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8. szám                                                                                                3. 

 
I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
       Rendelet száma     Tárgya   
 
(2008. december 18-i Közgyűlés) 
 
35/2008. (XII. 22.) sz. rendelet az önkormányzat 2008. évi költ-

ségvetéséről szóló 2/2008. (III. 12.) 
sz. rendelet módosításáról  

 
 

36/2008. (XII. 22.) sz. rendelet az   önkormányzat   2008.    évi 
költségvetéséről szóló 2/2008. (III. 
12.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
37/2008. (XII. 22.) sz. rendelet  a 2009. évi átmeneti gazdálkodás-

ról 
 
 
38/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a helyi adókról szóló rendeletek 

módosításáról 
 
 
39/2008. (XII. 22.) sz. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intéz-

ményeinek helyben központosított 
beszerzésiről és közbeszerzéseiről 
szóló 19/2007. (V.17.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
40/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a személytaxi szolgáltatás díjának 

legmagasabb hatósági áráról (ár-
megállapításáról) szóló 14/1999. 
(V.10.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
41/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 

évi XVIII. törvény egyes rendelke-
zéseinek Miskolc város területén 
történő végrehajtásáról 
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8. szám                                                                                                4. 

 
 
42/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési he-
lyi közszolgáltatásról szóló 
56/2001. (XII. 12.) sz. rendelet mó-
dosításáról 

  
43/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a lakások bérletéről szóló – több-

ször módosított - 25/2006. (VII. 12.) 
sz. rendelet módosításáról   

 
44/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a közműves ivóvízellátásért és a 

közműves szennyvízelvezetési 
szolgáltatásért fizetendő díjakról 
és a díjalkalmazási feltételekről 

 
 
45/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a közösségi közlekedési szolgálta-

tások ellátásának alapvető felté-
teleiről 

 

46/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a fizető parkolási rendszerről szó-
ló többször módosított 31/2004. 
(IX. 29.) sz. rendelet módosításáról 

  
47/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a Miskolc Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata tulajdonában lévő 
temetők sírhelydíjairól és egyéb 
temetői szolgáltatások díjairól szó-
ló 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet 
módosításáról 

 
48/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a vásárokról és piacokról szóló 

46/1997. (IX. 8.) sz. rendelet ha-
tályon kívül helyezéséről 

 
49/2008. (XII. 22.) sz. rendelet a távhővel ellátott  lakóépületek 

lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére al-
kalmas eszközök beszerelése tá-
mogatásának 2008. évi pályázati 
feltételeiről (ÖKO-PROGRAM) szó-
ló 12/2008 (III. 12.) sz. rendelet 
módosításáról 
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8. szám                                                                                                5. 
 

II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma        Tárgya 

 
Zárt ülés: 
 
X- 220/14.152/2008. sz.  
Határozat 

Nyitnikék Óvoda vezetőjének – 
nyilvános pályázat kiírása nél-
küli- magasabb vezetői megbí-
zása 

 
X-221/13.201-8/2008. sz.  
Határozat 

 
Fellebbezések elbírálása egye-
di szociális hatósági ügyekben 
 

X- 222/14.159/2008. sz. 
Határozat  
 

Iránytű Szociális Szolgálat 
magasabb vezetői álláshelyé-
nek betöltése  

Nyilvános ülés: 
 
X-219/13.601-4/2008. sz.  
Határozat 

Bizottsági tag cseréje, új bi-
zottsági tag megválasztása 
 

X-223/14.125/2008. sz.  
Határozat 

2008. évi költségvetési gazdál-
kodás I-III. negyedévi helyzeté-
ről szóló tájékoztató 
 

X-224/14.125-2/2008. sz.  
Határozat 

Az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepciója 
 

X-225/14.129/2008. sz.  
Határozat 

Közbeszerzési Szabályzat mó-
dosítása 
 

X-226/14.133/2008. sz.  
Határozat 
 
 

Miskolci Városgazda Kht. szer-
ződéses jogviszonyainak átalakí-
tása 

X-227/14.134/2008. sz.  
Határozat 
 

ÖKO-PROGRAM 2008. évi pályá-
zat benyújtási határidejének 
meghosszabbítása, pályázati 
döntések hatáskörének átruhá-
zása és a 2009. évi támogatási 
keretösszeg növelése 
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8. szám                                                                                                6. 
 
X-228/14.135/2008. sz.  
Határozat 
 

Miskolc Városi Sportiskola szer-
vezeti átalakítása 
 

X-229/14.136/2008. sz.  
Határozat 

Miskolci Egészségügyi Központ 
gazdasági társasággá történő 
átalakítása 
 

X-230/14.137/2008. sz.  
Határozat 

Általános iskolák kötelező beis-
kolázási körzeteinek felülvizsgá-
lata 

 
X-231/14.138/2008. sz.  
Határozat 

 
Házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatás kistérségi szin-
tű feladatellátása érdekében in-
tézményfenntartó társulás létre-
hozása, valamint az Iránytű 
Szociális Szolgálat alapító okira-
tának  módosítása 

 
X-232/14.139/2008. sz.  
Határozat 

 
Közoktatási esélyegyenlőségi in-
tézkedési terv elfogadása 
 

X-233/14.140/2008. sz.  
Határozat 

Önkormányzat által adományo-
zott címek és díjak odaítélésére 
létrehozott Kuratórium tagjainak 
megválasztása 
 

X-234/14.141/2008. sz.  
Határozat 
 

Pályázat benyújtása „Települési 
szilárd hulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” c. pá-
lyázatra 
 

X-235/14.142/2008. sz.  
Határozat 
 

Miskolci Galéria Városi Művé-
szeti Múzeum TIOP – 1.2.2/08/1 
pályázatának támogatása 
 

X-236/14.143/2008. sz.  
Határozat 
 

Pályázat benyújtása a TIOP 1.3.3 
AGÓRA PÓLUS pályázati felhí-
vásra 
 

X-237/14.144/2008. sz.  
Határozat 
 

Kerékpárút - hálózat áttekintése 

X-238/14.145/2008. sz.  
Határozat 

Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szolgáltatásterve-
zési koncepciójának felülvizsgá-
lata 
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8. szám                                                                                                7. 
 
X-239/14.146/2008. sz.  
Határozat 
 

Közművelődési megállapodás 
megújítása közművelődési fel-
adatellátás céljából 
 

X-240/14.147/2008. sz.  
Határozat 
 

Miskolc Város Sportjáért Közala-
pítvány alapító okiratának módo-
sítása 
 

X-241/14.148/2008. sz.  
Határozat 

Oktatási-nevelési intézmények 
magasabb vezetői álláshelyeire 
történő pályázat kiírása 

 
X-242/14.149/2008. sz. 
Határozat 
 

Beszámoló a  Fogyatékosügyi 
Program időarányos végrehajtá-
sáról 

  
X-243/14.150/2008. sz. 
Határozat 

Beszámoló Miskolc város kezelé-
sében lévő hidak állapotáról és 
azok megfelelő műszaki állapot-
ban tartására megalkotott intéz-
kedési terv végrehajtásáról 

 
X-244/14.151/2008. sz.  
Határozat 

 
Tájékoztató az Önkormányzat ál-
tal 2008. évben benyújtott pályá-
zatokról 

 
X-245/14.153/2008. sz.  
Határozat 

 
Miskolc Diósgyőri Labdarúgó és 
Atlétikai Stadion rekonstrukció-
jának folytatása 

 
X-246/14.154/2008. sz.  
Határozat 

 
„Miskolc városi villamosvasút fej-
lesztése” nagyprojekt egyedi 
közbeszerzési eljárásrend kialakí-
tása 

 
X-247/14.099/2008. sz.  
Határozat 

Észak-magyarországi Regioná-
lis Képző Központ Alapító Ok-
iratának módosítása 

 
X-248/13.511-47/2008. sz.  
Határozat 
 

 
Miskolc-Tapolca leválása ügyé-
ben tartott helyi népszavazás 
eredményének határozatba fogla-
lása 
 

X-249/14.155/2008. sz.  
Határozat 

Közművelődési intézmények tá-
mogatása TÁMOP-3.2.3/08/2 A 
közművelődés a nem formális és 
informális tanulás szolgálatában 
című pályázat benyújtásában 
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8.  szám                                                                                                8. 
 
 
 
X-250/14.156/2008. sz.  
Határozat 

 
 
 

Partneri Együttműködési Megál-
lapodás aláírása az edelényi 
Kastélysziget Kulturális Turisz-
tikai Központtal 
 
 

 
X-251/14.157/2008. sz.  
Határozat 

Közös pályázat benyújtása Kas-
sa városával a Magyarország-
Szlovákia Határmenti Együtt-
működési Program keretében 

 
 
X-252/14.158/2008. sz.  
Határozat 

 
Miskolci Városi Könyvtár támo-
gatása TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tu-
dásdepo – Expressz”- a könyv-
tári hálózat nem formális és in-
formális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében című pályá-
zatának benyújtásában 
 

 
X-253/14.198/2008. sz.  
Határozat 

 
Nevelési-oktatási  intézmények 
alapító okiratának módosítása 
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8. szám                                                                                                9. 
 

III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 
 
 
50/2008. sz.  
határozat 
 

 
Egyes épület alatti garázsok és tá-
roló helyiségek értékesítése 

 
51/2008. sz.  
határozat 
 

Egyes önkormányzati tulajdonú la-
kások bérlők részére történő érté-
kesítése 
 

52/2008. sz.  
határozat 

Miskolc, Győri kapu 147. sz. alatti 
ingatlan értékesítése 

53/2008. sz.  
határozat 

Miskolc, Gagarin u. térségében ga-
rázsépítés céljára hasznosítható 
ingatlanok eladási  árának aktuali-
zálása 
 

54/2008. sz.  
határozat 

 

Miskolc, Árok, Sellő, Cserhát ut-
cákban található „beépítetlen terü-
let” megnevezésű ingatlanok el-
adási árának aktualizálása 

 
ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATAI 
 
55/2008. sz.  
határozat 

 

 
 
 
Ajánlati felhívás „Miskolc városi vil-
lamosvasút fejlesztése projekt 
megvalósításával  kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok ellátása” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás-
hoz 

 
56/2008. sz.  
határozat 

 

A „Vállalkozási szerződés MMJV 
hardvereszközeinek fejlesztésére” 
tárgyú hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszának lezá-
rása 
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8. szám                                                                                                9/1. 
 
 
57/2008. sz.  
határozat 

 

 
Közoktatási intézmények helyisége-
inek bérbeadása 

 
ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATAI 
 
58/2008. sz.  
határozat 

 

OrganP Költségvetési Integrált Gaz-
dálkodási Rendszer modul beveze-
tése” tárgyú hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési el-
járás megindításának jóváhagyása  
 
 

59/2008. sz.  
határozat 
 

Keret-megállapodás Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata számára 
szükséges vállalkozói feladatok el-
végzésére négy év időtartamra” tár-
gyú keretmegállapodásos közbe-
szerzési eljárás megindításának jó-
váhagyása  
 
 

60/2008. sz.  
határozat 
 

„Miskolc Megyei Jogú Város telepü-
lési folyékony hulladékának szállítá-
sára vonatkozó közszolgáltatási te-
vékenységre” vonatkozó szerződés 
meghosszabbításának jóváhagyása  
 
 

61/2008. sz.  
határozat 
 

Vállalkozási szerződés Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal iratanyagának aktuális irattári terv 
és iratkezelési szabályzat szerinti ke-
zelésére, rendezésére, illetőleg az 
ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási 
tevékenységre tárgyú hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás részvételi sza-
kaszának lezárása 
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8. szám                                                                                           10. 
 

I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 

. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

35/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

2/2008. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szer-
veik ... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 2/2008. (III. 12.) 
sz. Önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirány-
zatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

a.) költségvetési bevételek főösszegét  63.678.325 ezer Ft-ban 

b.) költségvetési kiadások főösszegét   68.875.028 ezer Ft-ban 

c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát 5.196.703 ezer Ft-ban 

d.) tárgyévi hiteltörlesztés összegét      144.690 ezer Ft-ban 

e.) összes hiányát     5.341.393 ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 

2.§ 

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 1/a. 
számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. sz. melléklete, a R. 3. számú 
melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete he-
lyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 5. számú melléklete helyébe e ren-
delet 4. sz. melléklete, a R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. sz. 
melléklete, a R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, 
a R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 
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3.§ 

A R. 2.§ (1)-(11) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata  20.579.072 ezer Ft 

(2) A munkaadókat terhelő járulékok  

(TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata  6.617.666 ezer Ft 

(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata             15.453.639 ezer Ft 

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata         27.558 ezer Ft 

(5) Pénzeszközátadás, támogatások 

 (speciális célú támogatások) előirányzata    7.097.025 ezer Ft 

(6) A beruházások előirányzata    12.593.119 ezer Ft 

(7) A felújítások előirányzata         327.174 ezer Ft 

(8) A költségvetés általános tartaléka          49.304 ezer Ft 

(9) A költségvetés céltartaléka           30.000 ezer Ft 

(10) Fejlesztési céltartalék      4.855.048 ezer Ft 

(11) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata  

(hiteltörlesztés és kamatfizetés összege)     1.390.113 ezer Ft 

 

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

 
 
         Dr. Mihalecz  Péter  sk.                                K á l i  Sándor sk. 
                    jegyző                                                     polgármester 
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8. szám                                                                                           12. 
 
 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

36/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

2/2008. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szer-
veik ... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 2/2008. (III. 
12.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított elő-
irányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

a.) bevételi főösszegét     63.813.695 ezer Ft-ban 
b.) kiadási főösszegét     69.010.398 ezer Ft-ban 
 ebből az adósságszolgálat összegét     1.390.113  ezer  Ft-ban 
c.) hiányát        5.341.393   ezer  Ft-ban 
állapítja meg.” 
 
 

2.§ 
 

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 1/a. 
számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. sz. melléklete, a R. 3. számú 
melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete he-
lyébe e rendelet 5. sz. melléklete, a R. 4/b. sz. melléklete helyébe e rende-
let 6. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. mel-
léklete, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete, a R. 5. 
sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete, a R. 11. sz. melléklete 
helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 
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8. szám                                                                                           13. 
 

 
3.§ 

 
 

A R. 2.§ (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata 20.607.990 ezer Ft 
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munka- 

adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata        6.626.720 ezer Ft 
(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 15.436.632 ezer Ft 
(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 27.608 ezer Ft 
(5)  Pénzeszközátadás, támogatások 
 (speciális célú támogatások) előirányzata 7.097.516 ezer Ft  
(6)  A beruházások előirányzata 12.721.828 ezer Ft  
(7)  A felújítások előirányzata 339.436 ezer Ft  
(8)  A költségvetés általános tartaléka 52.197 ezer Ft  
(9) A költségvetés céltartaléka - ezer Ft  
(10) Fejlesztési céltartalék 4.855.048 ezer Ft  
(11) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.390.113 ezer Ft  

 
 

4.§ 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2008. december 18. 
 
 
 
    dr. Mihalecz  Péter sk. K á l i   Sándor sk. 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

37/2008. (XII. 22.) sz.  rendelete 

a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról 

 
 

A Közgyűlés az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
76.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Miskolc megyei jogú Város Önkor-
mányzatának 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat bevéte-
leit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás 
nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 
 

2.§ 
 

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és 
működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres Kht., Zrt., Kft., 
egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2009. évi fi-
nanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti 
kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet.  

 
(2) A 2009. január 1-től esedékes bérintézkedések a központi szabályozás-

nak megfelelően a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajtha-
tók. 

 
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támoga-

tásban részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rög-
zített – törvény által előírt – számadási kötelezettségének eleget tett, to-
vábbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett 
köztartozása nincs. 

 
(4) Sportegyesületi támogatás folyósítása – fentiek figyelembevételével – 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 szerződésen alapuló kifizetések.  
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3.§ 
 
Az átmeneti gazdálkodás időszakában: 
 
(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújí-

tási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2008. évre jóváhagyott elő-
irányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések 
pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. 

 
(2) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kap-

csolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt 
kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők. 

 
4.§ 

 
A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, 
felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a követ-
kezők kivételével: 
 
A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban különböző pályázatokhoz 
kapcsolódó) feladatok esetében – az átmeneti gazdálkodási időszak alatt – 
összességében maximum 300 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon 
(terület előkészítés, terveztetés 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.). 
 

5.§ 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással, 
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban el-
határozott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2009. évi költségvetési 
rendelet megalkotása előtt megtegye. 
 

6.§ 
 

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

7.§ 
 

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi 
költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
Miskolc, 2008. december 18. 
 
     dr. Mihalecz  Péter sk.      K á l i   Sándor sk. 
     jegyző     polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

38/2008.(XII. 22.) számú rendelete 

a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról 

 
ÉPÍTMÉNYADÓ 

 
1.§ 

 
(1) Az építményadóról szóló többször módosított1 62/2001.(XII.12.) számú 

Önkormányzati rendelet  (továbbiakban: ÉPÖr.) 1. § (3) bekezdésének 
első mondata helyébe a  következő rendelkezés lép: 

 
„Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási en-
gedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik.” 

 
(2) Az ÉPÖr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
      „(2) Az adó mértéke: 
           a) üdülő esetében                                                                   900.- Ft/m2 
           b) külterületen elhelyezkedő gazdasági épületek esetében   200.- Ft/m2 
           c) garázs esetében                                                                 500.- Ft/m2  
           d) minden egyéb adóköteles építmény esetében                   900.- Ft/m2   
                - kivéve az „Ipari Park” címet elnyert ipari területen 
                  lévő egyéb  építményeket, amelyek esetében                600.- Ft/m2 
         e)  lakások (kivéve a 4. § /1/ bekezdés c) pont) esetében       900.- Ft/m2.” 
 
