riumi elnöki tisztségének betöl-
téséhez 
 
 

X-228/96.205/2006.sz.  
Határozat 

Közhasznú szervezetek alapító 
okiratának módosítása 
 
 

X-229/96.186/2006.sz.  
Határozat 

Közművelődési megállapodások 
megújítása és új megállapodás 
kötése 
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X-230/96.187/2006.sz.  
Határozat 

2007-2010. évi, Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási hatá-
rain belül útburkolat kátyúzása, 
balesetveszélyes úthibák elhárí-
tása városüzemeltetési feladat 
közbeszerzési pályáztatásának 
engedélyezése 
 
 

X-231/96.188/2006.sz.  
Határozat 

2007-2010. évi, Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási hatá-
rain belül parkfenntartás város-
üzemeltetési feladat közbeszer-
zési pályáztatásának engedélye-
zése 
 
 

X-232/96.163/2006.sz.  
Határozat 

Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztés 
 
 

X-233/96.207/2006.sz.  
Határozat 

Észak-magyarországi Regionális 
Képző Központ szervezeti átala-
kítása 
 
 
 

X-234/96.208/2006.sz.  
Határozat 

Sportkoncepcióból adódó ellá-
tandó feladatok meghatározása 
II. 
 

X-235/96.209/2006.sz.  
Határozat 

A Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola Tornatermére 
vonatkozó „Sport XXI. Létesít-
ményfejlesztési program” kere-
tében PPP konstrukcióval meg-
valósuló beruházás közbeszer-
zési eljárásának megindítása és 
egyes felhatalmazások megadá-
sa  
 

X-236/96.214/2006.sz.  
Határozat 

Miskolci Gyermekvédelmi Köz-
pont alapító okiratának módosí-
tása 
 
 



 
 
9.szám                                                                                               7. 

 
X-237/96.206/2006.sz.  
Határozat 

A Semmelweis Kórház-
Rendelőintézet és Egyetemi Ok-
tató Kórház valamint a Diósgyőri 
Kórház-Rendelőintézet struktú-
rájának átalakításával kapcsola-
tos normatíván belüli kapacitás 
módosítás 
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III. 

 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 
 
60/2006.sz.  
határozat 
 

Egyes önkormányzati tulaj-
donú lakások bérlők részére 
történő értékesítése 
 

61/2006.sz.  
határozat 
 
 

Avasi Gimnázium meglévő 
épületének működés köz-
beni bővítése és rekonst-
rukciója 
 
 

62/2006.sz.  
határozat 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Semmelweis 
Kórház Rendelőintézet és 
Egyetemi Oktató Kórház 
„szülészet- nőgyógyászati 
osztályának felújítási prog-
ramja” tárgyban közbeszer-
zési eljárás megindításának 
jóváhagyása 

 
 
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI valamint IFJÚSÁGI, 
SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG : 
 
 
19/2006.sz.  
határozat 

Eperjesi u. 5. szám alatti 
nyugdíjasok házába történő 
elhelyezés 
 
 

20/2006.sz.  
határozat 

Lakbértámogatásra való jo-
gosultság  
 
 

21/2006.sz.  
határozat 

Önkormányzati bérlakásba  
bérlők kijelölése 
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22/2006.sz.  
határozat 

Mednyánszky u. 38. 6/2. 
szám alatti lakás bérlőjének 
kijelölése 
 
 

23/2006.sz.  
határozat 

Pályáztatott önkormányzati 
bérlakásokba a nyertes és 
második helyezett pályázók 
rangsorának megállapítása  
 

24/2006.sz.  
határozat 

Pályáztatott önkormányzati 
bérlakásokba a nyertes és 
második helyezett pályázók 
rangsorának megállapítása 

 
 

 



 
 

9.szám                                                                                           10. 

 
I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

47/2006. (XII.20.) sz. rendelete 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 

8/2006. (III. 8.) sz. rendelet módosításáról 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és 
szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. tör-
vény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkor-
mányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 8/2006. (III. 8.) sz. önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő ren-
deletet alkotja: 

1.§ 
 

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

a.) bevételi főösszegét   58.395.383 ezer Ft-ban 
b.) kiadási főösszegét   61.915.743 ezer Ft-ban 

ebből az adósságszolgálat összegét 857.260 ezer Ft-ban 
c.) hiányát     3.520.360 ezer Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
2.§ 

 
A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. 
melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 
3.§ 

 
A R. 2.§ (1) - (10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 19.918.216 ezer Ft 
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, 

 munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata  6.360.126 ezer Ft 
(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata           12.225.583 ezer Ft  
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata     29.934 ezer Ft 
(5) Pénzeszközátadás, támogatások  

(speciális célú támogatások) előirányzata   6.778.574 ezer Ft 
(6) A felújítások előirányzata         349.399 ezer Ft 
(7) A beruházások előirányzata            15.072.755 ezer Ft 
(8) A költségvetés általános tartaléka         26.767 ezer Ft 
(9) A költségvetés céltartalékai        297.129 ezer Ft 
(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata      857.260 ezer Ft 
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4.§ 

 
A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosul-
nak. 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2006. december 14. 
 
 
 
Dr. Mészáros Miklós sk.                                           K á l i  Sándor sk. 
             jegyző                                                                 polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

48/2006. (XII.20.) sz. rendelete 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 

8/2006. (III. 8.) sz. rendelet módosításáról 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és 
szerveik ... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkor-
mányzat 2006. évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 
8/2006. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) 
megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkot-
ja: 

1.§ 
 

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

a.) bevételi főösszegét 58.520.762 ezer Ft-ban 
b.) kiadási főösszegét 62.041.122 ezer Ft-ban 
    ebből az adósságszolgálat összegét 857.260 ezer Ft-ban 
c.) hiányát 3.520.360 ezer Ft-ban 
állapítja meg.” 

2.§ 
 

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4/a. 
számú melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete, a R. 4/b. számú 
melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete 
helyébe e rendelet 5. sz. melléklete, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e 
rendelet 6. sz. melléklete. 

3.§ 
 

A R. 2.§ (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata  19.922.359 ezer Ft 
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB,munka 

-adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata       6.358.169 ezer Ft 
(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 12.242.657 ezer Ft 
(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 29.934 ezer Ft 
(5)  Pénzeszközátadás, támogatások 
 (speciális célú támogatások) előirányzata 6.782.728 ezer Ft  
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(6)  A beruházások előirányzata 15.233.922 ezer Ft  
(7)  A felújítások előirányzata 349.399 ezer Ft  
(8)  A költségvetés általános tartaléka 17.565 ezer Ft  
(9) A költségvetés céltartalékai 247.129 ezer Ft  
(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 857.260 ezer Ft  
 

4.§ 
 

A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2006. december 14. 
 
 
 
Dr. Mészáros Miklós sk.                                           K á l i  Sándor sk. 
            jegyző                                                             polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
49/2006. (XII.20.) sz.  rendelete 

a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról 
 

A Közgyűlés az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 76.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Miskolc megyei jogú 
Város Önkormányzatának 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - 
külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folyta-
tólagosan teljesítse. 

2.§ 

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmé-
nyek és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres 
Kht., ZRt., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz át-
adások 2007. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás idő-
szakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, idő-
arányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában fi-
nanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az őket meg-
illető január hónapban kifizetendő egy havi illetménynek megfele-
lő külön juttatás, valamint az előző évi bérintézkedések tárgyévi 
kötelezettsége is. 

(2) A 2007. január 1-től esedékes bérintézkedések a költségvetési in-
tézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átme-
neti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. 

(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a 
támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített 
– törvény által előírt – előző évről szóló számadási kötelezettsé-
gének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és 
még meg nem fizetett köztartozása nincs. 

(4) Sportegyesületi támogatás folyósítása – fentiek figyelembevételé-
vel – az átmeneti gazdálkodás időszakában is csak az Ifjúsági, 
Szociálpolitikai és Sport Bizottság döntése alapján történhet. Ez 
alól kivételt képeznek a közgyűlés korábbi döntése szerint, a di-
ósgyőri labdarúgást működtető Diósgyőr FC Kft-vel illetve a 
DKSK Sport Marketing Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos – szerző-
désen alapuló – kifizetések.  
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3.§ 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában 

(1) az önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő beruházási, 
felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2006. évre jóvá-
hagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már meg-
kötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. 

(2) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázat-
hoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi 
években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők. 

4.§ 

A 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, be-
ruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vál-
lalható a következők kivételével: 

(1) A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban kü-
lönböző pályázatokhoz kapcsolódó) feladatok esetében – az átme-
neti gazdálkodási időszak alatt – összességében max. 300 millió 
értékhatárig kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, tervezte-
tés és keret jellegű közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele, 
valamint a folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok 
ellátása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és felté-
teles szerződés kötése stb.) 

(2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési 
törvényjavaslatban szereplő, központi költségvetésből támogatott 
önkormányzati belterületi utak burkolat-felújítására vonatkozóan a 
kivitelezés valamint a kapcsolódó úthálózati rekonstrukció gyorsítá-
sa érdekében a kapcsolatos intézkedéseket (a közbeszerzési pá-
lyázat kiírást is beleértve) megtegye. 