 

IPARŰZÉSI ADÓ 
 

2.§ 
 
(1) A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított2 61/2001. (XII.12.)  

számú  Önkormányzati rendelet (a továbbiakban IPÖr.)  2. § (1) be-
kezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

                                                 
1 Módosította: 16/2002.(V.6.) sz. rendelet, 49/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 61/2003.(XII. 9.) sz. rend,    
                       53/2004.(XII.17.) sz. rendelet, 50/2006.(XII.20.) sz rendelet, 58/2007.(XII.20.) sz. rend. 
2 Módosította: 48/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 60/2003.(XII. 9.) sz. rendelet, 5/2004.(III.10.) sz. rend, 
                        54/2004.(XII.17.) sz. rendelet, 10/2006.(III. 8.) sz. rendelet, 50/2006.(XII.20.) sz. rend, 
                        58/2007.(XII.20.) sz. rendelet. 
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„Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telep-
helyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezet-
nek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban 
csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fize-
tendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.” 

 
(2)   Az IPÖr. 5. § (4) bekezdése a következő h.) ponttal egészül ki: 
 

(4) A megfizetett iparűzési adó felhasználási céljai Miskolc Megyei 
Jogú Város területén:/ 
                „h.) közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása.” 

 
 

IDEGENFORGALMI ADÓ 
 

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

„3. § 
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 380.- Ft.” 
 
 

ZÁRÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

4. § 
 
 (1)  Ez a rendelet  2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ÉPÖr. 6. 

§ (2)  bekezdése,  illetve az IPÖr. 7. § (2) bekezdése. 
 
 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

        dr. Mihalecz  Péter sk.       K á l i   Sándor sk. 

           jegyző     polgármester 
   

                                                 
3 Módosította: 7/1993.(II.18.) sz. rendelet, 77/1993.(XII.30.) sz. rendelet, 75/1995.(XII.28.) sz. rend,  
                       83/1997.(XII.20.) sz. rendelet, 50/1998.(XII.15.) sz. rendelet, 61/2000.(XII.13.) sz. rend, 
                       52/2001.(XII.12.) sz. rendelet, 50/2002.(XII.23.) sz. rendelet, 62/2003.(XII. 9.) sz. rend, 
                       55/2004.(XII.17.) sz. rendelet, 50/2006.(XII.20.) sz. rendelet, 58/2007.(XII.20.) sz. rend. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

39/2008. (XII. 22.) sz. rendelete  

Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított 

beszerzésiről és közbeszerzéseiről szóló  

19/2007. (V. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1. § - a az alábbiak szerint módosul. 
 
1. §  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei (intéz-

mény alatt az önkormányzati alapítású költségvetési szerv értendő) 
kötelező csatlakozás után - a helyben központosított közbeszerzési 
rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik megvalósítása során - 
e rendelet előírásai alapján kötelesek eljárni. 

 
2.§ 

 
A rendelet 9. § -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki. 
 
9. § (4) A közbeszerzési tárgyévet követő év március 31-ig - kitérve az el-

járások gazdaságosságára, az elért megtakarításokra, és az eset-
leges jogorvoslatokra is – a Beszerző szervezet évente beszámol 
a Közgyűlésnek. 

 
3.§ 

 
A rendelet 20.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, és az ezt követő 
bekezdés átlajstromozásra kerül: 
 
20. § (4) A Beszerző Szervezet a 9.§ (4) bekezdése szerint előírt 2009. év 

március 31-ig történő beszámolási kötelezettségének úgy köteles 
eleget tenni, hogy az a tárgyév 2008. év mellett a 2007. évre vo-
natkozó közbeszerzéseket is tartalmazza.  

 
4.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Miskolc, 2008. december 18. 
 
     dr. Mihalecz  Péter sk. K á l i   Sándor sk. 
       jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

40/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági 

áráról (ármegállapításáról) szóló  

14/1999.(V.10.)sz. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A 14/1999.(V.10.) számú rendelet (továbbiakban:Rendelet) preambuluma  
a következők szerint módosul: 

 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.§. (3) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
személytaxi szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról 
és a díjalkalmazás feltételeiről – a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban köz-
vetlenül érintett szakmai érdekképviseleti szervezet véleményének figye-
lembevételével a következők szerint rendelkezik. 

 
 

2. § 
 
A  Rendelet 1. §  (1) és (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei jogú Város közigazgatási te-

rületére kiadott taxi engedéllyel jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, természetes személy (a továbbiakban – együtt: 
vállalkozó) által végzett személytaxi szolgáltatásra. 

 
(2) Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni Miskolc Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén történő minden személytaxi szolgáltatásra vo-
natkozó megrendelés teljesítése során. 

 
 

3. § 
 

A Rendelet  3. § - a  hatályát veszti. 
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4. § 
 

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
(1) Az 5.§. szerinti tarifaosztályban alkalmazható legmagasabb egységdí-

jak mértéke a következő (a díjtételek az ÁFA-t is tartalmazzák). 
 
 

Tarifa Alapdíj 
(Ft) 

Távolsággal ará-
nyos egységdíj 

(Ft/km) 

Idővel arányos egységdíj 
(Ft/perc) 

Normál 300,- 240,- 60,- 
 
 

5. § 
 
Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 
 

Miskolc, 2008. december 18. 
 
 
          Dr. Mihalecz  Péter sk.         K á l i   Sándor sk. 
    jegyző          polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

41/2008. (XII. 22.) számú  rendelete 

a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
Miskolc város területén történő végrehajtásáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló - több-
ször módosított – 1990. évi LXV tv 16. § (1) bekezdésének, a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. §-a (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a törvény egyes rendelkezéseinek, valamint a Tszt. 
Végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. 
Vhr.) és az annak 3. számú mellékletét képző Távhöszolgáltatási Közüzemi Sza-
bályzat (a továbbiakban: TKSZ) végrehajtására a következőket rendeli el: 
 
(A dőlt betűs szöveg a Tszt., Tszt. Vhr.,TKSZ szövege.) 

Általános rendelkezések 

1. § 
 
1.)  A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város területén lévő felhasz-

nálási helyeket távhővel ellátó MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft-re (a további-
akban távhőszolgáltató), valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasz-
nálókra és díjfizetőkre. 

2.) A Miskolc Megyei Jogú Város területén érvényesülő díjalkalmazási feltétele-
ket és a lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjakat, valamint a táv-
hőszolgáltatás csatlakozási díját külön önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: díjrendelet) állapítja meg. 

3.) A Miskolc Megyei Jogú Város területén érvényesülő egyéb felhasználó 
távhőszolgáltatási díjakat a távhőszolgáltató állapítja meg a vonatkozó jog-
szabályok alapján. 

4.) A távhőszolgáltató az egyéb felhasználó távhőszolgáltatási díjakat köteles az 
árváltozást megelőzően hirdetményben közzétenni. 

2. § 
 

Értelmező rendelkezések 
 

a.) Távhőszolgáltatói rendszer: a szolgáltatói berendezés és a felhasználói be-
rendezés összessége. 

b.) Távhőszolgáltatói vagyon: 
- A távhőszolgáltató tulajdonában lévő szolgáltatói berendezés, kivéve az erőmű 

hőtermelő létesítményét, valamint a más gazdálkodó szervezet tulajdonában 
lévő hőtermelő létesítményt, a geotermikus energiát kitermelő létesítményt, 
amelyből származó hőhordozó közeg nem a távhőszolgáltató közreműködé-
sével jut el a felhasználóhoz. 

- A TSZT. hatálybalépésekor a távhőszolgáltató tulajdonában lévő felhasználói 
hőközpont, hőfogadó-állomás. 
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- Az a távhőszolgáltató tulajdonában lévő épület, építmény, amely az első francia 

bekezdés szerinti szolgáltatói vagyon elhelyezésére szolgál (szolgáltatói épü-
let). 

c.) Távhőfelhasználói vagyon: a távhővel ellátott lakóépület, nem lakóépület és 
vegyes célra használt épület (a továbbiakban: épület) és az annak alkotó-
részét képező felhasználói berendezés, kivéve a távhőszolgáltatói vagyont 
képező felhasználói- hőközpontot és hőfogadó-állomást. 

d.) Ellátó épület: az a lakossági, vagy egyéb felhasználó tulajdonában, vagyon-
kezelésében lévő épület, amelyben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üze-
meltetése útján a távhőszolgáltató más épület felhasználóját is ellátja a 
távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben meghatározott mennyiségű 
távhővel. 

e.) Ellátott épület: az az épület, amelynek felhasználóit a távhőszolgáltató a d.) 
pont szerinti épületben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üzemeltetése útján 
látja el a Távhőszolgáltatói Közüzemi Szerződésben meghatározott mennyi-
ségű távhővel. 

f.) Fűtési célú távhőszolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató a 
távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói fűtési-
vezetékhálózat részére adja át a felhasználónak (TKSZ 2.1.2.1). 

g.) Használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás, amely esetben 
a távhőszolgáltató a távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a 
közműves ivóvizet felmelegítve adja át a felhasználónak, amely le-
het:(TKSZ 2.1.2.2) 

-  vízfelmelegítés-szolgáltatás, amely esetben nem a távhőszolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítése történik (TKSZ 
2.1.2.2.1) 

-  melegvíz-szolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató által rendelke-
zésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítése történik (TKSZ 2.1.2.2.2) 

 
h.) Szerződő felek  

h.1.) A távhő szolgáltatója (MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság) 

h.2.) Felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben 
meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő 
mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerző-
déses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulaj-
donosok közössége [a társasház, a lakásszövetkezet, a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerin-
ti közös tulajdon esetén a tulajdonostársak]. Abban az esetben, ha a 
távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valameny-
nyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tu-
lajdonosa is lehet. A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasz-
náló (TSZT 3. §. g). 

h.2.a.)Lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület 
tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmeny-
nyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa (TSZT 3.§ ga) 
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h.2.b.)Egyéb felhasználó: a h.2.a) pontban nem említett épület, építmény tu-
lajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyi-
ségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;(TSZT 3.§ gb) 

i.) Nem üzemi felhasználó: az az egyéb Felhasználó, akinek hőellátása a szol-
gáltató tulajdonában lévő hőközpontról történik. 

j.) Üzemi felhasználó: az az egyéb Felhasználó, akinek felhasználói 
hőközpontja a saját tulajdonában van, azt maga üzemelteti és a 
távhőszolgáltatóval hőteljesítmény lekötésére szerződik. 

k.)  Felhasználói közösség: jelen rendelet 2. §. h.2; h.2a; h.2.b) pont szerinti kö-
zösség.  

l.)  Felhasználói közösség megbízottja: a k.) pont szerinti közösség törvényes 
képviselője, vagy az épület, illetőleg épületrész tulajdonosainak megbízottja.  

m.) Díjfizető: épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a köz-
üzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, a 2005. évi XVIII. törvényben 
meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, 
használója (TSZT 3. § b) 

n.) Fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. 
napja közötti időszak (TKSZ 2.1.7) 

o.) Mérőhely: a felhasználói vagy szolgáltatói hőközpontnak, a hőfogadó állo-
másnak, illetve a felhasználói vezetékhálózatnak szolgáltató üzletszabályza-
tának előírásai szerint létesített azon része, ahol a vételezett távhő, valamint 
használati melegvíz mérése és felhasználónak való eladása történik. 

p.) Elszámoló mérő: a mérőhelyen elhelyezett, Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Budapest (továb-
biakban: OMH) által hitelesített 

- a hőközponti, vagy hőfogadó állomási mérőhelyen elhelyezett hőmennyiség-
mérő, 

- a hőközpontban a használati melegvíz elszámolására elhelyezett fővízmérő,  
- az épületrészekben (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) a véte-

lezett használati melegvíz mérésére szolgáló melegvíz mellékmérő(k). 

q.) A távhőszolgáltatással azonos komfortértékű hőellátás: olyan fűtési mód, 
amely a távhőellátásból kivált épület, vagy épületrész fűtöttségét – az időjá-
rási viszonyokhoz igazodva – automatikusan a mindenkori előírásoknak (je-
lenleg az MSZ 04-140/2. szabvány) megfelelő értéken képes tartani, és adott 
hely környezetében szennyezőanyag kibocsátása a távhőellátásnál nem 
okoz nagyobb környezeti terhelést. 

r.) Átlagos léghőmérséklet: az egyes fűtött helyiségek léghőmérsékletének a fű-
tött légtérfogattal súlyozott közepes értéke. 

s.) Méretlen időszak: az az időszak, amikor az elszámolómérő bármely okból al-
kalmatlan a vételezett mennyiség mérésére, leolvasására. 

t.) Engedély nélküli vételezés: ha a felhasználó előzetes bejelentés és/vagy a 
szolgáltató hozzájárulása nélkül méretlenül távhőt, vagy használati melegvi-
zet vételez. 

u.) A hőközpont alkotórészének minősülnek a hőközponthoz tartozó technológiai 
berendezések: a jelző-, tágulási-, biztonsági vezetékek és a tágulási tartály, 
ellenőrző és felügyeleti műszerek. 
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v) A felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön fel-
használónak kell tekinteni azt a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása 
több különböző felhasználási helyen valósul meg. 

z.) Hőközponti helyiség: A felhasználói, vagy szolgáltatói Hőközpontot magában 
foglaló épület, vagy épületrész, melynek tulajdonosa a földhivatalnál nyilván-
tartott jogi, vagy nem jogi személy. 

 
3. § 

 
Annak érdekében, hogy a szolgáltató a szolgáltatást egész évben, megfelelő mi-
nőségben biztosítani tudja szükséges, hogy a szolgáltatói és felhasználói beren-
dezések szolgáltató üzletszabályzatában foglaltaknak megfeleljenek. 
 

4. § 
 

A távhőellátó-rendszerre jelen rendelet hatályba lépése előtt csatlakoztatott be-
rendezések továbbra is üzemben tarthatók, de átalakításukat legkésőbb az első 
felújítás, vagy átépítés alkalmával a szolgáltató üzletszabályzatában foglaltaknak 
megfelelően el kell végezni. Az átalakítás költségei a létesítőt terhelik. 
 

5. § 
 

1.) A távhőellátó-rendszer szolgáltatói berendezéseit, valamint a szolgáltató tu-
lajdonában lévő felhasználói berendezéseket létesíteni, illetve azokon átala-
kítási munkálatokat végezni csak a berendezés tulajdonosa, illetve a szolgál-
tató beruházásában lehet. 

2.) A felhasználó tulajdonában lévő berendezéseket létesíteni, valamint azokon 
átalakítási, bővítési munkálatokat végezni – ideértve a használati melegvíz 
elszámoló mérőket is – továbbá a szolgáltató berendezések közvetlen kör-
nyezetének eredeti állapotát megváltoztatni csak a szolgáltató előzetes hoz-
zájárulásával és feltételeinek betartásával lehet. 

 
6. § 

 
1.) A levegőtisztaság védelme érdekében a fűtési energiaellátását kötelezően 

távhővel kell biztosítani Miskolc Megyei Jogú Város 16/2005. (IV. 20.) sz. 
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott területeken. 

 A jelenleg távhővel ellátott létesítmények hőellátását továbbra is távhővel kell 
biztosítani. 

 Miskolc Megyei Jogú Város 16/2005. (IV. 20.) sz. rendelet 1. sz. mellékleté-
ben megjelölt városi területeken új létesítménynél, a hőellátás távhővel törté-
nő biztosításától eltérni csak abban az esetben lehet 
- ha a távhőszolgáltató az új létesítmény hőigényét kielégíteni nem tudja, 
vagy 
- a levegőtisztaság védelme szempontjából a távhőszolgáltatással azonos 
komfortértékű hőellátást alkalmaznak. 
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2.) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvona-

lának 200 m-es körzetében az épületek, létesítmények hőellátó rendszerének 
megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás 
lehetőségét. 

3.)  A (2) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy a 
meglévő energiaellátó rendszerek átalakításakor a levegő védelmével kap-
csolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai 
szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhőt, villamos 
energiát, napenergiát geotermikus energiát hasznosító berendezéseket) kell 
alkalmazni. 

4.)  A (2)-(3) bekezdésekben foglaltak mellett figyelemmel kell lenni az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet, és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési te-
vékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról 
szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet, továbbá a Miskolc Megyei Jogú Város 
16/2005. (IV. 20.) sz. rendelet előírásaira is. 

 
5.) Az (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelményeket az építésre, fennma-

radásra, használatimód-változtatásra, használatbavételi engedélyezésre irá-
nyuló építésügyi hatósági eljárás során az engedélyező hatóságoknak, kör-
nyezetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörében egyaránt érvényesíteni-
ük kell. 

7.§ 
 

1.) E rendelet hatályba lépésétől kezdődően meglévő épület új távhőigénnyel 
csak akkor látható el, ha abban az épület tulajdonos a – bejelentett új vagy 
növekvő távhő igény kielégítésére és a fizetendő csatlakozási díj összegére 
vonatkozóan kötött - külön szerződésnek megfelelően, mérés szerinti távhő-
szolgáltatásra alkalmas felhasználói hőközpontot alakíttat ki. A felhasználói 
hőközpont kialakítása és abban távhőmennyiség-mérő felszerelése akkor is 
szükséges, ha az épületrészek távhő fogyasztásának külön-külön mérését 
(egyedi költségosztásos mérés) tervezik. 

2.) Távhővel már ellátott épületnek a hőközponti, illetőleg hőfogadó állomáson 
történő hőmennyiség méréséhez szükséges szolgáltatói berendezés átalakí-
tása a távhőszolgáltató, a felhasználói berendezés átalakítása az épület tu-
lajdonos, vagy a felhasználói közösség feladata, kivéve, ha a felhasználói 
hőközpont a távhőszolgáltatói vagyon része. Ez esetben a felhasználói 
hőközpont átalakítása a távhőszolgáltatót terheli. 

3.) Ha a távhővel már ellátott épület meglévő távhőszolgáltató rendszerének át-
alakítása egyúttal növekvő távhőigénnyel jár, vagy a növekvő távhőigény mi-
att is szükséges a távhőszolgáltató rendszer átalakítása a 
távhőszolgáltatónak és az igénybejelentőnek az (1) bekezdésben meghatá-
rozott külön szerződést kell kötnie, mely szerződésben meg kell határozni a 
csatlakozási díj fizetésének és a távhőszolgáltatói rendszer létesítése, bőví-
tése, átalakítása (továbbiakban együtt fejlesztés) befejezésének határidejét. 

4.) Távhővel már ellátott épületek az épületrészek távhőellátását szolgáló fel-
használói vezetékhálózat, az azon elhelyezett egyedi hőmennyiség-mérők, 
valamint az egyéb felhasználói berendezésen lévő, vagy arra szerelendő 
szabályozók, költségmegosztók költségei a távhőszolgáltatót nem terhelhetik. 
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Előzetes tájékoztatás, igénybejelentés 
 

8. § 
 

Az előzetes tájékoztatást kérő érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a tervezett 
felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes-, vagy egyéb épület), a vé-
telezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt, az épület és az épülethez tartózó épü-
letrészek fűtött légtérfogatát, a tervezett éves hőigényt, valamint a TKSZ. 2.1.3. 
pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének tervezett he-
lyét.  

A közüzemi szerződés tartalma 

9. § 

1.)  A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek a TKSZ. 9. és 10. pontjaiban 
foglaltakon túl tartalmaznia kell annak a személynek a nevét (fűtési megbízott), 
címét és elérhetőségét, akivel a távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként 
az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, 
az épület belső átlaghőmérsékletével (fűtési igényével) összefüggő kapcsolatot 
tarthatja. 

2.) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi szerződésre a TSZT, a 
Tksz, jelen rendelet, továbbá a távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelke-
zései vonatkoznak.  

Bekapcsolás 
 

10. § 
 

1.)  A távhőszolgáltatónak a Tszt. 54. § (4)-(5) bekezdése szerinti üzembe he-
lyezési- és bekapcsolási eljárásban való közreműködéséért díj az egyéb fel-
használó számára sem számítható fel.  

2.)  A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távhőszolgáltató a 
hőközponti mérőeszközök esetében a hőmennyiségmérő-kör elemeit (elekt-
ronikus számláló egység, vízmérő és hőérzékelő pár) és a használati meleg-
víz felhasználást mérő hőközponti vízmérőt a mérőeszköz e célra kialakított 
helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zár-
jeggyel köteles ellátni. 

3.) A mérőműszerek szükséges adatainak és a zárjegyek számainak feltünteté-
sével a távhőszolgáltató üzletszabályzata szerinti jegyzőkönyvet köteles kiál-
lítani. 

4.)  A 2.) - 3.) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén az épületrészek hő-
mennyiségmérőire is vonatkozik. 

(5)  Bekapcsolás feltételei:   
   - Jóváhagyott terv szerinti kivitelezés, eltérés esetén egyeztetési jegyző-

könyv bemutatása. 
       - Hőközpont üzembehelyezési jegyzőkönyv, épület üzembe helyezési 

jegyzőkönyv. 
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  - Hőszolgáltatás bekapcsolásának írásos igénylése.  
  - Hőszolgáltatási szerződés megkötése.  
  Bármelyik feltétel hiánya esetén szolgáltató megtagadhatja a bekapcsolást.  

 
Vételezés 

 
11. § 

 
A távhőszolgáltató – a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak alkalmazásával – a szol-
gáltatói berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei 
szerinti, az adott területre vonatkozó, a külső hőmérséklet változását követő pri-
mer előremenő hőhordozó közeg hőmérséklet-változásának (menetrendnek) 
megfelelően olyan mennyiségű távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhaszná-
lói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a felhasználó igé-
nye szerint a közüzemi szerződésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez 
szükséges. 

 
12. § 

 
Ha a felhasználónak a hőhordozó közegre bármilyen esemény bekövetkezése 
miatt szüksége van, a szolgáltató tényleges költségeinek megfizetése ellenében 
és a távhőszolgáltató közreműködésével azt a Távhőszolgáltató által engedélye-
zett mértékben igénybe veheti. 
 

13. § 
 

1.) Szolgáltatói hőközpontból való hőellátás esetén, ha a hőfogadó állomáson 
szabályozásra nincs lehetőség a távhőszolgáltató a vételezni kívánt távhő mér-
tékére, az annak változtatására, a fűtési célú távhő szolgáltatásának megkezdé-
sére és a befejezésére vonatkozó igényeket a hőközpontban, valamennyi érintett 
felhasználóra kiterjedően azonos módon és mértékben elégíti ki. 

2.) Szolgáltatói hőközpontból ellátott felhasználók az (1) bekezdésben foglal-
takról a távhőszolgáltatóval kötött megállapodásban csak egységesen, a közö-
sen kijelölt megbízottjuk útján rendelkezhetnek. 
 

14. § 
 
1.)  Amennyiben a felhasználó a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, 
befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, 
vagy szolgáltatói hőközpontból ellátott épületekben lévő hőfogadó állomáson 
szabályozásra nincs lehetőség, és a felhasználók az előzőekről egyhangú meg-
állapodásra nem jutnak, illetve erről egyhangúlag nem rendelkeznek, a 
távhőszolgáltató – ha a felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi – a 
következők szerint szolgáltat:  

a) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban a hőközponti fűtésszabá-
lyozó működtetésével folyamatosan teljesíti,  

b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást folyamatosan tel-
jesíti. 
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2.) Az 1.) bekezdés a.) pontja esetében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget 
szolgáltat, ha a lakóközösség fűtési megbízottja másképpen nem rendelke-
zik, amennyi az üzemképes az épület eredeti tervezési állapota szerinti fel-
használói berendezések rendeltetésszerű működése mellett (MSZ04-140-
2/1991) 
a) lakószobákban, irodahelyiségekben minimum +20 °C  
b) a lakószobának nem minősülő, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló he-

lyiségekben átlagosan a szabványban rögzített tervezői előírásokban 
meghatározott belső hőmérséklet eléréséhez szükséges. 

3.)  Szolgáltatónak az egyes épületrészek helyiségeinek léghőmérsékletére vo-
natkozóan hőfoktartási kötelezettsége nincs. A szolgáltatás paramétereit, az-
az a fűtőtestekben keringtetett előremenő fűtővíz hőmérsékletét a 
hőközpontban a külső hőmérséklet függvényében külön megállapodásban 
kell rögzíteni.  

4.) Az 1.) bekezdés b.) pontja esetében használati melegvíz-szolgáltatási célú 
távhőszolgáltatás keretében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgál-
tat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű mű-
ködése mellett, folyamatos vételezésnél, a kifolyóknál mérve, legalább + 
40°C használati melegvíz-hőmérséklet eléréséhez szükséges. 

Szüneteltetés, korlátozás 

15. § 

1.) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüne-
teltetni. A távhő vételezés szüneteltetését a felhasználó a tulajdonában, üze-
meltetésében lévő felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, 
felújításának idejére vagy váratlan meghibásodás miatt szükséges fenntartási 
munka elvégzése idejére jogosult igényelni.  

2.) A terv szerinti fenntartási munkákat a tárgyév május 16. napja és szeptember 
14. napja közötti időszakban, más megállapodás hiányában 8 napon belül 
kell elvégezni. A munkák megkezdésének és várható befejezésének időpont-
járól a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal koráb-
ban köteles írásban tájékoztatni. 

 
3.) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának 

kezdetéről a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást 8 órán belül kötele-
sek tájékoztatni és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül 
megszüntetni. 

4.) Ha a távhőszolgáltatás szüneteltetésére a távhőszolgáltatónak felróható vá-
ratlan meghibásodás miatt kerül sor, és a szolgáltatás 48 órát meghaladóan 
szünetel, vagy nem a szerződés szerint történik, felhasználót az áralkalma-
zási feltételekről rendelkező önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfe-
lelő díjvisszafizetés illeti meg. 
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16. § 
 

1.)A felhasználó, díjfizető kérésére épület, vagy épületrész szolgáltatás igénybe-
vételének szüneteltetésére indokolt esetben (igazolt, huzamosabb használaton 
kívüli helyezés), akkor is sor kerülhet, ha ahhoz az épület, épületrész összes 
tulajdonosa írásban hozzájárult, valamint azt a felhasználó írásban, pontos ha-
táridő megjelölésével szolgáltatónak bejelentette a szükséges igazolásokkal és 
hozzájáruló nyilatkozatokkal együtt. 

2.)Ha az (1) bekezdés szerinti szüneteltetés épületrészre vonatkozik, felhaszná-
lónak a szüneteltetés időtartama alatt mérsékelt fűtési hődíjat kell fizetnie, 
melynek mértéke az épületrészre eső hőmennyiség 40% -a szerint kiszámított 
hődíj. 

3.)A szüneteltetés időtartama alatt a külön önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott alapdíjat felhasználó köteles megfizetni. 

 
17. § 

 
Szüneteltetés időtartama minimum egy fűtési idény, maximum 1 év lehet, amely a 
lejárat előtt legalább 30 nappal korábban történő írásbeli bejelentés alapján egy 
alkalommal további 1 évvel meghosszabbítható. 

 
18. § 

 
A szüneteltetés újraindítás költségei felhasználót, díjfizetőt terhelik, amennyiben a 
szüneteltetést a felhasználó, díjfizető kérte. A szüneteltetés megkezdése előtt 
esetleges díjhátralékát felhasználónak, díjfizetőnek egy összegben meg kell fi-
zetnie. 

19. § 
 

1.)   A távhőszolgáltató jogosult 
a.) országos tüzelőanyag-hiány miatt nála vagy a vele szerződéses jogvi-
szonyban álló     távhőtermelőnél fellépő termelés kiesés esetén, vagy 
b.) környezetvédelmi érdekből a szolgáltatást korlátozni. 

2.) A távhőszolgáltatás korlátozásával elérni kívánt felhasználói csúcsterhelés 
csökkentése érdekében - a felhasználói távhőfelhasználási-érdek figyelem-
bevételével - a távhőszolgáltatónak korlátozási fokozatokat kell meghatároz-
nia és a korlátozási sorrend tervezetet annak figyelembevételével kell elké-
szíteni. 

 A korlátozási fokozatokat úgy kell kialakítani, hogy a korlátozással a lehető 
legkisebb kár keletkezzék. 

3.) A távhőszolgáltató a korlátozási sorrend tervezetet úgy köteles elkészíteni, 
hogy a korlátozással elérhető legyen a felhasználó csúcsterhelésének leg-
alább a 75%-os csökkentése. 

20. § 
 

1.) A korlátozási fokozat elkészítéséhez a távhőszolgáltató a felhasználóktól 
adatokat kérhet. Az adatot nem szolgáltató felhasználót a távhőszolgáltató a 
legnagyobb korlátozási fokozatba sorolhatja be. 

2.) A legenyhébb korlátozási fokozatba kell sorolni azokat a felhasználókat, akik 
műszaki berendezéseiket úgy alakítják ki, hogy a felhasználói korlátozás mi-
att a legkisebb káruk keletkezzék. 
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21. § 

 
A korlátozási fokozat lehet általános, amikor az minden felhasználó teljesítmény-
igényét érinti, és lehet részleges, amikor a korlátozási fokozat csak a 
távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre vonatkoztatható. 
 

22. § 
 

1.) A korlátozási fokozatok figyelembevételével a távhőszolgáltató által elkészí-
tett korlátozási sorrend-tervezetet a korlátozással érintett felhasználók ren-
delkezésére bocsátja, akik ahhoz 15 napon belül a saját korlátozási fokoza-
tuk és a korlátozási sorrend tervezetben elfoglalt helyük vonatkozásában vé-
leményt nyilváníthatnak. 

2.) A korlátozási sorrend-tervezet elkészítésénél a felhasználói véleményekre 
tekintettel kell lenni. 

3.) A távhőszolgáltatási sorrend-tervezet elkészítésénél figyelemmel kell lenni a 
távhőtermelőt érintő korlátozásra is. 

 
23.§ 

 
1.) A korlátozási sorrend-tervezetet és a távhőszolgáltató által el nem fogadott 

felhasználói véleményeket Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűléséhez kell 
benyújtani, aki dönt a végleges korlátozási sorrendről. 

2.) A Közgyűlés által megállapított korlátozási sorrendről a felhasználókat a 
távhőszolgáltató tájékoztatja.  

3.) A távhőtermelőnél vagy a távhőszolgáltató hőtermelő létesítményénél orszá-
gos tüzelőanyag-hiány miatt fellépő termeléskiesésről, a korlátozás szüksé-
ges mértékéről és területi kiterjedéséről a távhőszolgáltató köteles haladékta-
lanul tájékoztatni Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjét, továbbá a korláto-
zással érintett felhasználókat az üzletszabályzatban rögzített módon. 

4.) A távhőszolgáltatás korlátozását környezetvédelmi okból - ha a korlátozás oka 
más eszközökkel nem szüntethető meg, és az önkéntes korlátozás sem ered-
ményes - Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője rendeli el. A korlátozás elren-
deléséről a távhőszolgáltató értesíti a felhasználókat az üzletszabályzatban 
rögzített módon. A korlátozás végrehajtása a távhőszolgáltató feladata. 

 

24.§ 
 

A korlátozási terv célja, hogy meghatározza országos tüzelőanyag hiány, vagy 
környezetvédelmi érdekből fellépő távhőhiány, illetőleg távhőellátási zavar eseté-
ben a szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának sza-
bályait. 
 

25.§ 
 

1.) Korlátozást kell elrendelni, ha Miskolc város folyamatos és biztonságos 
távhőellátása a Kormány döntése szerinti országos tüzelőanyag hiány miatt, vagy 
környezetvédelmi okból veszélybe kerül. 

 31 



 
8. szám                                                                                           31. 
 
2.) A korlátozás fokozatai a következők: 

a.) I.  fokozat 
b.) II. fokozat 

26. § 
 

Az egyes fokozatok elrendelésének alapját tüzelőanyag hiány esetén a Kormány, 
környezetvédelmi ok esetén a meteorológiai jellemzők és a légszennyező anya-
gok koncentrációjának mért értékei adják. 

 
Korlátozás elrendelése 

 
27. § 

 
1.) Az indokolt fokozatú korlátozást Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 
rendeli el és szünteti meg. 

2.)  A felhasználókat a távhőszolgáltató a korlátozás elrendelése előtt és 
alatt a tömegtájékoztatás minden eszközével tájékoztatja a korlátozás elrendelé-
séről. 

28. § 
 

A felhasználókat az alábbi korlátozási kategóriákba kell besorolni: 

I kategória:  korlátozható egyéb felhasználók 
II kategória:  korlátozható lakossági felhasználók 
III kategória:  nem korlátozható felhasználók 

 
29. § 

 
I. fokozatban elrendelt intézkedések: 

a.) Az I. kategóriába felsorolt egyéb felhasználók a lekötött hőteljesítmény 
külső átlaghőmérséklethez tartozó arányos részének 10 %-os csök-
kentését kell végrehajtani. 

b.) Amennyiben ez nem elegendő a biztonságos és folyamatos távhőszolgálta-
táshoz, úgy az I. kategóriába sorolt felhasználók lekötött hőteljesítményének 
75 %-os csökkentésével kell a távhőszolgáltatást biztosítani. 

c.) Amennyiben további korlátozás szükséges a lakossági felhasználók lekötött 
hőteljesítmény külső hőmérséklethez tartozó arányos részének 10 %-os 
csökkentésével kell a távhőszolgáltatást biztosítani. 

d.) Hírközlő eszközökön keresztül kérni kell a felhasználókat a távhőfogyasztás 
csökkentésére. 

 
30. § 

II. fokozatban elrendelt intézkedések: 

Ha a 29. §-ban meghatározott – megelőzést szolgáló – intézkedések ellenére a 
közvetlenül fenyegető távhőhiány, illetőleg távhőellátási zavar nem, vagy nem 
kellő időben hárítható el, vagy a folyamatos és biztonságos távhőszolgáltatás 
nem biztosítható, Szolgáltató az I. fokozat előírásain túl a lakossági felhasználók 
lekötött összhő-teljesítményének maximum 75 %-os csökkentésével biztosítja a 
távhőszolgáltatást, ami magában foglalja a használati melegvíz szolgáltatás szü-
neteltetését is. 
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31. § 

 
1.) A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a korlátozás feloldásáról a 

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat és ezzel egy időben a közüzemi 
szerződés szerinti távhőszolgáltatást megkezdi. 

2.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése  által megállapított korlátozási sor-
rend szerinti fokozatba sorolásról a felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoz-
tatja. 

 
Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, átalakítása 

 
32. § 

 
1.) A nem a távhőszolgáltató tulajdonában lévő szolgáltatói hőközpont fenntartá-

sa és üzemeltetése, más megállapodás hiányában, a hőközpont tulajdono-
sának feladata. 

 

2.) A szolgáltatói hőközpontból kiinduló, a hőhordozó közeget az ellátott épüle-
tekbe továbbító távhővezetéknek (összekötő vezetéknek) az egyes épülete-
ken átmenő szakaszai által az épületekből elfoglalt térrészlet után a 
távhőszolgáltatót fizetési kötelezettség nem terhelheti. 

 
33. § 

 
A felhasználó a távhővel ellátott felhasználási helyen a felhasználói berendezé-
sek átalakítását köteles a távhőszolgáltatónak előzetesen írásban bejelenteni 
(Tszt. 54.§ (6) bekezdés). 