5.§ 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabá-
lyozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés 
által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 
2007. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 
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6.§ 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok és Kht-k támogatására indokolt eset-
ben, a tevékenységük szezonális jellegéhez és sajátos feladataihoz 
kapcsolódó költségek finanszírozásához, a Közgyűlés által jóváhagyott 
2006. évi éves keretükön belül időarányos támogatásukon túl is intéz-
kedhet. 

7.§ 

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

8.§ 

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. 
évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni. 
 
 
Miskolc, 2006. december 14. 
 
 
 
Dr. Mészáros Miklós sk.                                           K á l i  Sándor sk. 
             jegyző                                                                 polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
50/2006.(XII.20.) számú rendelete 

az egyes helyi adókról szóló rendeletek  
módosításáról 

 
ÉPÍTMÉNYADÓ 

 
1.§ 

 
 Az építményadóról szóló többször módosított1 62/2001.(XII.12.) szá-
mú Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: ÉPÖr.) 3. § /2/ bekezdé-
sének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az adó mértéke: 
 
a) üdülő esetében 700.- Ft/m2 
b) külterületen elhelyezkedő, gazdasági épületek esetében 100.- Ft/m2 
c) garázs esetében  300.- Ft/m2  
d) minden egyéb adóköteles építmény esetében 700.- Ft/m2  - kivéve -  
 az Ipari Park címet elnyert ipari területen lévő egyéb építményeket, 
 melyek esetében 340.- Ft/m2 
e) lakások (kivéve a 4. § /1/ bekezdés c)pont) esetében 700.- Ft/m2.” 

 
IPARŰZÉSI ADÓ 

 
2.§ 

 
 A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított2 61/2001. (XII.12.)  
számú Önkormányzati rendelet (a továbbiakban IPÖr.)  4. §-a helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

„4. § 
 
Mentesül az iparűzési adó megfizetése alól - a tevékenységét ideigle-
nes jelleggel végző adóalany kivételével, a Htv. 3. § (2) bekezdésében 
meghatározottakon túlmenően - az a vállalkozó, akinek a Htv. 39 § (1) 
bekezdése, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalko-
zási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.” 

 
 

                                                 
 1 Módosította: 49/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 61/2003.(XII. 9.) sz. rendelet, 53/2004.(XII.17.) sz. rendelet 

 2 Módosította: 48/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 60/2003.(XII. 9.) sz. rendelet, 5/2004.(III.10.) sz. rendelet 

                         54/2004.(XII.17.) sz. rendelet, 10/2006.(III. 8.) sz. rendelet 
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IDEGENFORGALMI ADÓ 
 

3. § 
 
Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított3  23/1991.(XI.28.) 
számú Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: IDÖr.) 3. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 340.- Ft.” 
 
 

4. § 
 
(1) Az IDÖr.  4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/Mentes az adófizetési kötelezettség alól:/ 
 

„b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy 
szociális intézményben ellátott magánszemély,” 

 
(2) Az IDŐr. 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendel-

kezés lép: 
 

/E rendelet alkalmazásában:/ 
 

„e) gyógyintézet: az egészségügyről szóló törvényben meghatá-
rozott egészségügyi szolgáltatók közül a fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó szolgáltatók.” 

 
ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER 

 
5. § 

 
Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 
módosított4 64/2003. (XII. 9.) sz. Önkormányzati rendelet 6. §-ának 
„hatályát veszti 2006. december 31-én” szövegrésze helyébe „hatá-
lyát veszti 2010. december 31-én” szövegrész lép. 
                                                 

 3 Módosította: 7/1993.(II.18.) sz. rendelet, 77/1993.(XII.30.) sz. rendelet, 75/1995.(XII.28.) sz. rendelet,  

                        83/1997.(XII.20.) sz. rendelet, 50/1998.(XII.15.) sz. rendelet, 61/2000.(XII.13.) sz. rendelet, 

                        52/2001.(XII.12.) sz. rendelet, 50/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 62/2003.(XII. 9.) sz. rendelet, 

                        55/2004.(XII.17.) sz. rendelet. 

 4 Módosította: 56/2004.(XII.17.) sz. rendelet. 
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet - a (3) bekezdés kivételével - 2007. január 1-jén lép 

hatályba.  
 
(2) 2007. december 31. napján hatályát veszti az ÉPÖr. 4. § (3)-(4) 

bekezdése. Ezzel egyidejűleg az e rendelkezéseken alapuló 
adómentesség és adókedvezmény  - beleértve az eredetileg ezen 
időponton túl terjedő adómentességet és adókedvezményt -  
megszűnik.  

 
(3) A rendelet 2. §-a 2007. december 31-én lép hatályba. A hatályba-

lépéssel egyidejűleg az addig hatályos rendelkezéseken /IPÖr. 4. 
§ (1)-(6) bekezdésén/ alapuló adómentességek és adókedvez-
mények megszűnnek, utolsó alkalommal a 2007. adóévre vonat-
kozó bevallás benyújtásakor vehetők figyelembe.  

 
Miskolc, 2006. december 14. 
 
 
 
Dr. Mészáros Miklós sk.                                           K á l i  Sándor sk. 
             jegyző                                                                 polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
51/2006.(XII.20.) rendelete 

a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
(1) A R. 2. számú mellékletének első táblázata helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

A támogatás mértéke 
 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

E támogatási forma függ az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összegétől 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 legki-
sebb összegé-
nek 
%-a) 

35 m2-es és 
az alatti 
alapterületű 
lakás esetén 

35,1-51 m2 kö-
zötti alapterü-
letű lakás ese-
tén  

51 m2 feletti alap-
területű lakás 
esetén  

   0 -   100  8.000 9.000 10.000 
 101 - 150  7.500 8.500 9.500 
  
151 - 200 

7.000 8.000 9.000 

Egyedül élők 
esetében  
201-275 

7.000 8.000 9.000 

70 éven felüliek 
esetében  
201 - 300 

7.000 8.000 9.000 

70 éven felüli 
egyedül élők 
esetében  
201 - 325 

7.000 8.000 9.000 
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(2) A R. 2. számú mellékletének „Az 1994. június 1. napja előtt fizetett 

és a 2006 január 1. napja után jelzett lakbérkülönbözet 50%-a” 
szövegrész helyébe „Az 1994. június 1. napja előtt fizetett és a 
2007 január 1. napja után jelzett lakbérkülönbözet 50 %-a” szö-
vegrész lép. 

2. § 
 
(1) A R. 3. számú melléklet. 2. táblázatában foglalt rendelkezés he-

lyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

2. Időskorúak Gondozóházában 
 

Havonta 45.000,- Ft 
Egy hónapot el 
nem érő igény-
bevétel esetén, 
napi 

 
1.500,- Ft 

 
3. § 

 
A R. 4. számú mellékletében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek. 
 
Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei intézményi térítési díja: 
 
1. Az Őszi Napsugár Otthonban, Aranykor Otthonban, Férfiak 

Otthonában és Idősek Házában, Ezüsthíd Otthonban 
 

Havonta 50.100.- Ft. 
Egy hónapot el nem érő igény-
bevétel esetén, napi 

            1.670.- Ft. 

 
2. Az Ezüsthíd Otthonban 
 

Havonta 50.100.- Ft. 
Egy hónapot el nem érő igény-
bevétel esetén, napi 

1.670.- Ft. 

 
4.§ 

 
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
Miskolc, 2006. december 14. 
 
Dr. Mészáros Miklós sk.    Káli Sándor sk. 
         jegyző                                    polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
52/2006. (XII.20.) sz. rendelete 

a települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésére, szállítá-
sára és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 

közszolgálta7tásról szóló 64/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosításá-
ról 

 
1. § 

 
A 64/1997. (XI.1.) sz. rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 
1.sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2007. január 1-én  lép hatályba. 
 

 
 
M i s k o l c, 2006. december 14. 
 