 
34. § 

 
1.) A 33. § szerinti bejelentést meg kell tenni abban az esetben is, ha a felhasz-

náló, díjfizető olyan építészeti, vagy épületgépészeti átalakítást kíván végez-
ni, amely a távhővel ellátott felhasználási hely díjfizetés alapját képező légtér-
fogatát, illetőleg a hőteljesítmény igényét csökkenti, vagy növeli. A megnöve-
kedett távhőigény kielégítéséről a felhasználónak a távhőszolgáltatóval előze-
tesen meg kell állapodnia. 

2.) Az átalakításról arra jogosult által készített olyan tervet kell a 
távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó 
hőközpont műszaki adottságait, tartalmazza az épület megváltozott 
hőszükségletével kapcsolatos számításokat. Az átalakítás befejezését írás-
ban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak. 

3.)  A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lévő 
közüzemi szerződést a megnövekedett légtérfogatnak, illetve hőteljesítmény 
igénynek megfelelően, épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizetőkre és 
a hődíj új szétosztási arányaira is kiterjedően módosítani kell. 

4.)  A felhasználói közösség a felhasználói berendezéseket köteles folyamatosan 
megfelelő biztonságos működésre alkalmas műszaki állapotban tartani. 
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5.) A felhasználói rendszeren végzett munkálatokat (radiátor leszerelés, ürítés, ki-
zárás) a felhasználó, illetve képviselője mindenkor köteles előre bejelenteni a 
szolgáltatónak. 

6.) A zavartalan üzemeltetéshez szükséges légtelenítéseket mind a melegvíz, 
mind a fűtési rendszeren a felhasználó köteles a szükséges gyakorisággal 
rendszeresen elvégeztetni. 

 
Mérés 

 
35. § 

1.) Új felhasználó csatlakozása esetén felhasználói hőközpontot kell létesíteni a 
mérés helyétől függetlenül. 

2.) A szolgáltatói hőközpontból való távhőellátás esetén az ellátott épületben a 
hőmennyiségmérő vagy költségmegosztó mérőműszerek helyét és üzemelte-
tésének lehetőségét a felhasználási hely tulajdonosa köteles díjmentesen 
biztosítani. 

36. § 
 

1.) A Tszt. 48. § (2) bekezdésében szabályozott kötelezettség a 
távhőszolgáltatót a tulajdonában lévő szolgáltatói hőközpontból való 
távhőellátás esetén terheli. A hőmennyiség épületenkénti szabályozásának és 
mérésének feltételeit a távhőszolgáltató 2010. június 30. napjáig a saját költsé-
gén – ide nem értve a nem szolgáltatói tulajdonú felhasználói berendezések és 
ehhez szükséges átalakításának költségeit – köteles megvalósítani. 

2.) A távhőszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakat a Tszt. 48. § (2) bekez-
désében előírt feltételeken túlmenően felhasználói hőközpont létesítésével ab-
ban az esetben valósítja meg, ha a felhasználó: 
a) vállalja, hogy az üzembe helyezéstől számított legalább hét évig nem 

mondja fel a közüzemi szerződést, 
b) vállalja, hogy amennyiben a közüzemi szerződés az üzembe helyezéstől 

számított hét éven belül a felhasználónak felróható okból megszűnne, vagy 
a felhasználó a közüzemi szerződést felmondja, a hőközpont felmondáskori 
nyilvántartási értékét a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül 
egy összegben megfizeti a távhőszolgáltatónak. 

3.) Hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérés he-
lye:  
a) a hőközponti primer hőfogadó egysége (összhőmennyiség mérés) 
b) a hőközponti fűtési hőcserélő primer oldala, 
c) hőfogadó állomás (költségosztás) 
amelybe a mérőeszközt a forgalmazó, vagy szállító által megadott, a mérő hi-
telesítési engedélyében előírt beépítési követelmények betartásával kell be-
szerelni. Az előbbiek vonatkoznak az e rendelet 35. § (1) bekezdése szerinti 
hőközponti hőmennyiségmérő beépítésére is. 

4.) A hőfogadó állomáson hiteles hőmennyiségmérést, illetőleg a költségmeg-
osztást szolgáló egyéb mérőműszereket az alkalmazott mérőeszközre vonat-
kozó beépítési követelmények betartásával kell felszerelni. 
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5.) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiség-
mérőt az épületen belül elhelyezve, a mérőre vonatkozó beépítési követel-
mények betartásával úgy kell felszerelni, hogy az az adott épületrész egé-
szének hőfelhasználását mérje.  

6.)  Az illetéktelen beavatkozás és leszerelés megakadályozása érdekében a 
10.§  
(2)-(4) bekezdését az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás ese-
tén értelemszerűen alkalmazni kell.  

7.) A hőfogadó állomásokon felszerelt hőmennyiségmérők a szolgáltatói 
hőközpont primer hőfogadó egysége hőmennyiségmérőjének költségosztói. 

 
A közüzemi szerződés felmondása 

 
37. § 

 
1.) A közüzemi szerződést a felhasználói hely egészére kiterjedően lehet fel-

mondani. A felhasználási helyen a távhő igénybevételi lehetőségének végle-
ges megszüntetése szükséges, továbbá ezzel egyidejűleg a korábbi távhő-
szolgáltatással azonos komfortértékű hőellátást kell megvalósítani. 

2.) A felhasználó a közüzemi szerződés felmondása iránti szándékát írásban kö-
teles a távhőszolgáltatónak bejelenteni. A távhőszolgáltató 15 napon belül 
köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tá-
jékoztatni. Felmondás esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38.§ (2) bekezdésé-
ben előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni. 

3.) Amennyiben a felhasználói helyet magában foglaló ingatlannak több tulajdo-
nosa van (társasház, szövetkezeti ingatlan, a Ptk. 139.§-a szerinti közös tu-
lajdon) a felhasználó köteles biztosítani a Tszt. 38.§ (2) bekezdés a) pontjá-
ban foglaltaknak megfelelő hozzájárulások meglétét és erről köteles a 
távhőszolgáltató részére felelős nyilatkozatot tenni.  

4.) A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonában 
lévő felhasználói hőközpont megszüntetésének költségeire is vonatkoznak, 
ide nem értve a berendezések selejtezésével összefüggő, a szolgáltatónál je-
lentkező vagyoni veszteséget. 

5.) A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulajdonát képező 
hőközpontban a távhőszolgáltató végzi el. 

38. § 
 

1.) Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátását kívánják meg-
szüntetni, a közüzemi szerződés módosítására van szükség. Ebben az eset-
ben a Tszt. 38. § (5) bekezdésében foglaltak az egyedi közüzemi szerződés 
módosítására is irányadóak.  

 A közüzemi szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) 
írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül 
köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tá-
jékoztatni. 
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 A távhőszolgáltató a Tszt. 38.§ (5) bekezdésében előírt feltételek meglétét 

jogosult vizsgálni. A felhasználó képviselője köteles felelős nyilatkozatot tenni 
a Tszt. 38.§ (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájárulások 
meglétéről. 

 
2.) A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény, más megállapo-

dás hiányában, az épületrész (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) 
egészére, továbbá mind a fűtési célú, mind a használati melegvíz-
szolgáltatási célú hőellátás megszüntetésére vonatkozik. 

3.) A Tszt. 38.§ (5) bekezdés d) pontja szerinti költségviselési kötelezettség a 
szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont átalakításának költsé-
geire is vonatkozik. 

4.) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távhő 
igénybevételének lehetőségét. A hőleadó berendezéseket le kell választani 
az épület felhasználói rendszeréről és az átmenő vezetékeket hőszigetelés-
sel kell ellátni. Ezzel egy időben az épület üzemben maradó felhasználói be-
rendezésein – beleértve a hőközpontot is – az annak megfelelő működését 
biztosító, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is 
el kell végezni. Az előzőek megvalósításához szükséges munkálatokat az in-
gatlantulajdonos tulajdonában lévő felhasználói berendezéseken a felhaszná-
ló köteles elvégeztetni. A távhőszolgáltató tulajdonát képező felhasználói 
hőközpontban az épületrész leválása miatt szükséges átalakítást a felhasz-
náló költségére a távhőszolgáltató végzi el.  

5.) A (4) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó arra jogosult által ké-
szített tervet és műszaki leírást köteles a távhőszolgáltató rendelkezésére 
bocsátani, amelyeknek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az 
épület üzemben maradó fűtési rendszerét – beleértve a hőközpontot is – érin-
tően a tervnek tartalmaznia kell a megváltozott hőszükséglet mértékére vo-
natkozó számításokat, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, a be-
szabályozási tervet. Amennyiben a terv szerint az átalakítás jogszabályba, 
műszaki előírásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizető részére való szol-
gáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül köteles álláspontját 
a felhasználóval írásban közölni. A terv módosítása a felhasználó feladata. 

6.) A (4) bekezdés szerinti munkálatok befejezését felhasználó köteles a 
távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni, mellékelve a kivitelező nyilatkozatát 
arról, hogy az átalakítás a benyújtott terveknek megfelelően készült el. A 
távhőszolgáltató a bejelentést követő nyolc munkanapon belül köteles a 
munka terv szerinti megvalósítását, az összkomfortos komfortfokozatot bizto-
sító hőellátás elkészültét a helyszínen ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményét 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

7.) A felhasználó, illetőleg a díjfizető díjfizetési kötelezettsége abban az időpont-
ban szűnik meg, amikor a felhasználó a távhőellátás bármilyen módon való 
igénybevételének lehetőségét a jogszabályi előírások betartásával teljes 
egészében megszüntette, továbbá a távhőszolgáltató és a felhasználó (kép-
viselője) a közüzemi szerződést az épületrész leválásának megfelelően mó-
dosította. 
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8.) Épületrész leválása miatt keletkezett elégtelen szolgáltatás alapján a 
távhőszolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthető. Az elégtelen szolgál-
tatás és az épületrész leválása közötti okozati összefüggést a 
távhőszolgáltatónak kell bizonyítania. 

 

Felhasználók és felhasználói érdekképviseletek tájékoztatása 

39. § 

 
1.) A távhőszolgáltatást érintő képviselőtestületi előterjesztések előzetes véle-

ményeztetésébe bevonandó felhasználói érdekképviseletek a következők: 
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

 Észak-Magyarországi Regionális Felügyelőség Kirendeltsége 
  3525 Miskolc, Városháztér 1. 

2.) A távhőszolgáltató a Tszt. 11. §-ában és a TKSZ. 26.2. pontjában foglalt tájé-
koztatási kötelezettségének körébe tartozó információkat a honlapján köteles 
közzétenni, továbbá ügyfélszolgálatain a honlapon szereplő információkat az 
ügyfelek számára elérhetővé tenni. A távhőszolgáltató az ügyfeleit érintő 
egyéb időszerű információkról ügyfeleit a célnak legmegfelelőbb módon – 
sajtó, hírlevél, hirdetmény, stb. – is köteles tájékoztatni. 

 
Szerződésszegés 

40. § 

 
1.) Ha a lakossági felhasználóval szemben a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)-e) 

pontjaiban leírt szerződésszegés miatt a távhőszolgáltatás felfüggeszthető 
lenne, a távhőszolgáltató csökkentett szolgáltatásként a felhasználási hely 
közüzemi szerződés szerinti fűtési célú hőellátásához szükséges hőmennyi-
ség legalább 50%-át köteles biztosítani. A használati melegvíz-szolgáltatási 
célú távhőszolgáltatás teljes mértékben megszüntethető.  

2.) Az 1.) bekezdésben foglaltak az egyéb felhasználóra is vonatkoznak. 

3.) Az 1.) és 2.) bekezdésben foglaltak nem érintik a távhőszolgáltató jogosult-
ságát a közüzemi szerződés felmondására a Tszt. 51. § (3) bekezdés b)-c) 
pontjaiban foglalt, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetekben. 

4.) A távhőszolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, amelyek 
az (1) bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást az épületrészben teszik le-
hetővé akkor, ha a szerződésszegést az egyes épületrészek díjfizetői követik 
el. 

5.) Amennyiben a távhőszolgáltató a felhasználó szerződésszegése miatt a 
szolgáltatás felfüggesztésére, vagy az (1)-(2) és (4) bekezdés szerinti csök-
kentésére jogosult, az ennek végrehajtásához szükséges munkálatokat a fel-
használói berendezéseken is jogosult elvégezni, az ingatlan tulajdonos pedig 
ennek tűrésére köteles az üzletszabályzatban rögzítettek figyelembe vételé-
vel. 
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Hatályba lépés 

42. § 

 
1.) A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. A rendeletet a hatályba lépé-

sekor fennálló távhőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.  

2.) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 40/2000. (IX. 11.) sz. önkor-
mányzati rendelet hatályát veszti. 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

Dr. Mihalecz Péter sk. Káli Sándor sk. 
 jegyző   polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

42/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, va-
lamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendelet (továb-
biakban. Rendelet) 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. mellékle-
te lép. 
 

 
2.§ 

 
 
 A rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 
  
 

3.§ 
 
 
Ezen rendelet a 2009. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

 

 

          Dr. Mihalecz  Péter sk.         K á l i   Sándor sk. 

                jegyző        polgármester 
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1.sz. melléklet 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 

2009. január 1-jétől 
 

1. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, illetve az ingat-
lantulajdonosnál rendelkezésre álló tárolótartályok számának, a tartályok űrmé-
retétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani, figyelem bevéve a 8.§. (3)-ben meghatározott, az ürítések szá-
mára vonatkozó gyakoriságot. 

 
2. Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos tulajdonát képező tartály egyszeri 

ürítése esetén: 

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 146 Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 294 Ft + ÁFA

1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 585 Ft + ÁFA

1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 1879 Ft + ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 2685 Ft + ÁFA  
  

3. Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése ese-
tén: 

Heti egyszeri szállítás esetén

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 175 Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 342 Ft + ÁFA

1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 639 Ft + ÁFA

1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2199 Ft + ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3142 Ft + ÁFA

Heti kétszeri szállítás esetén

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 161 Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 316 Ft + ÁFA

1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 618 Ft + ÁFA

1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2039 Ft + ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 2914 Ft + ÁFA  
 
4. A szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák 

           217 Ft + ÁFA  
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2.sz.melléklet 
 

 

Miskolc Megyei Jogú Város szilárd hulladék  

ártalmatlanítási díjszabása 

 
   

- Építési és 
bontási hulla-
dékok 

 2 876 Ft/t + ÁFA 

    
- Kerti parkokból származó hul-
ladékok (temetői hulladékokat is 
beleértve)  
biológiailag lebomló hulladékok:  

2 876 Ft/t + ÁFA 

    
 - Egyéb szi-
lárd telepü-
lési hulladé-
kok: 

 6 985 Ft/t + ÁFA 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

43/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

a 25/2006. (VII. 12.) sz. a lakások bérletéről szóló  

– többször módosított - rendeletének módosítására 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások bérletéről szóló 
25/2006.(VII. 12.) számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkot-
ta: 

1.§ 

A rendelet 3.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(1) A bérbeadó a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások pá-
lyázatán alacsony komfortfokozatú (komfort nélküli, félkomfortos) 
lakásokat hirdethet.  

2.§ 

A rendelet 3.§ (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

d) a jövedelemigazolás benyújtására vonatkozó felhívást, azzal, hogy 
a családi pótlék és a gyermeknevelési támogatás jövedelemként 
nem vehető figyelembe 

3.§ 

A rendelet 3.§ (3) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki: 

j) a bánatpénz fizetésére vonatkozó kötelezettséget  

 

4.§ 

A rendelet 3.§-a az alábbi  (5) bekezdéssel egészül ki: 

(5) Egy épületben lévő lakások akként is pályáztathatók, hogy az 
ajánlatkérés nem konkrét lakásra, hanem szobaszám, épületen 
belüli elhelyezkedés, komfortfokozat, vagy más szempont szerint 
meghatározott lakástípusra történik. 

5.§ 

A rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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c) akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 
egyedülálló esetében 200%- át meghaladja  

6.§ 

A rendelet 4.§  (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4)  A kizáró okok fennállását a pályázóval együtt költözni kívánó szemé-
lyek tekintetében is vizsgálni kell. 

7.§ 

A rendelet 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(3) Az eredménytelenül pályázóknak a nevét a bérbeadó a saját, illetőleg 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin nyolc napon belül közzéteszi, 
és a pályázat nyertesét értesíti. 

8.§ 

A rendelet 5.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(5) Ha a bérleti szerződés megkötése bármely okból meghiúsul, a bérleti 
szerződés megkötését a második helyre sorolt pályázónak kell fel-
ajánlani. 

9.§ 

A rendelet 5.§-a az alábbi (6)- (7) bekezdéssel egészül ki: 

(6) Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését az 
érdekkörében  felmerült okból elmulasztja, a bánatpénzt elveszti. 

(7) A lakások üresen állásának elkerülése érdekében azon lakásokra, me-
lyekre az adott pályázati eljárás során nyertes pályázó nem kerül meg-
állapításra vagy részére a lakás bármely okból nem adható bérbe, a 
bizottságok a pályázat elbírálásával egyidejűleg jogosultak az érvé-
nyes pályázatot benyújtó személyek köréből lakás szobaszám szerint 
legfeljebb 10 fős tartaléklistát megállapítani. Az azonos szobaszámú 
lakásokat a tartaléklista sorrendjében kell felajánlani.  

 

10.§ 

A rendelet 6.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(1) A bérbeadó a költségelven bérbe adandó lakások pályázatán magas 
komfortfokozatú (komfortos, összkomfortos) lakásokat hirdethet.  
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11.§ 

A rendelet 6.§ (5) bekezdés h) pontja az alábbiak szerint módosul: 

h) akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 
egyedülálló esetében 200%- át nem éri el 

 

12.§ 

A rendelet 6.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(6) A pályázat nyertese a bérbeadói levél kézhezvételét követő 8 napon 
belül köteles 12 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetni a 
bérbeadó részére. 