 
 
Dr. Mészáros Miklós                                                     K á l i  Sándor 
               jegyző                                                               polgármester 
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                                                                                       1. sz. melléklet 
 

az 52/2006. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

1. A települési folyékony kommunális hulladékgyűjtő ürítésével, szál-
lításával és ártalommentes, kijelölt fogadóhelyen történő elhelye-
zéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja: 

 
1.1. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi 

lakóingatlan esetén a közszolgáltatás díja 1300,- Ft/m3 
(ÁFA-val) 

1.2. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóin-
gatlan esetén a közszolgáltatás díja 2250 ,-Ft/m3 (ÁFA-val) 

1.3. Egyéb ingatlan esetén a közszolgáltatás díja 2250,-Ft/m3 
(ÁFA-val) 

 
2. A közszolgáltatási díjban foglalt elhelyezési (csatorna igénybevé-

teli) díj     566,40,- Ft/ m3 (ÁFA-val) 
 
3.  A közszolgáltatási díjban foglalt központi és önkormányzati támo-

gatás: 
 

3.1. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóin-
gatlan esetén  
- Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3 /ÁFÁ-val) 
- Központi állami támogatás     0,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

3.2. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi 
lakó-ingatlan esetén  
- Önkormányzati támogatás 850,- Ft/m3 (ÁFA-val) 
- Központi állami támogatás 100,- Ft/m3 (ÁFA-val)  

 
4. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalom-mentes kijelölt fo-

gadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás dí-
ja: 

 
- Támogatással 5.530 .- Ft/alk. (ÁFÁ-val) 
- Támogatás nélkül. 7.760 ,-Ft/alk. (ÁFÁ-val) 

 (A közszolgáltatási díj magába foglalja az elhelyezési árat is)  
 

4.1.  A Közszolgáltatási díjban foglalt  
önkormányzati támogatás 2.230.- Ft/év  (ÁFÁ-val) 

 
5.  Külön eljárási díj a kibocsátó hibájából eredménytelen kiállás miatt 
 2.500.- Ft (ÁFÁ-val) 
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6. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak rögzített időpontban elma-

radt, de 3 napon belül teljesített szolgáltatás miatti kártérítésen fe-
lül ajánlott árengedmény a szippantási és szállítási díj m3-enként 
5 %-a 

 
7. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak a rögzített időpontban elma-

radt, de 3 napon túli tejesítés miatti kártérítésen felül ajánlott ár-
engedmény a szippantás és szállítási díj    m3-enként 10 %-a 

 
8. Sürgősségi felárként 30 %-os szorzót alkalmaz a Szolgáltató, az 

ünnep és munkaszüneti napokon történő munkavégzésnél, 
amennyiben a kibocsátó a szolgáltatás elvégzését kifejezetten so-
ron kívül kéri. 
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II. 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
 

X-216/95.143-9/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Tisztségviselői beszámoló 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. november 11. – 2006. 
november 25. közötti időszakra vonatkozó tisztségviselői beszámo-
lót elfogadta. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  folyamatos 
 
 
X-217/96.203/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2006. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedévi helyze-

téről szóló tájékoztató tudomásul vétele 
 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a 2006. évi költségvetési gaz-
dálkodás III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, 
az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. 
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X-218/96.203-2/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Tisztségviselők költségátalányának megállapítása 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség ellátá-
sának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 18.§ (2) bekezdése alapján 
 
- a polgármester költségátalányát mindenkori illetménye 30%-ában 
- az alpolgármesterek költségátalányának keretét a mindenkori il-

letményük 20%-ánakmegfelelő összegben hagyja jóvá. 
 
Felelős:    polgármester illetve jegyző 
Közreműködik:  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály  
   Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
X-219/96.203-3/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Semmelweis Kórház-Rendelőintézet és Egyetemi Okta-

tó Kórház részére a „Térségi Diagnosztikai és Szűrő-
központ létrehozása Miskolcon” HEFOP pályázat lebo-
nyolításáról szóló tájékoztató tudomásul vétele és a 
Kórház részére 500 MFt kölcsön nyújtása 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Semmelweis 
Kórház – Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház Térségi Diag-
nosztikai és Szűrőközpont beruházásának alakulásáról szóló tájékozta-
tót és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Semmelweis Kórház-
Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház részére „Térségi Diagnosz-
tikai és Szűrőközpont létrehozása Miskolcon” HEFOP pályázat lebo-
nyolításáról szóló tájékoztatót és a szükséges 500 millió Ft-os kölcsön 
nyújtását tudomásul veszi.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
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X-220/96.178/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Lakásfenntartási támogatás kiegészítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 
19/2003. (V.12.) rendelet módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés 
 
1. A lakásfenntartási támogatásban részesülők részére, további havi 

2.000.- Ft/fogyasztó támogatást biztosít 2007. január l. napjától a 
támogatás időtartamának lejártáig.  

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy  
 

a) a 2007. évi költségvetés tervezése során a fenti célra biz-
tosítson fedezetet, 

b) továbbá gondoskodjon az 1. pontban jelzett időszakban a 
támogatás összegének a lakásfenntartási támogatással 
együtt történő utalásáról. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspoliti-

kai Főosztály, 
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2007. január 1., valamint a 2007. évi költségvetés el-

fogadása 
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X-221/96.179/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2007. évi költségvetés koncepciója 

 
1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. 

évi költségvetésének koncepciójáról szóló előterjesztést megtár-
gyalta, s azt a 2007. évi tervezőmunka kiindulási alapjaként elfo-
gadja. 

 
2. A Közgyűlés a költségvetés összeállításához, a költségvetési 

egyensúly megteremtéséhez a következők végrehajtását tartja 
szükségesnek: 

 
- Tovább kell fokozni a kinnlevőségek beszedésére irányuló 

erőfeszítéseket a beszedési munka hatékonyságának növelé-
sével mind az adóhátralékok, mind a különböző pótlékok, bír-
ságok, illetve egyéb kinnlevőségek vonatkozásában, az ehhez 
kapcsolódó érdekeltségi rendszer kidolgozása mellett. 

- Az intézményi bevételeket illetően is meg kell vizsgálni a saját 
bevételek növelésében rejlő lehetőséget, természetesen figye-
lemmel a különböző ágazatok eltérő lehetőségeire. 

- A likviditás biztosítása, a pénzeszközök kímélése érdekében 
továbbra is működtetni kell az évek óta alkalmazott „kis kincs-
tári” rendszert. 

- Meg kell vizsgálni további külső forrás (hitel) igénybevételének 
lehetőségét is, törekedve a minél kedvezőbb kamatozású hite-
lek felkutatására. 

- A költségvetési kereteket a központi költségvetési támogatás, 
valamint a tervezhető saját bevételek nagyságrendjének figye-
lembevételével kell meghatározni. Ez a feladatellátás minden 
területén újfajta tervezési, gazdálkodási rendszert és végrehaj-
tási gyakorlatot igényel. Így: 
 Az intézményi gazdálkodási körben a szűkös költségvetési 

lehetőségek és az új normatív finanszírozási rendszer 
alapján újfajta tervezési metodika, költségtudatos gazdál-
kodás (mind a személyi, mind a dologi kiadások vonatko-
zásában) és kontrolling rendszer kialakítása szükséges, 
ennek személyi, tárgyi feltételeinek és szervezeti keretei-
nek biztosítása mellett.  

 Az intézményi feladatellátás területén kiemelt figyelmet kell 
fordítani az egyes részterületek – főzőkonyhák fenntartása, 
karbantartási tevékenység, közös beszerzések lehetősége, 
stb. – vizsgálatára. Fel kell tárni, s hosszabb távon érvény-
re kell juttatni az e területekben rejlő megtakarítási lehető-
ségeket.  
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Nagy valószínűséggel nem kerülhető el az intézményrend-
szer gazdasági és szakmai integrációja, melynek feltételeit 
részletesen ki kell munkálni.  

 Az egységes és komplex informatikai háttér kialakítása ér-
dekében az intézményhálózatnál is meg kell teremteni a 
Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott OrganP gazdálkodási 
rendszer bevezetésének feltételeit.  

 Tételesen felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős 
nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok körét. 

- A fejlesztési feladatok vonatkozásában 2007-ben alapvetően 
a megkezdett feladatok folytatása, illetve befejezése vállalható 
fel. Új feladatok indítására további forrás felkutatásával nyílhat 
mód. A beruházási keretösszeg felosztásánál pénzügyi kondí-
cióink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szüksé-
ges az alábbiak szerint: 

 leszerződött feladatok folytatása, 
 a már elnyert pályázatokhoz fedezet biztosítása, 
 a 2006. évi költségvetésben a 2007. évi költségvetés terhére 

vállalt kötelezettségek költségvetésbe való beépítése, 
 már benyújtásra került, de még el nem bírált pályázatok önré-

szének biztosítása, 
 az útburkolat felújítási pályázatokhoz való kapcsolódás a 

pénzügyi lehetőségek függvényében. 
- A pályázatok esetében meg kell vizsgálni a Nemzeti Fejlesz-

tési Tervhez való csatlakozás lehetőségét. Ugyanakkor a pá-
lyázatok benyújtásánál komplex, a fejlesztés megvalósulását 
követően a jövőbeni üzemeltetési szükségletet mérlegelő ha-
tásvizsgálatok elvégzése szükséges. 

 
3. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez a Közgyűlés további 

egyeztetéseket tart szükségesnek és elrendeli a költségvetési ja-
vaslat jogszabályokban előírt előzetes érdekképviseleti egyezte-
tését. 

 
Felelős:     

dik
Polgármester 

Közreműkö :   a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői 
Határidő:  a költségvetés készítése, illetve az évközi intézke-

dések vonatkozásában folyamatos 
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X-222/96.180/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt 2007. évi ingatlangaz-

dálkodási tervének jóváhagyása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK Zrt. 2007. 
évi ingatlangazdálkodási tervéről szóló javaslatot, és azt az alábbiak 
szerint fogadta el:  

I. 
 