 
13.§ 

A rendelet 7.§ (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

g)  a magánszemély, akinek a háztartásában az egy főre eső havi 
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 200%-át, egyedülálló esetében 300%- át nem éri el 

 

14.§ 

A rendelet 7.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(6) A pályázat nyertese – ide értve az (5) bekezdés szerinti esetet is - a 
bérbeadói levél kézhezvételét követő 8 napon belül köteles 12 havi 
bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetni a bérbeadó részére. 

 
15.§ 

A rendelet a következő 7/A.§-sal egészül ki: 

A kollégiumi elhelyezést elősegítő lakások 

7/A.§ 

A bérbeadó jogosult 2,5 szobás vagy annál nagyobb szobaszámú, első-
sorban összkomfortos lakások vonatkozásában azok piaci bérleti díjjal tör-
ténő hasznosítására külön megállapodást kötni a Miskolci Egyetemmel 
kollégiumi elhelyezést elősegítő lakások kialakítására. 

16.§ 

A rendelet 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(1) Az önkormányzati bérlakás bérbeadása határozott időre, legfeljebb öt 

évre történhet. A bérleti jogviszonynak a bérleti időtartam lejárta miat-
ti megszűnését követően a lakás újabb határozott időtartamra bérbe 
adható, amennyiben a bérlő az önkormányzati lakásra továbbra is jo-
gosult, és a bérleti szerződésből származó – különösen az együttélés 
követelményeinek és a házirend szabályainak megtartására vonatko-
zó – kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Az újabb határozott 
időtartamú bérbeadás feltétele, hogy a bérlőnek bérleti díj tartozása, 
vagy az önkormányzati tulajdonú társaságok felé közüzemi díj tarto-
zása ne álljon fenn, kivéve, ha a bérlő és a követelés jogosultja (köz-
üzemi szolgáltató) megfelelő biztosíték alkalmazása mellett a tarto-
zás rendezésére részletfizetési megállapodást kötött. Közüzemi tar-
tozás fennállása esetén a részletfizetési megállapodás bemutatását 
követően a lakás legfeljebb 1 évre adható bérbe. 

 
17.§ 

A rendelet 8.§ -a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:  

(6) A határozott időtartam lejártakor, amennyiben a lakáshasználó az 
újabb határozott idejű bérbeadásra az (1) bekezdés szerint jogosult, 
azonban a lakással kapcsolatos fenntartási költségeket jövedelmi és 
vagyoni viszonyaira tekintettel vállalni nem tudja, a bérbeadó és a la-
káshasználó megállapodhatnak, hogy az újabb határozott idejű bérbe-
adás másik lakás biztosításával történjen. A megállapodás érdekében 
legfeljebb 2 lakás felajánlására kerülhet sor a jogos lakásigény mérté-
kének figyelembe vételével. Amennyiben a lakáshasználó a felajánlott 
lakást nem fogadja el, vagy a jelenlegi lakásra a bérleti szerződést 30 
napon belül nem köti meg, köteles a lakást üres, tiszta, rendeltetéssze-
rű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. 

 
(7) Bérleti jogviszony folytatása esetén, amennyiben a kérelem teljesíté-

séhez fűződő feltételek fennállnak, azonban a kérelmező a lakással 
kapcsolatos fenntartási költségeket jövedelmi és vagyoni viszonyaira 
tekintettel vállalni nem tudja, a bérbeadó és a kérelmező megállapod-
hatnak, hogy a bérleti jogviszony folytatása másik lakás biztosításával 
történjen. A megállapodás érdekében legfeljebb 2 lakás felajánlására 
kerülhet sor a jogos lakásigény mértékének figyelembe vételével. 
Amennyiben a kérelmező a felajánlott lakást nem fogadja el, vagy a je-
lenlegi lakásra a bérleti szerződést 30 napon belül nem köti meg, köte-
les a lakást üres, tiszta állapotban a bérbeadónak visszaadni. 

 
18.§ 

A rendelet 8/A.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(1) Új bérleti jogviszony keletkezésekor a magas komfortfokozatú (össz-

komfortos, komfortos) lakások kizárólag költségelven adhatóak bér-
be, kivéve, ha piaci alapon bérbe adandónak minősülnek. 

19.§ 

A rendelet 8/A.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(3) A költségelven, vagy piaci alapon bérbe adott bérlakásra a bérlő kö-
teles 12 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díjat a bérbeadónak 
megfizetni. Amennyiben a korábbi óvadéki díjat nem kell kiegészíteni 
azt a bérlő részére bérbe adott lakáson kell nyilvántartani. 

  

20.§ 

A rendelet a következő 9/A.§-sal egészül ki: 

A bérlő kötelezettségei 

9/A.§ 

(1) A bérleti szerződés megkötésének a feltétele, hogy a kijelölt bérlő kö-
telezze magát közjegyző előtt tett, végrehajtható okiratba foglalt nyi-
latkozatban, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő meg-
szűnése vagy megszüntetése esetén, illetve az Ltv. 24. § (1) bekez-
dés a)-d) pontjaiban meghatározott felmondás esetén, valamint a 
bérleti szerződés érvénytelensége esetén a bérleményt elhelyezési 
igény nélkül köteles elhagyni és a 22.§ (1) bekezdés szerinti állapot-
ban a bérbeadó részére visszaadni. 

 
(2)  A bérleti díj nem fizetésén túl az Ltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja 

szempontjából a bérlő lényeges kötelezettségei különösen: 
a. a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezései-

nek a karbantartása, felújítása, pótlása, cseréje 
b. tartózkodás az épületen és a lakáson belüli berendezések 

rongálásától  
c. a lakás és az ahhoz tartozó helyiségek járvány és közegés-

zségügyi szempontoknak is megfelelő tisztántartása 
d. a szükséges rovar és rágcsálóirtás rendszeres elvégeztetése 
e. az épületre vonatkozó házirend betartása 
f. az együttélés szabályainak betartása 
g. az előírt óvadéki díj megfizetése 
h. a közüzemi szolgáltatókkal a szolgáltatási szerződések meg-

kötése 
i. a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződések maradéktalan 

betartása 
j. tartózkodás a jogtalan energiavételezéstől 
k. a bérlemény bérbeadói ellenőrzésének tűrése 
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l. a bérlemény életvitelszerű lakása 
m. a 2 hónapot meghaladó távollét tényének és a távollét időtar-

tamának a bérbeadó felé való bejelentése  
n. annak megakadályozása, hogy a lakásban a jogszabályi ren-

delkezések alapján befogadott és bejelentkezett személyeken 
túlmenően több személy folyamatosan, rendszeresen és tar-
tósan tartózkodjon 

 
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségek akár egyetlen alkalommal 

történő elmulasztása olyan súlyos szerződésszegő magatartásnak 
minősül, mely a szerződés felmondását vonja maga után. 

 
 

21.§ 

A rendelet 11.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3)  Amennyiben a jogcímnélküli lakáshasználat az Ltv. 24. § (1) bekez-
dés a)-d) pontjaiban meghatározott felmondáson alapul, a bérbeadó 
jogosult a használati díjat a második hónap elteltével egyszeres, 
majd hat hónapig havonként további egyszeres összegével felemelni. 

 
22.§ 

A rendelet 14.§ (1) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki : 

h) befogadott gyermekének élettársát, amennyiben közös kiskorú 
gyermekük vagy nappali tagozaton tanulmányait folytató nagyko-
rú gyermekük van  

23.§ 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(5) A bérbeadó a hozzájárulást megtagadhatja, 

a) ha a kérelmezők szándéka ténylegesen nem a bejelentke-
zésre, hanem a lakás jogellenes albérletbe adására irá-
nyul 

b) ha a bejelentkezéssel a lakásban lakók száma aránytala-
nul megnövekedne 

 
24.§ 

A rendelet 15.§ (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

b)  az eltartó, házastársa vagy élettársa  másik önkormányzati bérla-
kással, illetőleg lakás egészének vagy részének tulajdonjogával, 
haszonélvezeti jogával rendelkezik, vagy öt éven belül rendelke-
zett. 
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25.§ 

A rendelet 15.§- a a következő  (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4) A tartási szerződéshez való hozzájárulás feltétele, hogy a bérla-
kásra bérleti díj, vízdíj tartozás, vagy az önkormányzati tulajdonú 
társaságok felé közüzemi díj tartozása nem állhat fenn, kivéve, ha 
a bérlő és a követelés jogosultja (közüzemi szolgáltató) megfelelő 
biztosíték alkalmazása mellett a tartozás rendezésére részletfize-
tési megállapodást köt. 

 
26.§ 

A rendelet 20.§ (3) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul: 

g)  a cserepartner vagy házastársa, élettársa másik bérlakással, 
vagy lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik az ország területén;  

 
27.§ 

A rendelet 21.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(6) A bérbeadó kizárólag olyan cserekérelmet tarthat nyilván, illetve 
teljesíthet, amelyből a bérbeadó rendelkezésébe visszakerülő la-
kás újra hasznosítható. Nem teljesíthető a kérelem, ha a bérlő ré-
szére korábban már sor került cserelakás biztosítására, valamint 
ha a bérlő a jelenlegi lakását bizottsági határozat alapján cserela-
kásként kapta. 

 
28.§ 

A rendelet 23.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(3) A pénzbeli térítés összegét az 5. számú melléklet határozza meg.  
A piaci alapon bérbe adott (korábban versenyeztetett) lakások 
esetében térítési díj nem fizethető. 
 

29.§ 

A rendelet 29.§ (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

d. aki öt éven belül magántulajdonú lakással vagy a lakás használatára 
feljogosító tulajdoni hányaddal rendelkezett, kivéve, ha az igénylés 
benyújtásakor szociális intézményben lakik 
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30.§ 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú mellék-
lete lép. 

31.§ 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú mellék-
lete lép. 

32.§ 

A rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú mellék-
lete lép. 

33.§ 

A rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú mellék-
lete lép. 

34.§ 

(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a 9/A. §, a 
már folyamatban lévő ügyekben, azaz jelen rendelet hatálybalépését 
megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell, továbbá a 2. sz. mel-
léklet 6. pontjának rendelkezéseit a folyamatban lévő újabb határozott idő-
tartamra történő bérbeadások iránti eljárásokban is alkalmazni kell. 

 
(2) Jelen módosítással hatályát veszti a rendelet 8/A.§ (2), (4)-(9) bekezdései, 

valamint a 21. § (8) bekezdése. 
 
(3) A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az eljárás meg-

indításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, az (1) bekezdésben 
foglalt eltérésekkel. 
 
 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

 

       dr. Mihalecz  Péter sk.         K á l i   Sándor sk. 

         jegyző        polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
A lakbérek megállapításánál alkalmazandó övezetek  

 
 
- A övezet: Széchenyi utca, Városház tér, Déryné utca, Kossuth Lajos 

utca, Rákóczi Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Erzsébet tér, Ka-
zinczy Ferenc utca, Szemere Bertalan utca, Ady Endre utca. 

 
- B övezet: Az „A” övezet kivételével a Soltész N. Kálmán utca, Bem 

József utca, Dankó P. utca, Papszer utca, Hunyadi utca, Szent I. tér, 
Ilona utca, Vologda utca, Fazekas út, Jókai Mór utca, Petőfi tér, Sze-
les utca, Bethlen Gábor utca, Hatvanötösök útja által határolt terüle-
ten lévő lakások. 

 
- C övezet: Mindazok a lakások, amelyek nem tartoznak az „A”, a „B”, 

a „D” és az „E” övezetbe. 
 
- D övezet: Az Avas, Martin-telep, Görömböly, Pereces, Bükkszent-

lászló, Garadna lakásai, Szinva utca 25. sz. alatt lévő épület lakásai,  
 
- E övezet: a Szondy telep, József A. telep, Békeszálló, Annabánya, 

Várhegy utca, Tégla utca, Muszkás-telep, Tárna tér, valamint a 
Szondy György utca lakásai 
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2. sz. melléklet 

 

A bérleti díj  

 
1. Az alacsony komfortfokozatú, szociális helyzet alapján bérbe adandó 

lakások övezetenkénti bérleti díja 2009. január 1. napjától  
 
 

Övezet 
 

Félkom-
fortos 

Komfortnél-
küli 

Szükséglakás 

  Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

A 150 110 

B 115 80 

C 110 70 

D 105 50 

E 100 45 

 
 

45 
 

 
 

2. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérleti díja övezetenként 
2009. január 1. napjától  

 
 

Épülettípus 
Iparosított technológiájú épü-

letek 
Hagyományos szerkezetű 

épületek 

Felújítási ka-
tegória 

25 éven 
belül felújí-

tásban 
nem ré-
szesült 

25 éven belül rész-
leges vagy teljes 

felújításban része-
sült 

25 éven belül 
felújításban 

nem részesült 

25 éven 
belül rész-
leges vagy 
teljes felújí-
tásban ré-

szesült 

Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

A 360 430 380 505 

B 300 360 315 440 

C 285 335 300 370 

D 270 325 285 330 

ö 
v 

e 
z 

e 
t 

e 
k 

E 150 180 160 200 
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3. A költségelven bérbe adott lakások övezetenkénti bérleti díja 2009. ja-

nuár. 1. napjától 
 

Épülettípus Iparosított technológiájú épületek Hagyományos szerkezetű épületek

Felújítási kategória 
25 éven belül fel-
újításban nem ré-

szesült 

25 éven belül 
részleges vagy 

teljes felújításban 
részesült 

25 éven belül 
felújításban 

nem részesült 

25 éven belül 
részleges vagy 
teljes felújítás-
ban részesült 

 Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

A 430 540 505 670 

B 360 465 440 580 

C 330 400 370 495 

D 320 355 330 440 

ö 
v 

e 
z 

e 
t 

e 
k 

E 180 335 315 420 

 
4. Az Eperjesi u. 5. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 565.-Ft/hó/m2 

    A Szinva u. 25. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 245.-Ft/hó/m2 

    A Szondi u. 42-46. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 200.-
Ft/hó/m2 

    A Második u. 1-11. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 400.-
Ft/hó/m2 

 
5. A 2007. január 1. napja előtt piaci alapon bérbe adott (korábban versenyez-

tetett) lakások bérleti díja 6,5 %-kal emelkedik. 
 
6. A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja a 3. pont alapján megállapított 

költségelvű bérleti díj 110%-a. 
 
7. A négyemeletes épületek legfelső emeletén, valamint a 3. emeletén lévő 

bérlemények 2 % bérleti díj kedvezményt kapnak. 
 
8. A bérleti díj mértéke maximum 30 %-kal csökkenthető, ha a bérlemény 
a) alagsorban van, 
b) társbérletnek minősül, 
c) műszaki állapota különösen kedvezőtlen 
d) komfortos komfortfokozatú, de nem gázfűtéses. 

 
9.  A bérleti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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3. sz. melléklet 

 
A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díja 

 
 
1. lift üzemeltetés biztosítása  

(a földszinti és I. emeleti lakások kivételével): 505.-Ft/hó 
 

2. központi fűtés és melegvíz szolgáltatás 
a) alapdíj: 220.- Ft/lm3/év + ÁFA 
b) hődíj: 505.- Ft/lm3/fűtési szezon + ÁFA 
c) vízmelegítési díj: 625.-Ft/lm3 + ÁFA 

 
3. egyedi parkolási lehetőség biztosítása 1280.- Ft/hó. 
 
 
 



4. sz. melléklet 
 
A térítési díjak mérték

Szobaszám Komfortfokozat A övezet B övezet C övezet D övezet E övezet 
Komfort nélküli 500.000.-Ft 500.000.-Ft 500.000.-Ft 500.000.-Ft 150.000.-Ft 
Félkomfortos 600.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft 200.000.-Ft 
Komfortos  800.000.-Ft 800.000.-Ft 800.000.-Ft 800.000.-Ft 300.000.-Ft 
Komfortos (gázos) 1.200.000.- Ft 1.200.000.- Ft 1.200.000.- Ft 1.200.000.- Ft 400.000.-Ft 

 
 

1 

Összkomfortos 1.000.000.- Ft 1.000.000.- Ft 1.000.000.- Ft 1.000.000.- Ft 400.000.-Ft 
Komfort nélküli 500.000.-Ft 500.000.-Ft 500.000.-Ft 500.000.-Ft 200.000.-Ft 
Félkomfortos 600.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft 250.000.-Ft 
Komfortos 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 350.000.-Ft 
Komfortos (gázos) 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 500.000.-Ft 

 
 

1,5 

Összkomfortos 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 500.000.-Ft 
Komfort nélküli 500.000.-Ft 500.000.-Ft 500.000.-Ft 500.000.-Ft 250.000.-Ft 
Félkomfortos 600.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft 600.000.-Ft 300.000.-Ft 
Komfortos 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 400.000.-Ft 
Komfortos (gázos) 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 600.000.-Ft 

 
 

2 

Összkomfortos 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 600.000.-Ft 
Komfort nélküli - - - - - 
Félkomfortos - - - - - 
Komfortos 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 500.000.-Ft 
Komfortos (gázos) 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 700.000.-Ft 

 
 

2,5 

Összkomfortos 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 700.000.-Ft 
Komfort nélküli - - - - - 
Félkomfortos - - - - - 
Komfortos 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 500.000.-Ft 
Komfortos (gázos) 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 700.000.-Ft 

 
 

3 

Összkomfortos 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 700.000.-Ft 
Komfort nélküli - - - - - 
Félkomfortos - - - - - 
Komfortos 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft 500.000.-Ft 
Komfortos (gázos) 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 1.500.000.-Ft 700.000.-Ft 

 
 

3,5 

Összkomfortos 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft 700.000.-Ft 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

44/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

a közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvízelvezetési 

szolgáltatásért fizetendő díjakról és a díjalkalmazási feltételekről 

 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében 
kapott felhatalmazás alapján Miskolc város területére a közműves ivóvíz-
ellátásért és a közműves szennyvízelvezetési és –kezelési szolgáltatásért 
fizetendő díjakkal kapcsolatosan Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a következők szerint rendelkezik: 
 

1. § 
 

(1) A közműves ivóvízellátás (továbbiakban: ivóvízdíj) és a közműves 
szennyvízelvezetési és –kezelési szolgáltatás (továbbiakban: csator-
nadíj) Miskolc város területére érvényes legmagasabb díját a rende-
let 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
(2) Az 1. számú mellékletben megállapított díj általános forgalmi adót 

nem tartalmaz. 
 

(3)    Az 1. számú mellékletben megállapított díj a vízmérő-leolvasással 
és számlázással kapcsolatos költségeket is tartalmazza. 

 
(4)    Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz 

felhasznált vízért. 
 

2. § 
 
(1)  A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, 

vízmérő hiányában a 2. és 3. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell 
meghatározni. 
Ha a vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik illető-
leg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző év 
365 napjának összes fogyasztásából egy napra számított átlagfo-
gyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot meg-
előző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzata-
ként kell megállapítani. A hitelességi idő lejártán belül meghibáso-
dott, megállt vagy egyéb ok miatt mérésre alkalmatlanná vált mel-
lékmérőt a fogyasztó a meghibásodás észlelésétől számított 30 na-
pon belül köteles  - a szolgáltató közreműködésével - joghatályos 
mérésre alkalmas állapotba hozni (javítás, csere, plombázás), ellen-
kező esetben szolgáltató jogosult mellékszolgáltatási jogviszonyt 15 
napos határidővel felmondani. 
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(2) Az átalány útján megállapított fogyasztás ellenértékét a szolgáltató 
hathavonta érvényesíti. 

 
(3) A szolgáltató a vízmérőket legalább hathónaponként köteles leolvas-

ni. A leolvasáson alapuló és a (3) bekezdésnek megfelelő fogyasz-
tásértékekkel a szolgáltató hat havonként köteles elszámolni a fo-
gyasztóval. 

 
(4) A szolgáltató két elszámolási időszak között az előző elszámolási 

időszak átlagfogyasztásán alapuló, adott időszakra vonatkozó rész-
számla érvényesítésére jogosult. 

 
(5) A fogyasztó köteles a személyében beálló változást a változást köve-

tő 30 napon belül a szolgáltatónak be kell jelenteni. 
 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésé-
vel egyidejűleg a 13/1994. (IV. 8.) sz. önkormányzati rendelet hatá-
lyát veszti.  

 
(2) Az önkormányzat területén az állami tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csator-
namű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM 
rendeletben foglaltak nem alkalmazhatók. 

 
(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás le-

olvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyisé-
get időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni idő-
szakra. 
A 2009. január 1-e előtti időszakra számított mennyiséget a 13/1994. 
(IV. 8.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott díjjal kell szám-
lázni. 

 
 

Miskolc, 2008. december 18. 
 
 

            dr. Mihalecz  Péter sk.              K á l i   Sándor sk. 

                   jegyző               polgármester 
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1. sz. melléklet 

2009. január 1-től hatályos díjtételek 
 
 

1

 
d

. 
A

í

a
k

j

Ivóvízszolgáltatás 
(ivóvízdíj) 

SZJ: 41 00  Ft/m3 

Szennyvízelvezetési és 
- kezelési szolgáltatás    (csa-

torna-díj) SZJ: 90 00 Ft/m3 
Szolgáltató
megnevezé-

se 
 

lakossági egyéb intézményi lakossági egyéb intézményi

MIVÍZ Kft. 243,10 380,00 336,70 187,00 252,40 224,80 

  

1. A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

2. Lakossági díjtételeket kell alkalmazni: 

a.)  (háztartási) ivóvíz, továbbá 

b.)   szervezetek kizárólag lakossági (HMV) 
ellátást szolgáló vízhasználata, 

c.) 
t (használt) lakásingat-

 intézményeinek ivóvíz és használati melegvíz (HMV) hasz-
nálata esetén. 

4.  A szabályozott locsolási kedvez

a.) 

 előírásoknak megfelelően beépített mellékmérővel 

b.) A

- szeptember 30. közötti időszakában 10 %-kal 

c.) Egy ingatlanra vonatkozóan csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, 

  és biológiai-

lé 90 napot meghaladó ivóvíz- és csator-

fogyasztó a kedvezményt írásban kérelmezte. 

 a magánszemély nem vállalkozás célú
használati melegvíz (HMV) használata,  

távmelegvíz-szolgáltatást végző

az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (MIK Rt., lakásszö-
vetkezetek, társasházak) lakásként hasznosítot
lanaiban megvalósuló ivóvízhasználata esetén. 

3. Intézményi díjtételeket kell alkalmazni a Miskolc M. J. Város Önkormányza-
ta költségvetési

mény igénybevételének módja:  

Nem   vehető   figyelembe   a   szennyvíz   mennyiségének meg-
határozásánál az a vízmennyiség, amelyet a lakossági díjtétellel 
számlázott fogyasztó kizárólag locsolási célra használt és azt hi-
teles, az
mért. 

 locsolási célra használt vízmennyiség mérésének hiányában a 
szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatás lakossági díját az 
adott év május 1. 
csökkenteni kell. 

ha 

o az  ingatlan  területének  legalább  50  %-a  beépítetlen, 
lag aktív zöldfelülettel rendelkezik (növényzettel borított), 

o fogyasztónak a szolgáltató fe
nadíj tartozása nem áll fenn, 

o 
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2. sz. melléklet 

I. 

Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető  
átalány mennyiségei 

 
1.  Beépített ingatlanok (telkek)  
 1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 

 1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal, vízöblíté-
ses WC nélkül 

60 l/fő/nap 

 1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 

 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC 
nélkül 

65 l/fő/nap 

 1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös 80 l/fő/nap 

  vízöblítéses WC-vel  
 1.6. épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és víz- 95 l/fő/nap 

  öblítéses WC-vel  
 1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, víz-  
  öblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) - 120 l/fő/nap 

  fürdőszobával  
 1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, 150 l/fő/nap 

  éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel  
 1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg  
  nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap 

  (nem távhőellátás útján)  
2.  Házikert locsolás  
  az ingatlan beépített területe, de legfeljebb az ingatlanterület  1 l/m /nap 2

  50 %-ának alapulvételével  
3.  Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/nap 

4.  Állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap 

5.  Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 40 l/fő/nap 

  150 m-es körzetben lakók száma szerint  
6.  A személyi tulajdonban álló - vállalkozásokon kívüli- 

nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 1/1-3 pontokban 
megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt 
hónapra (május-szept. hónapokra) kell az ivóvíz- és csatorna-
díjat felszámítani 

 

Távhőszolgáltatás és központi fűtés útján ellátott lakások és 
nem lakás célú helyiségek esetében a használati melegvíz 
(HMV) szolgáltatás vízhasználatának átalány mennyiségei: 
Lakás/helyiség teljes alapterülete (m2): 

m /hó 3

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 

7.  

85,1-100 18 
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II. 

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe  
vehető átalány mennyiségei 

 

1. Kórházak, szülőotthonok, betegágyanként 400 lit./nap 
2 Szülőotthonok, mosodaüzemmel, betegágyanként  600 lit./nap 
3. Szanatóriumok, betegágyanként 200 lit./nap 
4. Szanatóriumok, mosodaüzemmel dolgozónként további 120 lit./nap 
5. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 450 lit./nap 
6. Gyógyszertárak, munkahelyenként 80 lit./nap 
7. Szociális otthonok, férőhelyenként 210 lit./nap 
8. Bölcsödék, férőhelyenként 135 lit./nap 
9. Óvodák, férőhelyenként 90 lit./nap 

 

III. 

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető  
átalány mennyiségei 

 
1. Általános- és középiskolák, szakmunkásképző intézetek, tan-

termenként 
  

 1.1. zuhanyzó nélkül 150 lit./nap 
 1.2. zuhanyzóval 600 lit./nap 
2. Napköziotthon, gyermekenként  50 lit./nap 
3. Diákétterem, menza    
 3.1. konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként 50 lit./nap 
 3.2. konyha étteremmel, adagonként 120 lit./nap 
4. Diákszálló étkeztetés nélkül, bentlakóként  150 lit./nap 
 

IV. 

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető  
átalány mennyiségei  

1. Filmszínházak, férőhelyenként 8 lit./nap 
2. Színházak, férőhelyenként 18 lit./nap 
3. Kultúrházak  
 3.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként 22 lit./nap 

 3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként 15 lit./nap 
4. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint 10 lit./nap 
5. Múzeum, kiállítás, látogatók száma szerint 8 lit./nap 

 
 

V. 

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető  
átalány mennyiségei 

 
1. Szállodák, üdülők, ágyanként  
 1.1.   egycsillagos 60 lit./nap 

 1.2.   kétcsillagos 90 lit./nap 

 1.3.   háromcsillagos 210 lit./nap 

 1.4.   négycsillagos 350 lit./nap 

 1.5.   ötcsillagos 500 lit./nap 
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2. Kemping, férőhelyenként  
 2.1.   egycsillagos 50 lit./nap 

 2.2.   kétcsillagos 70 lit./nap 

 2.3.   háromcsillagos 100 lit./nap 

 2.4.   négycsillagos 200 lit./nap 
3. Motel, férőhelyenként 150 lit./nap 
4. Éttermek  
 4.1.   melegkonyha, étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 

 4.2.   hidegkonyha, étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 

 4.3.   étterem, konyha nélkül 75 l/adag/nap 

 4.4.   étterem, konyhával 90 l/adag/nap 
5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként 4 lit./nap 

 
 

VI. 
Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető  

átalány mennyiségei 
 
 

1. Sportolók létszáma szerint  30 lit/fő/nap 
2. Locsolás 30 lit/m /nap 2

3. Befogadóképesség (közönség) szerint 3 lit/fő/nap 
 
 

VII. 
Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalány-mennyiségei 

 
1. roda, hivatal 30 lit/m /nap 2

2. Közterületek tisztántartása esetenként  
 2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása 3 lit/m2 
 . a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása 5 lit/m2 
 . zöldterületek locsolása 3 lit/m2 

 
 

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésé-
ben) lévő üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfogyasztása után az idény (nyitás-
tól zárásig) időtartamára kell felszámítani. 
Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont 
alatti pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalánymennyiségek 
kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles a 
fogyasztótól bekérni. 
A csak időszakosan valamint időszakonként változó igénybevétellel használt léte-
sítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV. valamint, a VI-VII. 
csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevé-
tel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni. A fel nem sorolt - és nem mért - 
vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számí-
tással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető. 
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3. sz. melléklet 
 
 

A lakossági vízfogyasztás átalánymennyiségeinek megállapítása  

az átlagostól eltérő körülmények esetén 

 
 
1. Ha az egyes lakossági fogyasztók vízfogyasztásának konkrét körülményei 

(adottságai) nem mindenben felelnek meg átalány-mennyiség megállapí-
tásnál alapul vett feltételeknek, (a 2. sorszámú melléklet I/1.2 -1.9 pontok) a 
fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell 
megállapítani. 

2. Ha a város területén elrendelt vízfelhasználási korlátozás locsolási illetőleg 
gépkocsimosási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás időtartamára a locsolási 
illetőleg gépkocsimosási vízfogyasztásért (2.számú melléklet I/2-3 pontok) 
vízdíj nem számlázható. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

45/2008. (XII. 22.) számú rendelete 

a közösségi közlekedési szolgáltatások  

ellátásának alapvető feltételeiről 

 
1.§ 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a 63/A § g) pontja alapján a 
Közösségi közlekedési (továbbiakban: Közforgalmú Személyszállítás) szolgálta-
tások ellátásának alapvető feltételeit az 1191/69 EGK rendelet figyelembevételé-
vel alábbiak szerint állapítja meg. 

2.§ 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó Köz-
forgalmú Személyszállítás nyújtása - kizárólagos joggal - Miskolc területén villa-
mossal a forgalmi villamos pálya teljes hosszában, autóbusszal a városi vonalhá-
lózat teljes hosszában, valamint a városhatáron túl a vonal legalább egy részén 
miskolci helyi tarifával üzemelő autóbuszokkal az MVK ZRT mint Szolgáltató kö-
telezettsége. 

3.§ 
 

Szolgáltató a 2. §-ban foglaltak keretében a személyszállításhoz kapcsolódóan 
az Eszközök 
a) javítását, 
b) karbantartását, 
c) felújítását és pótlását, 
d) a személyszállítási tevékenységgel összefüggő kereskedelmi, fejlesztési, elő-

készítési, ellenőrzési, irányítási és közlekedésmenedzsment feladatok végre-
hajtását köteles elvégezni. 

A szolgáltató kötelezettségét képezi a városi villamos pálya, az autóbusz pálya-
udvarok, végállomások tisztántartása, hóeltakarítása, síkosság-mentesítése. 

 
4.§ 

 
Az Önkormányzat feladata a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, a komp-
lett tömegközlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítá-
sok kompenzálása, a Pénzügyi Kompenzáció biztosításán keresztül. 
 

5.§ 
 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
(1) Szolgáltató személyszállítási kötelezettségei 
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a) A Szolgáltató köteles a Közszolgáltatási Követelményben megfogalmazott 
Közforgalmú Személyszállítási Szolgáltatás ellátási paramétereket és Mi-
nőségi Követelményeket alapul véve, a közlekedési hálózaton, meghatá-
rozott ágazatonkénti éves férőhely-kilométer teljesítmény felhasználásá-
val, rögzített viszonylatonkénti kínálati jellemzők alapján integrált Közfor-
galmú Személyszállítási Szolgáltatást nyújtani (1 sz. melléklet, 3 sz. mel-
léklet). 

 
b) A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vis Maior Események kivételével az előírt 

jellemzőkkel köteles biztosítani oly módon, hogy Szolgáltatása az Utazási 
Feltételekben foglaltaknak eleget tevő utasok számára elérhető legyen.  

 
(2) A Szolgáltató kereskedelmi- marketing feladatai 
a) A Szolgáltató saját pénztárai, viszonteladói (bizományosi) hálózata útján 

és saját járművein köteles biztosítani a menetjegyhez jutást. 
b) A Szolgáltató a Közforgalmú Személyszállítás igénybevételének ösztönzé-

se, a tarifa, az utazási tudnivalók tekintetében jogosult tevékenységét saj-
tó, rádió, televízió és egyéb médiumok igénybevételével népszerűsíteni. 

c) A Szolgáltató a realizálható bevételének növelése érdekében köteles a 
menetdíjak megfizetésének rendszeres ellenőrzésére, a pótdíjazási fo-
lyamat elvégzésére. 

d) A Szolgáltató az utasok minőségi elvárásainak és véleményének megis-
merése érdekében saját költségére, évente egyszer, független piackutató 
céggel reprezentatív utas-elégedettség mérést köteles készíttetni, amely-
nek eredményét az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

 
(3) A Szolgáltató forgalomirányítási és zavarelhárítási kötelezettségei 
a) A Szolgáltató köteles olyan forgalomirányítási és zavarelhárítási rendszert 

működtetni, amely forgalmi, vagy műszaki zavarok esetén a jármű átcso-
portosításokat, az operatív forgalomirányítást és a forgalmi, illetve műsza-
ki zavarok felszámolását hatékonyan tudja megoldani, minimalizálva ezál-
tal a teljesítmény-kiesést. 

b) A Szolgáltató köteles a forgalmi ágazatok rendelkezésre állását hálózati 
szinten felügyelni, valamint a forgalmi folyamatot ellenőrizni. 

 
 (4) A járatok igénybevételének ellenőrzése 
a) A Szolgáltató folyamatosan ellenőrzi a járatok tényleges igénybevételét, a 

közlekedés körülményeit. E tevékenysége keretében adatokat gyűjt a já-
ratkihasználásról, az utasok minőségi elvárásairól - erről a megrendelőt 
tájékoztatni köteles -, segítve ez által a tömegközlekedés részarányának 
megtartására (modal split) irányuló törekvéseket. 

b) A Szolgáltató a fenti mérési eredmények alapján javaslatot tehet egyes já-
ratok paramétereinek (üzemidő, járműtípus, követési idő, útvonal) módo-
sítására; járatok megszüntetésére és új járatok indítására; az egyes útvo-
nalakon alkalmazott forgalomtechnika felülvizsgálatára, a Közforgalmú 
Személyszállítás előnyének biztosítására. 
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(5) A Szolgáltató utas-tájékoztatási kötelezettségei  
 
a) A Szolgáltató köteles gondoskodni arról – a tájékoztatásra leginkább al-

kalmas eszköz útján –, hogy az utazóközönség értesüljön, illetve értesü-
lést szerezhessen az előre meghirdetett menetrendekről, az útvonal és 
menetrendi változtatásokról, valamint a viteldíjak változásáról, forgalmi 
zavarok esetén pedig a lehető legrövidebb időn belül az alternatív eljutási 
lehetőségekről. 

b) A Szolgáltatás minél szélesebb körben való elérésének érdekében a Szol-
gáltató széleskörű tájékoztatást köteles nyújtani az általa kínált Szolgálta-
tásról. 

Ennek keretén belül: 
- éves utasmenetrendet ad ki, melyben az utasok számára minden fontos in-

formációt feltüntet, 
- vonalhálózati térképet készít és helyez el közlekedési csomópontokban, il-

letve árusítja azokat, 
- az utasokat tájékoztatja az utazási feltételekről, a menetdíjakról a jegy- és 

bérletváltási lehetőségekről, 
- a járatok menetrendjét elhelyezi a megállóhelyeken, melyeken meghirdeti a 

járat megállóhelyeit, a jármű indulási idejét; tájékoztatást ad az alkalmazott 
követési időközről, 

- a járatok menetrendjét elhelyezi elektronikus médiában is, 
- a közlekedés előre tervezett változásairól a megállóhelyeken, az elektroni-

kus médiákban, a sajtóban, illetve szórólap útján értesíti a lakosságot, 
- gondoskodik a külföldi turisták alapvető utas-tájékoztatásáról,  
- a járműveken feltünteti a járat megállóhelyeit, és akusztikus vagy vizuális tá-

jékoztatást ad róluk, 
- a járműveken elhelyezi az érvényes utazási feltételek és díjszabás hirdet-

ményét. 
 