1. A 2007. évi bérleménydíjak bevételi előirányzatát 1.378.561 E Ft, a 
kiadási  előirányzatát 1.469.889 E Ft  főösszeggel, a tervjavaslat fel-
adatainak megfelelően jóváhagyja. A bérleményszolgáltatási felada-
tok ellátásához az ingatlangazdálkodási normatívát 585.000 E Ft-ban  
állapítja meg, és külön az állami támogatású programokhoz az aláb-
biak szerint: 
az Első u. 6-10., DAM I. épület ing.kezelési normatívája  12.500 E Ft 
a Második u.-i DAM II-III. épület ing.kezelési normatívája  2.930  E Ft  
Szondi utcai épület ing.kezelési normatívája                      2.203  E Ft 
Eperjes u-i nyugdíjas otthon ing.kezelési normatívája        3.098  E Ft 

 

2. Kiemelten kezeli az önkormányzat ingatlanvagyon gazdálkodásának 
három területét:  

-  a befektetők számára vonzó telepedési feltételek megteremtését, 
-  a belvárosi rehabilitáció folytatását,  
- a lakáskoncepcióval összhangban a lakásállomány fejlesztését, 

minőségének, összetételének javítását, a lakás mobilitás elősegíté-
sét, lakás mobilitási program kidolgozását. 

 
3. Jóváhagyja az ingatlanértékesítés előkészítési díjának 2 %-ra történő 

módosítását azzal, hogy a díjszámítás alapjaként a Közgyűlés és a 
Gazdasági Bizottság által megtárgyalt, értékesítésre kijelölt ingatla-
nok jóváhagyott forgalmi értékét jelöli meg.  Felhatalmazza a Pol-
gármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására. 
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II. 

A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2007. évi felhasználásának terü-
leteit a következők szerint állapítja meg:  

1. A megüresedő lakások közül a Közgyűlés a Városfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottság és az Ifjúsági Szociálpolitikai és Sport Bi-
zottság részére különös méltányosságból, illetőleg különös mél-
tánylást érdemlő egyéb okból történő bérlőkijelölésre 20 lakást biz-
tosít. Javaslatot a Polgármesteri Hivatal szakosztályai, önkormány-
zati intézmények vezetői és a MIK Zrt. tehet ezen bizottságok felé:  

- a Polgármesteri Hivatal Közoktatási- és közművelődési Osztályá-
nak igénylésére közoktatási és művelődési önkormányzati intéz-
mények dolgozóinak elhelyezésére 7 lakást, 

- a Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztályának 
igénylésére kisajátítás során történő elhelyezéséhez 3 lakást bizto-
sít.  

 
2. A megüresedő lakásokból 5 lakást biztosít a városba érkező ki-

emelt személyiségek, szakemberek és családtagjainak elhelyezé-
sére, melynek odaítéléséről a Polgármester saját hatáskörben dönt. 

 
3. A MIK Zrt. a rendelkezésére álló további üres bérlakásokat a felme-

rülő feladatokhoz igazodva, a Közgyűlés által egyedileg meghatá-
rozott egyéb bérbeadási igények teljesítésére, az ingatlanfejlesztés 
miatt szükségessé váló kiürítésekhez kapcsolódó elhelyezés céljá-
ra, egyéb bontási kötelezettséghez kapcsolódó elhelyezés céljára 
köteles felhasználni. 

  

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:    MIK Zrt. 
                              Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály  
Határidő:              azonnal, ill. folyamatos.  
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X-223/96.181/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2007. évi belső ellenőrzési terv megállapítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
2007. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Jóváhagyja az önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terv-javaslatát a 

csatolt 1-2. számú melléklet szerint. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködő: Polgármesteri Kabinet Ellenőrzési Iroda 
Határidő:   2007. december 31. 

 
2./ A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény 92. § (11) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 
egyetért azzal, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek ese-
tében az ellenőrzés helyének, szerepének megítélésében történt 
jogszabályi változások alapján az eddigi ún. „felügyeleti jellegű” el-
lenőrzést önkormányzati szinten végzett belső ellenőrzésnek kell 
tekinteni.  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködő: Polgármesteri Kabinet Ellenőrzési Iroda 
Határidő:   2007. december 31. 

 
3./ Az új szemléletben megfogalmazott önkormányzati belső 

ellenőrzés kiegészül saját függetlenített belső ellenőrzéssel az 
alábbi intézményeknél: Semmelweis Kórház-Rendelőintézet és 
Egyetemi Oktató Kórház, Diósgyőri Kórház és Rendelőintézet, Őszi 
Napsugár Otthon, Területi Gondozószolgálat, Diósgyőri-Vasgyári 
Szakképző Iskola és Kollégium, Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola és Kollégium, Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat, Miskolci Nemzeti Színház. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködő: Polgármesteri Kabinet Ellenőrzési Iroda 
Határidő:   folyamatos 
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1. számú melléklet 

 
Ellenőrzési kapacitás bemutatása  

(2007. 01. 01 – 2007. 12. 31.) 

 

 

Naptári napok száma: 365 nap/fő 

szombat, vasárnap ( - ) 104 nap/fő 

fizetett ünnepek ( - ) 10 nap/fő 

Munkanapok száma: 251nap/fő 

fizetett szabadság ( - ) 36 nap/fő 

betegség, egyéb ( - ) 15 nap/fő 

továbbképzés, beszámoló ( - ) 18 nap/fő 

Revizori napok száma: 182 nap/fő 

Revizori létszám: 

III. 1 fő ellenőrzési vezető 

IV. 7 fő belső ellenőr 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

7 fő x 182 nap/fő = 1274 revizori nap 

 
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 1274 nap 
 
Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20%):-254 nap 
 
Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 1020 nap 
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2. sz. melléklet 
 

KIMUTATÁS 
a 2007. évi ellenőrzésre ütemezett intézményekről és feladatokról 

I. Átfogó pénzügyi – gazdasági ellenőrzésre ütemezett intézmények 

Sor-szám I n t é z m é n y  n e v e   
Utolsó 

vizsgálat 
éve 

A vizsgálat 
tervezett üte-

mezése 

A vizsgált 
időszak 
kezdete 

Tervezett.
revizori 
napok 
száma 

1 
Egyesített Bölcsőde és Egészség-
ügyi Szolgálat 

2004 I. negyedév 2004.01.01 40 

2. 
Kazinczy Ferenc Általános és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Iskola  

2004 I. negyedév 2004.01.01 25 

3. Ifjúsági és Szabadidő Ház 2004 I. negyedév 2004.02.01 30 

4. 
Karacs Teréz Középiskolai Leány-
kollégium 

2004 I. negyedév 2004.02.01 35 

5. 
Selyemréti Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  

2004 I. negyedév 2004.02.01 25 

6. 
10. Sz., Petőfi Sándor Általános és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Iskola 

2004 I. negyedév 2004.07.01 25 

7. 

Avastetői Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény 

2004 I. negyedév 2004.07.01 25 

8. Iránytű Avasi Szociális Szolgálat 2004 II. negyedév 2004.07.01 30 
9. 21. sz. Általános Iskola 2004 II. negyed év 2004.09.01 25 
10. Miskolc Városi Könyvtár 2004 II. negyed év 2004.09.01 30 

11. 
Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet 

2004 II. negyed év 2004.10.01 30 

12. 
Herman Ottó Általános Iskola 
és Munkácsy Mihály Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

2004 III. negyedév 2004.10.01 25 

13. I. sz. Óvodai GASZ 2004 III. negyedév 2004.10.01 35 
14. III. sz. Óvodai GASZ 2004 III. negyedév 2004.10.01 35 

15. 
Diósgyőri Kórház és Rendelőinté-
zet  

2005 III. negyedév 2004.12.01 50 

16. 
Semmelweis Kórház - Rendelőin-
tézet és Egyetemi Oktató Kórház 

2005 III. negyedév 2004.12.01 60 

17. Bársony János Általános Iskola 2005 IV. negyedév 2005.02.01 25 
18. Éltes Mátyás Általános Iskola 2005 IV. negyedév 2005.02.01 25 
19. Miskolci Családsegítő Szolgálat 2005 IV. negyedév 2005.03.01 30 
20. Miskolci Csodamalom Bábszínház 2005 IV. negyedév 2005.03.01 30 

IV. sz. Óvodai GASZ 2005 IV. negyedév 2005-03-01 35 

 Revizori napok száma összesen:    670 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrzése 

2007. 

Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzés 

jellege 
Vizsgálat 
időpontja

Vizsgálandó 
időszak 

Vizsgált 
szerveze

t 

Revizori napok 
száma 

A Hivatal működési 
költségeinek 
vizsgálata 

szabályszerűség
i ellenőrzés 

II. név 
2006.01.01. 
– 
2006.12.31. 

Polgárme
steri 

Hivatal 
40 

Pénz és 
értékkezelés 
rendje 

pénzügyi 
ellenőrzés 

III. név 
2006.01.01. 
– 
2006.12.31. 

Pénzügyi 
és 

Gazdálko
dási O. 

30 

A Hivatal 
közbeszerzési 
eljárásainak 
szúrópróbaszerű 
vizsgálata  

szabályszerűség
i ellenőrzés 

III. név 
2006.01.01. 
– 
2006.12.31. 

Közigazg
atási és 

Jogi 
Főosztály

. 