(6) A Szolgáltató eljárása a szokásostól eltérő forgalmi körülmények esetén 
a) A Szolgáltató köteles a szokásostól eltérő, de előre tervezett forgalmi kö-

rülmények, átmeneti forgalomkorlátozások idején az aktuálisan rendelke-
zésre álló útvonalak, haladási lehetőségek figyelembe vételével gondos-
kodni a Szolgáltatás – lehetőségekhez képest – folyamatos biztosításáról. 

b) A Szolgáltató a saját tevékenységi körén kívüli okból eredő forgalomkorlá-
tozás esetén jogosult a terelésből fakadó többlettájékoztatási, többlet-
üzemeltetési költségeit, a forgalomkorlátozást – kivéve önkormányzati 
utak építéséhez, fenntartásához, karbantartásához kapcsolódó forgalom-
korlátozásokat – előidézővel vagy kérővel megtéríttetni. 

c) A Közforgalmú Személyszállítási Szolgáltatás infrastruktúrájának felújítá-
sát, fejlesztését szolgáló építési munkák ideje alatt a Szolgáltató jogosult 
a felújításban érintett járatot ideiglenesen más módon pótolni. 

 
(7) A Szolgáltató javítási, karbantartási kötelezettségei 
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a) A személyszállítási szolgáltatásnak e Rendelet által előírt mennyiségben 
és minőségben történő teljesítése érdekében a Szolgáltatót, a felhasznált 
eszközökkel kapcsolatban: üzemeltetési, felügyeleti, vizsgálati, környe-
zetvédelmi, ellenőrzési, karbantartási, javítási, vonali hibaelhárítási, taka-
rítási és téli felkészülési feladatok terhelik. 

b) A fenti feladatokat a Szolgáltató a hatósági előírások, szabványok és saját 
belső utasításai, és/vagy a gyári előírások alapján köteles végrehajtani. 

 
(8) A Szolgáltató felújítási, pótlási kötelezettségei 

a) A Szolgáltatót a felhasznált Eszközökkel kapcsolatban a ciklusrendi és 
élettartam előírásoknak megfelelően teljes körű felújítási és pótlási kötele-
zettség terheli. 

b) A Szolgáltató kötelezettsége továbbá a felújítási, pótlási munkák tervezé-
se, terveztetése, a szükséges pályáztatások lebonyolítása, a kivitelezés 
irányítása, ellenőrzése. 

c) A felújítási és pótlási feladatok mindenkori értékcsökkenést meghaladó rá-
fordításainak finanszírozása külön szerződés keretében valósul meg. 

 
(9) A Szolgáltató számviteli és költséggazdálkodási kötelezettségei 

A Szolgáltató köteles elkülönítetten kezelni e Rendelet tárgyát képező tevé-
kenységekből származó bevételeit és ráfordításait a harmadik felek felé nyúj-
tott szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételeitől és ráfordításaitól. 

 
(10) A Szolgáltató személyszállítási szolgáltatási lehetőségei harmadik fél felé 

A Szolgáltató jogosult harmadik fél számára személyszállítási szolgáltatást 
nyújtani azzal a feltétellel, hogy a harmadik fél részére nyújtott szolgáltatás 
- nem jár a jelen Rendeletben rögzített teljesítményi elvárások és Minősé-
gi Követelmények alulteljesítésével; 
- nem eredményez jelen Rendeletet érintő Pénzügyi Kompenzáció növe-
kedést. 

 
6.§ 

 
Közreműködő igénybevétele 

 
(1) A Szolgáltató jogosult a szolgáltatása nyújtásához Közreműködőt igénybe 

venni, a megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben. 
 
(2) A pályázatok kiírása, értékelése és a szerződések megkötése a Szolgáltató 

feladata, így a Közreműködővel kapcsolatban a teljes felelősség a Szolgál-
tatót terheli. 

 
(3) Szolgáltató vállalja, hogy Közreműködő alkalmazása nem eredményez in-

tegrációs és minőségi szint csökkenést, ugyanakkor nem jár az Önkor-
mányzatot terhelő Pénzügyi Kompenzáció növekedésével. 
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7.§ 
 

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 
 
Pénzügyi Kompenzáció 
Az Önkormányzat az előírt Közszolgáltatási Kötelezettségek ellentételezéseként 
Pénzügyi Kompenzációt nyújt a Szolgáltató számára. A Szolgáltatással kapcso-
latban keletkező bevételek és a Pénzügyi Kompenzáció együttesen biztosít fe-
dezetet a működés költségeire, valamint a felújítások és pótló beruházások rá-
fordításaira részlegesen (csupán az adott évre tervezett értékcsökkenés mérté-
kéig). Az értékcsökkenés mértékét rendre nagymértékben meghaladó felújítási 
és pótlási ráfordítások finanszírozása nem képezi jelen Rendelet tárgyát, erről a 
Felek külön állapodnak meg. 
 

8.§ 
 

Ellenőrzés, monitoring 
 

(1) Az Önkormányzat jogosult saját maga vagy független megbízott szervezet ál-
tal a Szolgáltató teljesítésével kapcsolatosan ellenőrzéseket végezni, illetve 
végeztetni. 

 
(2) Az Önkormányzat egy olyan Monitoring Rendszert működtethet, amelynek 

segítségével folyamatosan figyelemmel tudja kísérni e Rendelet keretében a 
Szolgáltatások mennyiségi és minőségi alakulását. 

 
(3) Az Önkormányzatnak joga van ellenőrizni a nyújtott teljesítmények és a Mi-

nőségi Követelmények betartását, a Szolgáltatás nyújtásának indokoltnál na-
gyobb mérvű zavarása nélkül. 

9.§ 
 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
 hatósági árformába tartozó viteldíjainak alkalmazási feltételei 

 
Általános rendelkezések 

 

 (1) A különböző havi és éves bérletek a naptári hónap illetve az év első napjá-
tól az érvényességi időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. 
Használatuk igazolványhoz kötött, kivéve az arcképnélküli bérleteket. A tel-
jes árú bérletek csak általános bérletigazolványban, a tanuló, nyugdíjas ér-
tékszelvények tanuló esetében csak érvényes diákigazolványban, nyugdí-
jasok esetében csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használhatók. 

  A 2008. június 1-től forgalomba került 30 napos bérlet érvényessége nem 
kötődik naptári hónaphoz, tetszőleges kezdőnappal váltható, a kezdőnap 0 
órájától a következő hónap azonos napját megelőző napján 24 óráig jogosít 
utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg, a több 
hónapra előre megváltott 30 napos bérlet kiadása külön szelvényen törté-
nik, A bérleten fel kell tüntetni az érvényességi idő kezdetét és végét (hó-
nap, nap), e nélkül az értékszelvény nem adható ki. 
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(2) Az előreváltott és a járművön váltott vonaljegy érvényes az autóbusz vagy 

villamosvonal teljes hosszán két végállomás között egy utazásra, átszállás 
nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor a jegykezelő készülékkel 
érvényesíteni kell a járműre történő  felszállás alkalmával.  
 

(3) A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 
óráig, a napijegy a feltüntetett naptári nap 0 órájától annak 24 órájáig érvé-
nyes. A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt 
egy vagy két felnőtt legfeljebb három tizennégy éven aluli gyermekkel 
együtt jogosult. A 6 éven felüli gyermekek esetében utazáskor az érvényes 
magyar diákigazolványt is fel kell mutatni. 

 
(4)  A 3 napos turistajegy a rajta megjelölt kezdőnap 0 órájától az azt követő má-

sodik nap 24 órájáig érvényes. 
 
(5) A 7 napos turistajegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követő hatodik nap 

24 órájáig érvényes. A jegy névre szóló, az utazás megkezdése előtt a tu-
lajdonosnak rá kell írnia nevét a szelvényre. 

 
(6) A hétvégi családi jegy, a napijegy, a 3 és a 7 napos turistajegy a 7-es jára-

ton csak Felsőzsolca elágazásig használható fel. 

(7) A bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt 100.- Ft, érvényességük 
a rajtuk feltüntetett időpontig terjed. 

 
(8) A bérletszelvényre a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszámát, egyvona-

las bérletszelvényre a vonal számát az első utazás megkezdése előtt az utas 
tintával vagy írógéppel köteles olvashatóan ráírni. Az egyvonalas bérlet csak 
a szelvényen szereplő vonalon érvényes. 

 
(9) A vonaljegyek és gyűjtőjegyek nem válthatók vissza. 
 
(10) Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja 100 Ft. 
 
 (11) A tárgyhó 1-15 napjai között a magánszemélyek által vásárolt teljes árú havi 

bérletszelvények 50 %-os áron válthatók vissza 100 Ft kezelési díj ellenében. 
A havi bérletszelvények, valamint a napi- és turistajegyek érvényességük 
kezdete előtt teljes áron visszaválthatók 100 Ft kezelési díj ellenében az MVK 
ZRT. jegypénztáraiban és a Közönségszolgálati Irodában. 

(12) A hétvégi családi jegy – a megjelölt hétvégén – szombat 0 órától vasárnap 
24 óráig érvényes az MVK ZRT. menetrend szerinti járatain korlátlan számú 
utazásra a város közigazgatási határán belül. A hétvégi családi jegy igénybe-
vételére annak érvényességi ideje alatt egy vagy két felnőtt, legfeljebb 3 fő ti-
zennégy éven aluli gyermekkel együtt jogosult. A hat éven felüli gyermek ese-
tében utazáskor az érvényes magyar diákigazolványt is fel kell mutatni. 

(13) A 2008. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonalje-
gyek, gyűjtőjegyek 2009. február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasznál-
hatók, ezt követően érvényüket vesztik. 
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 A 2009. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonalje-

gyek, gyűjtőjegyek 2010. február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasznál-
hatók, ezt követően érvényüket vesztik. 

 
(14) 2008. szeptember 8-tól bevezetésre került a 90%-os helyközi kedvezmé-

nyes menetjegy, jogosult rá a vak személy, hallássérült személy, a magasabb 
összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI 
törvény szerint súlyosan fogyatékos személy, a 1998. évi XXVI törvény alap-
ján fogyatékosság támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban 
meghatározott okmány alapján. A fenti személyek kísérője is jogosult ked-
vezményes jegy igénybevételére, de csak abban az esetben, ha a kedvez-
ményre jogosult személyt kíséri. 
 A 90%-os helyközi kedvezményes vonaljegy értékesítését a Közönségszol-
gálati Iroda valamint a Búza téri jegy –és bérletpénztár végzi.  A fentiekben 
felsorolt személyek részére 90%-os kedvezményes jegyet az alábbi okmá-
nyok egyikének bemutatása ellenében lehet értékesíteni: 
- Magyar Államkincstár által bevezetett új Hatósági Bizonyítvány vagy 
- Fogyatékos igazolvány (amit a Közönségszolgálati Iroda állít ki) 
 
A 90%-os jegy utazásra a fentiekben felsorolt két okirat egyikének bemutatá-
sával együtt  érvényes, egyébként pótdíj köteles. A felszálláskor a járműveze-
tőnél lévő jegyérvényesítő készülékkel érvényesítenie kell, illetve az érvényes 
okmányt be kell mutatni.  

 
10. § 

(1) A kutyaszállítás díja azonos a vonaljegy árával, a kutya-bérlet díja azonos az 
autóbusz és villamos járművekre megállapított általános bérletek árával - ki-
véve a vakvezető kutyát és a rendőrségi kutyát, melyek szállítása díjtalan. 

 
(2) A helyi tömegközlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 40 x 50 x 

80 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és le-
szállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve egy db szánkót, egy pár sílé-
cet, egy köteg facsemetét, egy db összecsukható gyermekkocsit szállíthat 
díjmentesen. 

 
(3) Lábra csatolt görkorcsolyával járműre felszállni és utazni tilos. 
 

11. § 
 

(1) A díjakat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(2) az MVK ZRT. jogosult a viteldíj megfizetését, és az utazási feltételek betartá-

sát járművezetői és jegyellenőrei útján ellenőrizni. Ennek érdekében az utas 
menetjegyét, bérletét, utazási igazolványát köteles a ZRT. feljogosított dolgo-
zóinak átadni. 

. 
(3) A megállapított viteldíjon felül 6.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki 

- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási 
igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvez-
ményt jogtalanul vesz igénybe, 
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- olyan bérlettel (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek érték-

szelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nincs tintával 
ráírva, vagy a bérletigazolvány (diákigazolvány) nincs kitöltve, illetve ér-
vényesítve, 

- ha az egyvonalas értékszelvényen nem szerepel a vonal száma, 
- kutyát az előírt díjfizetés nélkül szállít, 
- kézipoggyászként túlméretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tár-

gyat visz be a járműbe, 
- saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepisz-

kítja, 
-  az utazási feltételeket nem tartja be. 
 

(4) A 6.000.-Ft pótdíj helyszíni fizetés esetén 3.000.-Ft-ra, abban az esetben, ha 
az utas a pótdíjas esemény napját megelőzően már rendelkezett bérlettel, és 
azt két munkanapon belül  a Közönségszolgálati Irodában bemutatja, 600.-Ft-
ra mérséklődik. 

 
(5) 6. 000.-Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és a (3) bekezdésben 

meghatározott pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti 
ki. 

 
(6)Az MVK ZRT. ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a bérletigazolvány, 

vagy értékszelvény bevonására, ha 
-  az arcképet kicserélték vagy megmásították 
-  az arcképről a tulajdonos nem ismerhető fel 
- a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a használati 

jogosságát megállapítani nem lehet 
- az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány (diákigazolvány) számával 

nem egyezik 
- az értékszelvényen nem szerepel a bérletigazolvány (diákigazolvány) szá-

ma 
-  az egyvonalas értékszelvényen nem szerepel a vonal száma 
-  az ideiglenes nyugdíjas igazolvány az ellenőrzés időpontjában már nem ér-

vényes 
-  a bérlettel nem a tulajdonos utazik 
-  jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel. 

 
(7) Az utazási feltételeket megszegő utast az MVK ZRT. ellenőrzése feljogosított 

dolgozója pótdíj megfizetésére szólíthatja fel, illetve az utazásból történő 
azonnali kizárás lehetőségével élhet. 

 
(8) Kiemelt jegyellenőrzések során a jegyellenőrzést végrehajtó jegyellenőrök jo-

gosultak a járműre felszálló, a járművön tartózkodó, valamint a közösségi 
közlekedést nyilvánvalóan igénybe vevő utasok ellenőrzésére, a leszállók 
esetében közvetlenül a jármű elhagyása után, akár közterületen is.  

 
(9) Az MVK ZRT. és a rendőrség között létrejött együttműködési megállapodás 

alapján a kiemelt jegyellenőri akcióban rendőrök is részt vesznek. 
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  Az eljáró ellenőröknek lehetőségük van a jelenlévő rendőrtől segítséget kérni 

igazoltatás, adategyeztetés céljából. Bűncselekmény gyanúja, vagy hamis 
adatközlés esetén jegyellenőr a további intézkedést átadja a rendőrnek, ez 
minden esetben feljelentést von maga után. 

 
12. § 

 
(1) Az iskolák, tanintézetek által rendelt autóbusz különjárat díja a Minisztéri-

um által megállapított mindenkori hatósági ár. 
 
(2) Üzletpolitikai kedvezmény alkalmazására a részvénytársaság ügyvezető-

igazgatója adhat esetenként engedélyt. 
 
 

13. § 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Ez a Rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
69/1996. (XII.23.) sz., 76/1997. (XII.  20.) sz., 51/1998. (XII.15.) sz., 
47/1999.(XII.6.)sz., 57/2000.(XII.13.) sz., 55/2001.(XII.12.) sz., 
57/2002.(XII.23.) sz., 8/2003.(III.10.) sz.,68/2003. (XII.23.) sz.,45/2004. 
(XII.17.) sz.,  a 57/2005. (XII.15.) sz., 38/2006. (XII.6.) és a 63/2007. (XII. 20.) 
sz.  önkormányzati rendeletekkel módosított 79/1995. (XII.28.) számú rende-
let hatályát veszti. 
A Rendelet 2/a. sz. melléklete 2009. január 1-től 2009. június 30-ig hatályos. 
A Rendelet 2/b. sz. melléklete 2009. július 1. napján lép hatályba. 

 
Miskolc, 2008. december 18. 