40 

A 2006. évi 
költségvetésben 
jóváhagyott egyes 
előirányzatok 
(16.§) 
felhasználásával 
kapcsolatos 
nyilvántartások 
ellenőrzése 

pénzügyi 
ellenőrzés 

IV. név 
2006.01.01. 
– 
2006.12.31. 

Pénzügyi 
és 

Gazdálko
dási O. 

40 

FEUVE rendszer 
kialakításának 
vizsgálata 

rendszer 
ellenőrzés 

IV. név 
2006.01.01. 
– 
2006.12.31. 

Pénzügyi 
és 

Gazdálko
dási O. 

50 

Revizori napok 
száma  

    200 

 
 
Közalapítványok ellenőrzése       70 nap 
 
Céljelleggel juttatott előirányzatok felhasználásának ellenőrzése  
a támogatott szervezeteknél       80 nap 
 

ÖSSZESEN       1.020 nap 
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X-224/96.182/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Pályázati kiírás oktatási-nevelési intézmények maga-

sabb vezetői álláshelyének betöltésére 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az 1.sz. és 
2.sz. melléklet szerinti tartalommal az alábbi oktatási-nevelési intézmé-
nyek magasabb vezetői feladatainak ellátására : 
 
   
- 10.sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola   
(3526 Miskolc, Katowice u.17.) 

- Avasi Gimnázium   (3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.) 
-  Földes Ferenc Gimnázium (3525 Miskolc, Hősök tere 7.) 
-  Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola  (3529 Miskolc, 

Jászi O.u.1.) 
-  Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
   (3529 Miskolc, Ifjúság u 16-20.) 
-  Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium (3527 Miskolc, Baj-

csy-Zs.E.u.33.) 
- Tüskevár Óvoda és Általános Iskola (3532 Miskolc, Károly 

u.10.) 
Felelős : Polgármester 
Közreműködik :Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő :azonnal 
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1.sz. MELLÉKLET 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet 
szerinti tartalommal az alábbi oktatási-nevelési intézmények magasabb 
vezetői feladatainak ellátására : 
 
- 10.sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola  (3526 Miskolc, Katowice u.17.) 
- Avasi Gimnázium   (3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.) 
- Földes Ferenc Gimnázium (3525 Miskolc, Hősök tere 7.) 
- Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola  (3529 Miskolc, 

Jászi O.u.1.) 
- Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
   3529 Miskolc, Ifjúság u 16-20.) 
-  Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
-  (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs.E.u.33.) 
 
Jogszabályi pályázati feltételek  
 
(A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény  18.§ (1) bekezdése és 
128. § (22) bekezdése, valamint a Pedagógus-továbbképzésről, a pe-
dagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők jutta-
tásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 
20. §-ának (2) és (5) bekezdése alapján.) 
 
- Az adott oktatási-nevelési intézményben pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakkép-
zettség, középiskolában egyetemi szintű tanári végzettség és 
szakképzettség 

  
- legalább öt év pedagógus- munkakörben szerzett szakmai gya-

korlat. 
       
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
- pedagógus-szakvizsga, illetve annak keretében szerzett intéz-

ményvezetői képzettség 
  
A pályázathoz csatolni kell: 
 
- szakmai önéletrajzot 
- az intézményvezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
- a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok hiteles má-

solatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
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- a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anya-

gát a pályázat elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő tes-
tület megismerhesse, illetve abba beletekinthessen.   

 
A megbízás 5 év időtartamra, 2007. augusztus 1-től 2012. július 31- ig 
terjed.   
 
A pályázatokat a pályázati felhívás Oktatási Közlönyben történő megje-
lenését követő 30 napon belül kell benyújtani Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteréhez (3525 Miskolc, Városház tér 8.). 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2007.06.30. 
Amennyiben - a pályázat elbírálásáig - az intézmény racionalizálásra 
kerül, a pályázatot kiíró Közgyűlés a kiírást érvénytelenné nyilvánítja. 
 

Az illetmény és a magasabb  vezetői  pótlék megállapítására az 1992. 
évi XXXIII. törvény. (Kjt.),valamint ezen törvény végrehajtásáról a köz-
oktatási intézményekben 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-767-es telefonszámon. 
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2.sz. MELLÉKLET 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet 
szerinti tartalommal a Tüskevár Óvoda és Általános Iskola (3532 
Miskolc, Károly u.10.) magasabb vezetői álláshelyére. 
 
Jogszabályi pályázati feltételek  
 
(A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény  18.§ (1) és (3) bekez-
dése, a 128. § (22) bekezdése, valamint a Pedagógus-
továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 20. §-ának (2) és (5) bekezdése 
alapján.) 
 
a) a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógy-

pedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta vég-
zettség és szakképzettség,   

 
b) legalább öt év pedagógus- munkakörben szerzett szakmai gya-

korlat. 
       
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
- pedagógus-szakvizsga, illetve annak keretében szerzett intéz-

ményvezetői  képzettség 
  
A pályázathoz csatolni kell: 
 
- szakmai önéletrajzot 
- az intézményvezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
- a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok hiteles má-

solatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anya-

gát a pályázat elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő tes-
tület megismerhesse, illetve abba beletekinthessen.   

 
A megbízás 5 év időtartamra, 2007. augusztus 1-től 2012. július 31- ig 
terjed.   
 
A pályázatokat a pályázati felhívás Oktatási Közlönyben történő megje-
lenését követő 30 napon belül kell benyújtani Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteréhez (3525 Miskolc, Városház tér 8.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2007.06.30. 
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Amennyiben - a pályázat elbírálásáig - az intézmény racionalizálásra 
kerül, a pályázatot kiíró Közgyűlés a kiírást érvénytelenné nyilvánítja. 
 

Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására az 1992. 
évi XXXIII. törvény. (Kjt.),valamint ezen törvény végrehajtásáról a köz-
oktatási intézményekben 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-767-es telefonszámon. 
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X-225/96.183/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város mű-
vészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozására” című előter-
jesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításá-

ról és adományozásuk szabályairól szóló 18/1999. (V. 10.) sz. és 
46/2005. (XI. 23.). sz. rendeletekkel módosított 62/1997. (IX. 1.) 
sz. önkormányzati rendelet alapján  

 
PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 

 
Molnár Márk grafikusművésznek  6 havi időtartamra 
 
Az ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. 

 
„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJAT adományoz  

 
Bátorfi Richárd egyetemi hallgatónak, 
Lakatos Andrea egyetemi hallgatónak, 
Nébli Attila egyetemi hallgatónak, 
Prépost Zsuzsa egyetemi hallgatónak, 
V. Molnár Judit énekművésznek. 

 
Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint. 

 
Felelős:  Polgármester  
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
     Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály  
Határidő:  2006. decemberi közgyűlés 

 
2. Az ösztöndíjat elnyert személyekkel beszámolási kötelezettséget 

előírva az önkormányzat szerződést köt.  
 

Felelős:  Polgármester  
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály  
Határidő:   2006. december 22. 

 
 



 
 
9.szám                                                                                           100. 
 
X-226/96.184/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Ellátási szerződés kötése a Szimbiózis Alapítvánnyal 

az általa működtetni kívánt Habilitációs Központra vo-
natkozóan 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ellá-
tási szerződés megkötésére a Szimbiózis Alapítvánnyal az által 
működtetni kívánt Habilitációs Központra vonatkozóan” című elő-
terjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata ellátási szerződést kössön a Szimbiózis Alapít-
vánnyal a Miskolc, Forgács u. 18. sz. alatti épületben megvalósu-
ló Habilitációs Központra vonatkozóan. 

 
2./ A Közgyűlésé felhatalmazza  Polgármestert, hogy az 1. sz. mel-

léklet szerint  az Szimbiózis Alapítvánnyal ellátási szerződést 
megkösse a Habilitációs Központ működtetésére. 

 
Felelős:                Polgármester 
Határidő:            azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoz-

tatáspolitikai Főosztály  
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 

 
3./ A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt. Igazgatóját, hogy a Szimbiózis 

Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződést a Közgyűlés VI-
170/95.935/2006. sz.   határozatának  megfelelően módosítsa. 

 
Felelős:                Polgármester 
Határidő:            azonnal 
Közreműködik:  MIK Rt. 
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X-227/96.185/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Közgyűlési hozzájárulás Szűcs Erika alpolgármester 

asszonynak az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő 
Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségének betöltésé-
hez 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Szűcs Erika Alpolgármester Asszonynak az Önálló Másság Életminő-
ség Fejlesztő Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségének betöltésére 
vonatkozó közgyűlési hozzájáruláshoz” című előterjesztést és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Szűcs Erika Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Alpolgármestere az Önálló Másság Életmi-
nőség Fejlesztő Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét betöltse. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspoli-

tikai Főosztály 
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X-228/96.205/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Közhasznú szervezetek alapító okiratának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közhasznú 
szervezetek alapító okiratának módosítása” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Mis-

kolci Családokért kuratóriuma elnökének és tagjainak 2006. dec-
ember 31. napján lejáró megbízatását további négy évre, 2010. 
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosz-
szabbítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkozta-

táspolitikai Főo. 
   Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
2.) A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Mis-

kolci Családokért alapító okiratát az 1.) pontban foglaltakra, vala-
mint a Felügyelő Bizottságban bekövetkezett személyi változá-
sokra tekintettel az 1. sz. melléklet szerint módosítja, és felhatal-
mazza a Polgármestert az alapító okirat 2. sz. melléklet szerinti, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírá-
sára, egyidejűleg utasítja a Közalapítvány kuratóriumának elnökét 
a módosítások cégnyilvántartásba vételéhez szükséges eljárás 
lefolytatására. 

   
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke  
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkozta-
táspolitikai Főo. 

   Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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3.) A Közgyűlés kezdeményezi a DSM Kht. taggyűlésének összehí-

vását, melynek célja a felügyelő bizottsági tagok megválasztásá-
ról szóló határozat meghozatala, és felhatalmazza Orosz Lajos 
Alpolgármestert, hogy a taggyűlésen a társaság felügyelő bizott-
sági tagjainak megválasztására vonatkozó szavazáskor szavaza-
tát Tóth Gábor, Nucz István és Gyulai Tibor tisztségének további 
öt évvel, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig ter-
jedő határozott időre történő meghosszabbítására adja. 

 
Felelős:   Orosz Lajos Alpolgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
   Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
4.) A Közgyűlés utasítja a DSM Kht. ügyvezetőjét, hogy a felügyelő 

bizottsági tagok megválasztását követően haladéktalanul készítse 
el a társasági szerződés módosítását, valamint annak módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és azt aláírás cél-
jából terjessze a társaság tagjai elé. A Közgyűlés az aláírásra fel-
hatalmazza a Polgármestert, és utasítja a társaság ügyvezetőjét a 
módosítások nyilvántartásba vételéhez szükséges cégbírósági el-
járás lefolytatására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: DSM Kht. ügyvezetője 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
   Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 

5.) A Közgyűlés a Bükk-Térség Fenntartható 
Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány kuratóriuma elnökének 
és tagjainak 2006. december 15. napjától 2011. december 15. 
napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket vá-
lasztja meg: 

 
A Kuratórium tagjai: 
 
Gasztonyi Éva (tag) (3300 Eger, Napsugár u. 34.) 
Dr. Lénárt László (elnök) (3529 Miskolc, Szilvás u. 27. 4/2.) 
Pápai Zoltán (titkár)  (3535 Miskolc, Havas u. 32.) 
Tóth Erika (tag)  (3529 Miskolc, Mikes K. u. 2. fsz. 3.) 
Vojtilla László (tag)  (3519 Miskolc, Ungvári u. 8..) 
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A Kuratóriumi tag jogú szervezetek: 

 
Miskolc mj. Város Önkormányzata vagy Polgármesteri Hivatala 
ÉKÖVIZIG 
Északmagyarországi Vízművek Rt 
Heves Megyei Vízművek Rt 
Miskolci Vízművek Kft 
VFV Miskolc Zrt 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Közigazgatási és Jogi Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
6.) A Közgyűlés a Bükk-Térség Fenntartható 

Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány alapító okiratát a 
3. sz. melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a Pol-
gármestert az alapító okirat 4. sz. melléklet szerinti, módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírásá-
ra, egyidejűleg utasítja a Közalapítvány kuratóriumának el-
nökét a módosítások cégnyilvántartásba vételéhez szüksé-
ges eljárás lefolytatására. 

   
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Bükk-Térség Fenntartható 

Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány ku-
ratóriumának elnöke  
Közigazgatási és Jogi Főosztály 

Határidő:    azonnal 
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X-229/96.186/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Közművelődési megállapodások megújítása és új meg-

állapodás kötése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat köz-
művelődési megállapodások megújítására és új kötésére közművelő-
dési feladatellátás céljából” című előterjesztést és az alábbi határoza-
tot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési meg-

állapodást köt újabb 5 évre 2006. október 1-től 2011. december 
31-ig a Bartók Béla Művelődési Ház Egyesülettel és a Vasutasok 
Vörösmarty Művelődési Házával városrészi közművelődési fel-
adatellátására, a határozat mellékletét képező megállapodás sze-
rint.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési meg-

állapodást köt 1 évre, 2007. január 1-től 2008. január 1-ig a Hejő-
csabai Fiatalok Közhasznú Egyesületével Hejőcsaba városrész 
közművelődési feladatellátására, a határozat mellékletét képező 
megállapodás szerint.  

 
Felelős: Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:    Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület 
 Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza 
 Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesület 
 Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2007. január 1.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítja az alábbi 

egyesületek Közművelődési megállapodásának használatba-
adási és használatba vételi szerződés mellékletét:  
- Görömbölyi Kulturális Egyesület 
- Szirmai Baráti Egyesület 
- Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyermekekért 

Egyesület 
- Bükkszentlászlói Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
az alábbi ponttal: 
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4. A felek megállapodnak abban, hogy – az Önkormányzat, mint tu-

lajdonos által a használó kezelésébe adott ingatlanban – kizáró-
lagos használattal , megfelelő körülményeket kell biztosítani az 
ügyfélszolgálati iroda működéséhez, és az ott dolgozó munkatárs 
számára a munka ellátásához. Használatba adó az ügyfélszolgá-
lati iroda működéséhez szükséges rezsiköltséget a használatba 
vevő rendelkezésére bocsátja. 

 
 
Felelős:  Káli Sándor  polgármester 
Közreműködik:    Görömbölyi Kulturális Egyesület 

Szirmai Baráti Egyesület 
Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerme-
kekért Egyesület 
Bükkszentlászlói Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2007. január 1.  
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X-230/96.187/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város közigazga-

tási határain belül útburkolat kátyúzása, balesetveszé-
lyes úthibák elhárítása városüzemeltetési feladat köz-
beszerzési pályáztatásának lebonyolítása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő testüle-

te megbízza a Miskolci Városgazda Kht-t a 2007-2010. évi Mis-
kolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül útburkolat 
kátyúzása, balesetveszélyes úthibák elhárítása városüzemeltetési 
feladat közbeszerzési pályáztatásának kiírására. 
Felkéri a Gazdasági, a Jogi és Ügyrendi valamint a Városfejlesz-
tési és Idegenforgalmi Bizottságot , hogy a bizottság tagjai közül 1 
főt delegáljon a Beszerzési és Értékesítési Bizottságba.. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, 

hogy 2007-2010-ig minden évben minimum 75  millió forint ösz-
szeget útburkolat karbantartási (kátyúzási) munkák végzésére 
költségvetésében biztosít. 

 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
   Miskolci Városgazda Kht 
   Gazdasági, 
   Városfejlesztési és Idegenforgalmi, 
   Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Határidő: folyamatos, ill. a bizottsági tagok delegálására 2007. 

január 5.    
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X-231/96.188/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város közigazga-

tási határain belül parkfenntartás városüzemeltetési fe-
ladat közbeszerzési pályáztatásának lebonyolítása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő testüle-

te megbízza a Miskolci Városgazda Kht-t a 2007-2010. évi Mis-
kolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül parkfenntar-
tás városüzemeltetési feladat közbeszerzési pályáztatásának le-
bonyolítására. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, 

hogy 2007-2010-ig minden évben minimum 250 millió forint ösz-
szeget parkfenntartási munkák végzésére költségvetésében biz-
tosít. 
Felkéri a Gazdasági, a Jogi és Ügyrendi valamint a Városfejlesz-
tési és Idegenforgalmi Bizottságot , hogy a bizottság tagjai közül 1 
főt delegáljon a Beszerzési és Értékesítési Bizottságba. 

 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
   Miskolci Városgazda Kht 
Határidő:  folyamatos   
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X-232/96.163/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc városi villamosvasút fejlesztés 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „a Miskolc vá-
rosi villamosvasút fejlesztés” tárgyában készített előterjesztésben fog-
laltakat, melyre az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a beszámolót elfogadja. 
 
A továbbiakban az előkészítést az Önkormányzat 
kedvezményezettkénti szerepvállalását feltételező változatként kell 
folytatni, oly módon hogy az Európai Unióhoz támogatási kérelemmel 
benyújtható legyen. 
 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy 3327 millióFt központi ön-
rész támogatás mellett vizsgáltassa meg a projekthez kapcsolódó ön-
kormányzati önrész – a jelenlegi számítások szerint 1443 millióFt – sa-
ját költségvetésből való biztosításának lehetőségét, figyelemmel az 
egyéb más irányú és ugyanezen időszakot terhelő kötelezettség válla-
lásokra. A vizsgálat terjedjen ki az 1466 millióFt projekt hitel MVK Zrt. 
részéről történő biztosíthatőságára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                             Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
      Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési  
      Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
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X-233/96.207/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Észak-magyarországi Regionális Képző Központ átszer-

vezése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Észak-
magyarországi Regionális Képző Központ átszervezésére vonatkozó 
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés – mint alapító – az Észak-magyarországi Regionális 

Képző Központ szervezeti átalakításához (átszervezéséhez), an-
nak a regionális munkaügyi központba történő összevonásához ( 
a vonatkozó Kormány határozatot tudomásul véve) előzetesen 
hozzájárul. Egyben kéri, hogy – az intézmény megszüntetése 
esetén - a Magyar Állam a 34436/3 hrsz-ú, ténylegesen Miskolc, 
Erenyő út 1. sz. alatti, 1 ha 7766 m2 alapterületű épület udvar 
megnevezésű ingatlan 1/6-od tulajdoni illetőségét, valamint a 
75410/10 hrsz-ú, ténylegesen Miskolc, Erenyő út 1. sz. alatti, 
1767 m2 telephely megnevezésű ingatlan 1/6-od tulajdoni illető-
ségét hivatalos értékbecslésen alapuló forgalmi értéken vásárolja 
meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 

 
2./ A Közgyűlés felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, 

hogy az átszervezésre vonatkozó részletes javaslatát küldje meg.  
 
3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert további tárgyalások lefolyta-

tására és a   szükséges eljárásjogi lépések megtételére.  
 
 
Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  folyamatos 
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X-234/96.208/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok megha-

tározása II. 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a „Sportkoncepció-
ból adódó ellátandó feladatok meghatározására II.” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza.  
 
A Közgyűlés a „Javaslat a Sportkoncepcióból adódó ellátandó felada-
tok meghatározására II.” tárgyú előterjesztést jóváhagyja és elrendeli 
az előirányzatból 550.000,- Ft alábbiak szerinti átcsoportosítását: 
- Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány        200.000,- Ft 
- Miskolc Városi Szabadidő Központ               550.000,- Ft 
 
Felelős:  Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik:  Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály 
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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X-235/96.209/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Tor-

natermére vonatkozó „Sport XXI. Létesítményfejleszté-
si program” keretében PPP konstrukcióval megvalósu-
ló beruházás közbeszerzési eljárásának megindítása 
és egyes felhatalmazások megadása 

 
A Közgyűlés a „Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközép-
iskola tornatermére vonatkozó – „Sport XXI. Létesítményfejlesztési 
Program” keretében PPP konstrukcióval megvalósuló – beruházás 
közbeszerzési eljárásának megindítására és egyes felhatalmazások 
megadására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határoza-
tot hozta. 
 
1. A Közgyűlés egyetért a közbeszerzési eljárás lefolytatásával és 

felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot annak lefolytatására. 
 
2. A törvényi előírások, és a törvényes határidők betartása céljából a 

Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot a közbeszer-
zéssel kapcsolatos közbenső döntések meghozatalára – különö-
sen egyedi eljárási rend megalkotására, a bírálóbizottsági tagok 
felkérésére, a részvételi szakaszt lezáró döntés meghozatalára, 
és az ajánlattételi felhívás szövegének jóváhagyására – azzal, 
hogy az eljárást lezáró, a magánbefektető kiválasztására irányuló, 
vagy az eljárás eredménytelenségét megállapító végső döntésről 
Közgyűlést tájékoztatni köteles. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály 

Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Főosztály 

   Gazdasági Bizottság 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 



 
 
9.szám                                                                                           113. 
 
 
X-236/96.214/2006. sz. H A T Á R O Z AT: 
 
 
Tárgy: Miskolci Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosításá-
ra ” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés jóváhagyja  a  határozati javaslat 1. sz. mellékleté-

ben foglaltak szerint egységes szerkezetben a Miskolci Gyermek-
védelmi Központ elnevezésű intézmény alapító okiratának módo-
sítását.  

 
2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert  az Alapító Okirat alá-

írására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és  
                           Foglalkoztatáspolitikai Főosztály      
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X-237/2006. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Okta-

tó Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet 
struktúrájának átalakításával kapcsolatos normatíván 
belüli kapacitás módosítása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a 
Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház 
valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának át-
alakításával kapcsolatos normatíván belüli kapacitás módosításá-
ra” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés jóváhagyja a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet 

és Egyetemi Oktató Kórház tekintetében az alábbi normatíván 
belüli kapacitás- lekötési módosításokat: 

 
1. Belgyógyászati Osztály 158 ágyszámából 10 ágy 

átcsoportosításra kerül a Sebészeti Osztályra, marad 148 ágy, 
 
2. Sebészeti Osztály jelenlegi 77 ágyszámához 10 ágyat kap a 

Semmelweis Kórház Belgyógyászati Osztályáról, a Diósgyőri 
Kórházból átveendő feladat ellátására, az ellátási terület 
átadásával egyidejűleg, 

 
3. Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály jelenlegi 90 ágyszámához 

15 ágyat kap Semmelweis Kórház Neurológiai Osztályától, a 
Diósgyőri Kórházból átveendő feladat ellátására, az ellátási 
terület átadásával egyidejűleg, 

 
4. Fül-Orr-Gége Osztály 30 ágyszámából 5 ágy átcsoportosításra 

kerül nőgyógyászati szakorvosi óraszám terhére, illetve + 5 ágy 
átcsoportosításra kerül a Sürgősségi Betegellátó Osztályra,  

 
5. Neurológiai Osztály tevékenységét a Diósgyőri Kórház 

Neurológiai- Stroke Osztálya veszi át és a meglévő 50 ágy a 
kórházon belül az alábbiak szerint kerül átcsoportosításra:  
 3 ágy Sürgősségi Betegellátó Osztályra kerül át,  
 15 ágy a Szülészeti Osztály ágyszámát növeli, és  
 32 ágy pedig az Ápolási Osztályra kerül átkonvertálásra. 

 
6. Pszichiátriai Osztály 75 ágyszámából 20 ágy az Ápolási 

Osztályra kerül átadásra  
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7. Új osztályként jelenik meg a Sürgősségi Betegellátó Osztály 8 
ággyal (melyből 5 ágyat a Fül-Orr-Gégészeti Osztálytól, 3 ágyat 
pedig a Neurológiai Osztálytól kap) 

 
8. Az Ápolási Osztály 54 ágya mellé + 52 ágyat kap (20 ágyat a 

Pszichiátriáról és 32 ágyat a Neurológiai osztályról, így az Ápolási 
Osztály ágyszáma 106 ágyra változik  

 
9. A Bőrgyógyászati Osztály jelenlegi 52 ágyszámából 5 ágy a 

Szűrőállomásra kerül járóbeteg óraszámra történő 
átcsoportosítással, így 47 ágya marad a Bőrgyógyászati 
Osztálynak  

 
2.) A Közgyűlés jóváhagyja a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet tekin-

tetében az alábbi normatíván belüli kapacitás-lekötési módosításo-
kat: 

 
1. A Sebészeti Osztály 32 ágyának átalakítása rehabilitációs ággyá, 

ezzel egy időben a tevékenység és az ellátási terület teljes átadá-
sa a Semmelweis Kórház – Rendelőintézet és Egyetemi Oktató 
Kórház részére.  

 
2. A Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 45 ágyából 40 ágy átadása 

a Neurológia-Stroke Osztálynak, valamint a megmaradt 5 ágynak 
rehabilitációs ággyá történő alakítása, és a szülészet-
Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató 
Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktú-
rájának átalakításával kapcsolatos normatíván belüli kapaci-
tás módosításárnőgyógyászati tevékenység és az ellátási terület 
teljes átadása a Semmelweis Kórház – Rendelőintézet és Egye-
temi Oktató Kórház részére.  

 
3. Egynapos sebészeti Osztály kialakítása. 
 
4. A Neurológiai tevékenységhez kapcsolódó ellátási terület átvétele 

a Semmelweis Kórház – Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kór-
háztól. 

 
5. Rehabilitációs Osztály jelenlegi 20 ágya kiegészül a Sebészeti 

Osztály 32 ágyával, illetve a Szülészeti- és Nőgyógyászati Osz-
tály 5 ágyával, így a Rehabilitációs Osztály ágyszáma 57 ágyra 
változik.  

 
6. Sebészeti Ambulancia (050320201) 24 órával sebészeti szak-

rendelővé változik. 
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7. A Nőgyógyászati Ambulancia (050320401) 40 órával nőgyógy-

ászati szakrendelővé változik.  
 
8. A Terhes Ambulancia (050320405) 40 órával terhes szakrende-

léssé változik.  
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat B-A-Z. Megyei In-
tézeténél a kórházak ellátási területének módosítását, illetve a B-A-
Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a kórházak teljesítmény-
volumen korlátjának módosítását, illetve átcsoportosítását.   

 
Felelős:        Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkozta-

táspolitikai Főosztály  
 

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Semmelweis 
Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház és a Diósgyőri 
Kórház- Rendelőintézet struktúra-átalakítási pályázatával összefüg-
gésben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tárhoz normatíván belüli kapacitás- lekötési módosítási kérelmet 
nyújtson be, és a fentiekkel összefüggő további intézkedéseket te-
gye meg.   

 
Felelős:        Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkozta-

táspolitikai Főosztály 
 Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és 
Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatója 

   Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet Igazgatója 
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

60/2006. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére 

történő értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérlők 
részére történő értékesítésére című előterjesztést, melyre vonatkozóan 
az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Elidegenítésre jelöli az alábbi önkormányzati bérlakásokat azok 

jogcímes bérlői részére, a lentebb meghatározott forgalmi értéke-
ket elfogadva. 

 
Ingatlan  

Sor
sz. 

 

Címe nagy
sága

komf. 
fokozata 

övezeti 
besorolá-

sa 

 
Forgalmi 
érték 
(eFt-ban) 

1. Vászonfehérítő u. 62. 
7/3. 

35 öszk. C2 5.100 

2. Bárczay u. 12. fsz./3. 55 komf. C2 7.000 
3. Éder Gy. u. 6. fsz./2 25 komf. C1 3.800 
4. Felsőruzsin krt. 23. 7/1. 61 összk. D 5.700 
5. Lónyai M. u. 4. fsz./1. 85 komf. C2 5.400 
6. Szeles u. 9. 3/2. 58 összk. C1 6.400 
7. Budai N. A. u. 1. 2/2. 35 komf. C1 4.700 
8. József A. u. 37. fsz./5. 34 komf.nélk. C3 1.300 

 
2. Az önkormányzati lakások értékesítése az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakás- és nem lakáscélú helyiség bérlemények elidegenítéséről szó-
ló 48/1997. (IX.29.) számú rendelet előírásai szerint történhet. 

 
3. Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-t az értékesítés teljes kö-

rű – az adásvételi szerződések aláírását is magába foglaló – lebonyolí-
tására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:   határozat kihirdetését követően azonnal 
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61/2006. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
Tárgy: Avasi Gimnázium meglévő épületének működés köz-

beni bővítése és rekonstrukciója 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat az Avasi Gimnázium meglévő épületének mű-
ködés közbeni bővítésére és rekonstrukciójára” tárgyú közbeszerzési 
jóváhagyás kérést, melyre vonatkozóan az alábbiak szerint dönt: 
 
1./ A Gazdasági Bizottság a közbeszerzési eljárás megindítását az 

alábbi módosításokkal jóváhagyja:  
- az ajánlati felhívás III.2.2. 3) pontjában az előírt 500 millió forint 

forgalmat 400  millió forintra módosítja 
- az eljárás formája hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

legyen, és ennek  megfelelően kerüljön átdolgozásra a kiírás. 
 
2./ A Gazdasági Bizottság az eljárásban részt vevő lebonyolítót és a 

bírálóbizottságot felhatalmazza, hogy az esetleges hiánypótlások 
tekintetében eljárjon. 

 
 
62/2006. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Semmel-

weis Kórház Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kór-
ház „szülészet- nőgyógyászati osztályának felújítási 
programja” tárgyban közbeszerzési eljárás megindítá-
sának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a „Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Semmel-
weis Kórház Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház „szülészet- 
nőgyógyászati osztályának felújítási programja” tárgyban közbeszerzé-
si eljárás megindításának jóváhagyása” tárgyú közbeszerzési jóváha-
gyás kérést és úgy dönt,  hogy a közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja.  
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19/2006. sz. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI valamint 

az IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BI-
ZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Idegen-
forgalmi, valamint Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottságai megtár-
gyalták az Eperjesi u. 5. szám alatti nyugdíjasházi elhelyezést igénylők 
névjegyzékét és azt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) rendeletben foglalt jogukkal 
élve a bérbeadó előterjesztése alapján az alábbiak szerint jóváhagyták: 
 
A Miskolc, Eperjesi u. 5. szám alatti nyugdíjasok házába történő elhe-
lyezésre az alábbi igénylőt bérlővé jelölik: 
 
1. Papp Ferenc Miskolc, Lyukóvölgy 77745/8. hrsz alatti la-

kos 
 
Felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
21/2006. sz. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI valamint 

az IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BI-
ZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városfejlesztési és Ide-
genforgalmi Bizottság, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bi-
zottságai a 25/2006. (VII. 12.) számú Önkormányzati rendelet 25.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlése II-42/95.329/2006. számú határozatában biztosított 20 
db. önkormányzati bérlakás keretén belül az alábbi bérlőkre tesz javas-
latot:  
 
1 Hankóné Kovács Margit Mária és Hankó Tamás Miskolc, Üteg u. 9.  
1. Vinnai Zoltánné Miskolc, Jánosi F. u. 4. 4/1. 
2. Csikja Mária Miskolc, Kartács u. 5. fsz. 5. 
 
Felelős:  MIK Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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22/2006. sz. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI valamint 

az IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BI-
ZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városfejlesztési és Ide-
genforgalmi Bizottság, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bi-
zottságai a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú önkor-
mányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében biztosított jogukkal élve 
Száva Lajos Miskolc, Mednyánszky u. 38. 6/2. szám alatti lakost hatá-
rozott időre 10 évre szólóan  egy 1 szobás, alacsony komfortfokozatú 
önkormányzati bérlakás bérlőjévé jelölik. 
 
Felelős:  MIK Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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23/2006. sz. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI valamint 

az IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BI-
ZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városfejlesztési és 

Idegenforgalmi, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bi-
zottságai a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) rendeletben 
foglalt jogukkal élve a bérbeadó előterjesztése alapján az alábbi-
ak szerint állapítja meg a nyertes és második helyezett pályázó-
kat:  

    
Lakás címe: Első helyezett pályá-

zó: 
Második helyezett pályázó:

Szinva u. 25. (3 db)  Bozik Tímea Kiss Mátyásné 
 Ruszó Ferenc Gáspár Bettina 
 Horváth Dávid Bordás Mária 
Király u. 3. VIII/5. Kovács Zsuzsa Orgona Viola 
Király u. 3/a. II/10. Molnár Emese Váradi Zsuzsanna 
Király u. 5. IV/5. Marsovszki Éva Lengyel István 
József A. u. 45-47. 
24m2  1 szobás (16 db)  

1. Cseh Ildikó Nincs 

 2. Fazekas Sándor Nincs 
 3. Lakatos Alíz Nincs 
 4. Barna Mihály Nincs 
 5. Skiva Mónika Nincs 
 6. Rákosi Bernadett Nincs 
 7. Losonczi Imréné Nincs 
 8. Gecsó István Nincs 
 9. Túsz Mária Nincs 
 10. Rontó Anikó Nincs 
 11. Székely Balázs Nincs 
 12. Bagoly Attila Nincs 
 13. Frigyik Anita Nincs 
 14. Budai Gergely Nincs 
 15. Molnár Krisztina Nincs 
 16. Nagy Anna Nincs 
József A. u. 45-47.
29m2  1 szobás (2 db) 

1. Juhász Sándorné Rublinszki Rita 

 2. Simon Beatrix Szabó Mónika 
József A. u. 45-47.
41 m2 2 szobás (3 db) 

1. Tussai Rozina Kopasz Zoltánné 

 2. Tóthné Horváth Ani 
kó 

Sipos Ferenc 

 3. Tóthné Kiss Anikó Nincs 
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József A. u. 45-47.
47 m2 2 szobás 
(6 db) 

1.Vásárhelyiné Bordás
    Nikolett 

Fodorné Pető Anita 

 2. Szalai Gabriella Krajnc Anikó 
 3. Dombi Renáta Demeter Ákos 
 4. Szegedi Attila Varga Renáta 
 5. Gál Dénesné Herbák István 
 6. Borza Szilveszter Csemer Erika 
József A. u. 45-47.
71m2  2 szobás (1 db) 

1. Kiss Tamásné Barzó Ilona 

   
 

2. A bérbeadó által nem jogosultként előterjesztett személyek pályá-
zatát a Bizottságok, mint érvénytelen pályázatokat elutasítják. 

 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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24/2006. sz. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS IDEGENFORGALMI valamint 

az IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BI-
ZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városfejlesztési és 

Idegenforgalmi, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizott-
ságai a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) számú rendeletben 
foglalt jogukkal élve a bérbeadó előterjesztése alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg a nyertes és második helyezett pályázókat:  

 
    
Lakás címe: Első helyezett  

pályázó: 
Második helyezett  

pályázó: 
- Mátyás király u. 32. IV/3. Zámbó Katalin Orliczki Judit 
- Debreceni M. tér. 11. fsz.2. Dinó Andrea  
- Debreceni M. tér 16. fsz.4. Bódi Gyuláné Csikó Krisztina 
- Bertalan u. 30. VI/3. Balogh Emilné Schuller István 
- Mátyás király u. 42. fsz.4. Laczkó Krisztina Pónuzs László 
- Szendrei J. u. 1. fsz. 1. Nem jelölt ki a Bi-

zottság 
 

-  Búza tér 4. fsz. 2. Nem jelölt ki a Bi-
zottság 

 

--  József A. u. 17. II/2. Bánóczi Enikő Farkas Rita 
- Tégla u. 22/d. Nem jelölt ki a Bi-

zottság 
 

 
2. A bérbeadó által nem jogosultként előterjesztett személyek pályá-

zatát a Bizottságok, mint érvénytelen pályázatokat elutasítják. 
 
3. A Bizottságok Balázs Sándorné pályázó megváltozott családi kö-

rülményeinek ismeretében úgy határoztak, hogy nevezettet a 
Miskolc, Hegyalja u. 7. 7/4. szám alatt lévő bérlakás bérlőjévé je-
lölik. 

 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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