 
 

 Dr. Mihalecz Péter sk.   K á l i  Sándor sk. 
  jegyző       polgármester  
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1. számú melléklet 

 
Miskolc Városi Közlekedési ZRT. szállítási teljesítményének mutatói 

 
 
 

 

2008. évi  
várható 

2009. évi 
alap 

2009. évi 
szeptem-

ber 

Teljesítménymutatók (ezer) Elvárt tel-
jesítés 

terv adat 
Rendelet szerint teljesített fhkm  1 340 088 1 322 399 1 320 

815 
98-102 % 

Rendelet szerint  
autóbusszal teljesített fhkm 

991 541 1 002 449  1 019 
424 

98-102 % 

Rendelet szerint  
villamossal teljesített fhkm 

348 547 319 950 301 391 98-102% 

Megbízhatóság  
 teljesített fordulók %-a Minimum 98 % 
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2. számú melléklet 
Miskolc Városi Közlekedési ZRT. hatósági árformába tartozó viteldíjai 

 
2/a. sz. melléklet 

 

A Miskolc Városi Közlekedési ZRT. menetrend szerinti 
autóbusz- és villamosjáratain, illetve a 

Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán  
2009. január 1-től fizetendő díjak 

 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:  
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben 230 Ft 

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva   350 Ft 

c.) gyűjtőjegy 10 db-os 2 000 Ft 

 
2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc közigazgatási 
határáig: 
 
a.) 1 naptári napra érvényes napijegy 1 100 Ft 

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 100 Ft 

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 900 Ft 

d.) hétvégi családi jegy                                                         2 200 Ft 

 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus: 
  

a.) 90%-os jegy 25 Ft 

 
4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek 
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                        1 600 Ft 

b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                              1 600 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                                  1 600 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet  1 600 Ft 

e.) általános arcképes villamos havibérlet                                                   3 200 Ft 

 f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                          3 200 Ft 

 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig 
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 200 Ft 

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 200 Ft 
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6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc köz-
igazgatási határáig: 

a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 2 700 Ft 

b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 700 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 2 700 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 700 Ft 

e.) általános arcképes kombinált havibérlet 5 400 Ft 

f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet 5 400 Ft 

g.) arcképnélküli általános kombinált havibérlet 18 000 Ft 

h.) általános arcképes kombinált éves bérlet 59 400 Ft 

i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet 198 000 Ft 

 
7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek: 
 
a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os 
 havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között  580 Ft 
b.)   7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os 
 30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között  580 Ft 
c.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
 havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 1 200 Ft 
d.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
 30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 1 200 Ft 
e.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-  
       bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
       végállomás között 5 800 Ft 
f.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános  30 napos  
       bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
       végállomás között 5 800 Ft 
g.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os  
       arcképes havibérlet 820 Ft 
h.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os  
       arcképes 30 napos bérlet 820 Ft 

i.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes havibérlet 3 100 Ft 

j.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes 30 napos bérlet 3 100 Ft 

k.)   7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
 általános havibérlet   8 200 Ft 

l.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
 általános  30 napos bérlet   8 200 Ft 
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2/b. sz. melléklet 
A Miskolc Városi Közlekedési ZRT. menetrend szerinti 

autóbusz- és villamosjáratain, illetve a 
Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán  

2009. július 1-től fizetendő díjak 
 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:  
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben 230 Ft 

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva   350 Ft 

c.) gyűjtőjegy 10 db-os 2 000 Ft 

 
2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc közigazgatási 
határáig: 
 
a.) 1 naptári napra érvényes napijegy 1 100 Ft 

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 100 Ft 

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 900 Ft 

d.) hétvégi családi jegy                                                         2 200 Ft 

 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus: 
a.) 90%-os jegy 25 Ft 

 
4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek 
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                        1 800 Ft 

b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                              1 800 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                                  1 800 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet  1 800 Ft 

e.) általános arcképes villamos havibérlet                                                   3 400 Ft 

 f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                          3 400 Ft 

 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig 
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 400 Ft 

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 400 Ft 

6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc köz-
igazgatási határáig: 
 
a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 2 900 Ft 

b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 900 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 2 900 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 2 900 Ft 
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e.) általános arcképes kombinált havibérlet 5 700 Ft 

f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet 5 700 Ft 

g.) arckép nélküli általános kombinált havibérlet 19.000 Ft 

h.) általános arcképes kombinált éves bérlet 62 700 Ft 

i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet 209.000 Ft 

 
7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek: 
 
a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os 
 havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között  580 Ft 
b.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os 
 30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között  580 Ft 
c.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
 havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 1 200 Ft 
d.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
 30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 1 200 Ft 
e.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-  
      bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
       végállomás között 5 800 Ft 
f.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános 30 napos  
      bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
       végállomás között 5 800 Ft 
g.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os  
       arcképes havibérlet 820 Ft 
h.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os  
       arcképes 30 napos bérlet 820 Ft 
i.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes havibérlet 3 100 Ft 
j.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
       arcképes 30 napos bérlet 3 100 Ft 
k.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
 általános havibérlet   8 200 Ft 
l.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
 általános  30 napos bérlet   8 200 Ft 
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”A” függelék 

Viszonylatok számozása és végállomások, viszonylatok útvonala és megál-
lói 

Autóbusz viszonylatok száma: 37  
Viszonylat megnevezése 
kizárólagosan szóló au-
tóbuszok közlekedé-
sének jelölése 

irányító végállo-
más 

külső végállomás 

1-es viszonylat Tiszai pu. Majális-park 
1A-s viszonylat Tiszai pu. Felső-Majláth 
2-es viszonylat Búza tér Tapolca 
3-as viszonylat Búza tér  Szirma 
3A-sviszonylat, szóló  Búza tér Kisfaludy utca 
4-es viszonylat Búza tér Görömböly 
5-ös viszonylat, szóló         Diósgyőr vá. Lillafüred 
6-os viszonylat Újgyőri főtér Pereces 
7-es viszonylat Búza tér Felsőzsolca 
8-as viszonylat Repülőtér Tiszai pu 
9-es viszonylat Újgyőri főtér  Tokaji F.u 
11-es viszonylat, szóló       Búza tér Bábonyibérc 
12-es viszonylat Repülőtér Szemere u. 
14-es viszonylat Repülőtér Farkas A.u 
14H-s viszonylat Repülőtér Hejő-park  
15-ös viszonylat, szóló       Diósgyőr vá. Ómassa 
16-os viszonylat Újgyőri főtér Bányaüzem  
18-as viszonylat, szóló       Tiszai pu.  Húskombinát 
19-es viszonylat, szóló       Újgyőri főtér Komlóstető 
21-es viszonylat Szondi György u.  Újgyőri főtér 
22-es viszonylat* Egyetemváros Centrum 
24-esviszonylat,  szóló  
alacsonypadlós 

Repülőtér Szinvapark 

29-es viszonylat Újgyőri főtér Avas kilátó 
31-es viszonylat Tiszai pu.  Egyetemváros 
32-es viszonylat Avas kilátó Gömöri pu. 
33-as viszonylat, midi         Szemere u. Gyula utca 
34-es viszonylat, midi         Arany J. u. Bodótető 
35-ös viszonylat Avas kilátó Centrum 
35É-s viszonylat Avas kilátó Centrum 
38-as viszonylat, midi         Arany J.u. Tampere vr. 
44-es viszonylat CORA Centrum 
CORA viszonylat Avas kilátó CORA 
67-es viszonylat, szóló       Újgyőri főtér Lomb u. 
68-as viszonylat,midi/szóló Újgyőri főtér Bükkszentlászló 
69-es viszonylat szóló,       Diósgyőr vá.  Berekalja 
99-es viszonylat,szóló        Újgyőri főtér Kandó K. u. 
VP-s viszonylat Tiszai pu. Diósgyőr vr. 
* Szorgalmi és vizsgaidőszakban közlekedik 
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Villamos viszonylatok száma: 2  
 
Viszonylat megne-
vezése 

irányító végállomás külső végállomás 

1-es villamos vi-
szonylat 

Tiszai pu. vill. Diósgyőr vill. vá. 

2-es villamos vi-
szonylat 

Tiszai pu. vill. Vasgyár 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

46/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

a fizető parkolási rendszerről szóló 39/2004. (XI.10.) sz., 8/2005. (III. 
10.) sz., 10/2005. (III. 10.) sz., és a 28/2005. (VII. 7.) sz., 59/2005. 

(XII.15.) sz., a 14/2006. (III.8.) sz., a 38/2007. (X.18.),  
a 65/2007. (XII.20.) sz. rendeletekkel  

módosított 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

A 31/2004.(IX.29.) számú rendelet (továbbiakban: R ) 2. § (4) bekezdé-
se a következők szerint módosul: 
 
(4) A parkoló zónákban a parkolóhelyek használatáért a díjfizetési kötele-
zettség:  
 

  Munkanapokon  8-18 óráig 
  Szombaton   8-13 óráig  

 
áll fenn, az alábbi kivételekkel: 
 a kiemelt idegenforgalmi övezetekben május 1-től - szeptember 30-
ig: 

  Minden nap:    8- 18 óráig, 
 az év többi napján az általános rend szerint. 
 a kiemelt tömegközlekedési csomópontban egész évben: 

  Minden nap:    8- 18 óráig, 
 

R 2. sz. melléklet 89. pont alatti területen:  
  Munkanapokon  8-15 óráig 
  Szombaton   8-13 óráig  

 
A kiemelt övezeteket a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
Miskolc város ünnepén, május 11-én a város egész területén ingye-
nes a parkolás. 

 
2. § 

 
A 31/2004. (IX.29.) számú rendelet (továbbiakban:R ) 2. § (7) bekezdé-
se a következők szerint módosul: 
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(7) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra té-
rítés ellenében havi (a váltás napjától számított 30 napig érvényes), ne-
gyedéves, féléves, éves, turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zóná-
ra érvényes), valamint kombinált turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, min-
den zónára + parkolóházakban érvényes) parkoló bérletet válthatnak. A 
bérlet kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési kö-
telezettség alól mentesít. 
 „Magánszemély” megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult az a 
magánszemély, aki a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok szerint a 
gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója, melyet az eredeti okmány 
bemutatásával köteles igazolni. 

 
3. § 

 
A R. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizető parkolóhelyen csak a 
parkolójegy automatákból megvásárolt jeggyel, vagy mobiltelefonos 
díjfizetés alapján vagy parkoló bérlettel lehet várakozni. A kiemelt 
idegenforgalmi övezetekben félnapi (öt óra) és napi jegy megvásárlásával 
is lehet várakozni. 
A Használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parko-
lójegy váltásáról, és a jegy jogszerű kihelyezéséről az előzőleg már emlí-
tett megváltott parkolójegy lejártát megelőzően úgy köteles gondoskodni, 
hogy a megváltott parkolójegyeken feltüntetett időtartamok a parkolás cél-
jára igénybe vett teljes időtartamot folyamatosan, megszakítás nélkül le-
fedjék. 
 
A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett 
parkolási idővel arányos parkolási díjra. 
A parkoló-automata üzemképtelensége esetén a Használó a parkolás he-
lyéhez legközelebb eső üzemelő parkoló-automatánál köteles parkolóje-
gyet váltani. 
 
Közlekedési szolgáltatást, teherfuvarozást végző 3500 kg-ot meghaladó 
össztömegű gépjárműre parkoló bérlet nem adható. 
Autóbusz jelen rendelet hatálya alá tartozó területen történő parkolása 
esetén, csak az üzemeltető által kijelölt parkolóhelyen történhet a várako-
zás, melynek díjtétele a zónára érvényes parkolási díj négyszeres össze-
ge. 
 
Lakóautó, lakókocsi, utánfutó parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek 
számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn. 
 
Jelen rendelet nem határoz meg olyan rövid időtartamot, amely alatt a fi-
zető parkolóhelyet térítésmentesen lehet igénybe venni. 
A parkolási díj megfizetése alól a gépjárműben való várakozás nem men-
tesít. 
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4. § 

 
A R. 3. § (5) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 
 
A parkolóbérlet, parkolójegy, illetve a parkolási igazolvány utólagos – 8 
naptári napon belül történő – bemutatása esetén a mellékletben meghatá-
rozott kezelési költséget kell fizetni. 
 
 

5. § 
 

A R. 3. § (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
A parkolójegy automatákból vásárolható jegyek, a mobiltelefonos 
díjfizetés parkolási zónánkénti árát és a parkoló bérletek árát, valamint a 
bérletcsere, a chip kártya költségét 1.a) sz. melléklet tartalmazza. 
A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata. A pótdíj 
érvényesítése során az üzemeltető jogosult a felmerült költségeinek 
(különösen adminisztrációs költség, postaköltség, perköltség) 
megtéríttetésére. 
 

6. § 
 

A R. 3. § (10) bekezdéssel egészül ki:  
 
(10) A Miskolc kártyával rendelkező magánszemély személyesen a kártya 

és a forgalmi engedély bemutatása mellett, - feltéve, hogy a bemuta-
tott okmányok adatai a név és lakcím tekintetében megegyeznek - 
kedvezményes áron vásárolhat parkoló bérletet. (2009. július 01.-től 
lép életbe.) 

 
7. § 

 
A R. 5. § (1) bekezdésének utolsó mondata a következők szerint mó-
dosul: 
 
(1)  A várakozási díj és a pótdíj megfizetésének kötelezettsége a gépjár-

mű tulajdonosát és üzembentartóját egyetemlegesen terheli. 
 

8. § 
 
A R 5. § (4) bekezdés b.) pontja a következők szerint módosul: 
 

b.) 8 naptári napon túli befizetés esetén a zónára érvényes egy 
óra parkolásra szóló parkolójegy árának 40-szerese. 
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9. § 
 
A R. 5. § (5) bekezdés b./ pontja a következők szerint módosul: 
 

b.) 8 naptári napon túli befizetés esetén a zónára érvényes egy 
óra parkolásra szóló parkolójegy árának 80-szorosa.  

 
 

10. § 
 

A R. 6. §-a a következők szerint módosul: 
 
Az Üzemeltető a fizető parkolóhelyeken elhelyezett gépjármű őrzésére 
nem köteles, a gépjárműben okozott kárért, a gépjármű vagy a gépjármű-
ben tárolt anyagok, eszközök eltűnéséért nem felel. 

 
11.§ 

 
A R. 2 sz. melléklete a következők szerint módosul, illetve egészül ki: 
 
ZÖLD ZÓNA: 

 
7. pontja a következők szerint módosul: 
„Centrum Áruház északi oldalán lévő parkoló a terület más célú hasz-
nosításának megkezdéséig, a keleti oldalon lévő parkoló terület.” 
 
60. pontja a következők szerint módosul: 
„Mélyvölgy u. Papszer u. kereszteződésétől a Mélyvölgy u. 10. számig” 
 
81. pont törlésre kerül: 
„Szeles u. 67.sz. alatti terület (Görög katolikus püspöki hivatal udva-
ra)” 
 
91. pont: 
„Régi Posta u., Kazinczy u. – Szentpáli u. közötti szakasz „ 
 
92. pont: 
„Papszer utca Kálvin J. u. - Papszer u. 20. közötti szakasz” 
 
93. pont: 
„Kálvin J. utca. Gimnázium előtti szakasz” 
 
94. pont: 
„Rákóczi utca. Csengey u. – Kálvin u. közötti szakasz” 
 
95. pont: 
„Deák tér. Kossuth u. – Kazinczy u. összekötő szakasz” 

 



 
8. szám                                                                                           81. 

 
96. pont: 
  „Technika Háza északi oldal parkoló” 
 
97. pont: 
„Technika Háza keleti oldal parkoló a Megyei Könyvtár keleti oldala”  
 
98. pont: 
„Sportcsarnok és a Jégcsarnok, illetve a Mindszenti Temető és a Me-
gyei Könyvtár között kialakított terület” (Ez a parkoló terület 8 – 15 
óráig fizető!) 
 
99. pont: 
„Bodrogi Zs. Köz – Templom mögötti terület” 
 
SÁRGA ZÓNA: 
 
5. pontja törlésre kerül: 
„Régi Posta u., Kazinczy u. – Szentpáli u. közötti szakasz „ 
 
7. pontja törlésre kerül: 
„Deák tér. Kossuth u. – Kazinczy u. összekötő szakasz” 
 
14. pont az alábbiak szerint módosul: 
 „Jókai u. 1-11. sz. épületek előtti parkoló terület (Gyalogos aluljáróig)” 
 
25. pont törlésre kerül: 
 „Technika Háza északi oldal zárt parkoló” 
 
26. pont törlésre kerül: 
 „Technika Háza keleti oldal parkoló a Megyei Könyvtár keleti oldala” 
 
30. pont: 
 „Fazekas u. 1-3. sz. épületek előtti parkoló terület a gyalogos aluljáró-
ig” 
 
KÉK ZÓNA: 
 
1. pontja törlésre kerül: 
„Papszer utca Kálvin J. u. - Papszer u. 20. közötti szakasz” 
 
2. pontja törlésre kerül: 
„Kálvin J. utca. Gimnázium előtti szakasz” 
 
3. pontja törlésre kerül: 
„Rákóczi utca. Csengey u. – Kálvin u. közötti szakasz” 
 
6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„Hunyadi u. Dayka G. u.- Szt. István tér közötti része 
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15. pont: 
„Szent István utca 11-21” 
 
KIEMELT ZÖLD ZÓNA: 
 
17. pont: 
„Bodrogi Zs. Köz – Templom mögötti terület” 

 
12. § 

 
A R 1.a) sz. melléklete helyébe a következő 1.a) sz. melléklete lép 
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1.a) sz. melléklet 

2009. január 1 – 2009. június 30-ig érvényes árak 
Á R J E G Y Z É K 

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák) 
 

1 óra parkolás díja Félnapi jegy Napi jegy 
                   (Ft)         (Ft)       (Ft) 
Zöld Zóna  225   900   1 800 
Sárga Zóna 180   720   1 440 
Kék Zóna  130   520   1 040 

 
Parkoló bérlet árak (Ft/év) 

Lakossági parkoló bérlet díjtételei: 
 Éves 
Első gépjármű esetén 2 000 
Második gépjármű esetén 4 400 

Kombinált, az egész felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 

Magánszemély 55 200 

Gazdálkodó szervezet 117 600 

ZÖLD zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 

Magánszemély 42 000 

Gazdálkodó szervezet 96 000 

SÁRGA zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 

Magánszemély 32 400 

Gazdálkodó szervezet 70 800 

KÉK zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 

Magánszemély 12 000 

Gazdálkodó szervezet 24 000 

ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 276 000 
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SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtéte-
lei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 216 000 

KÉK zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 156 000 

TURISTA fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 3 napi 5 napi 7 napi 

Minden zónára érvényes 4 500 6 500 9 000 

Minden zónára + Parko-
lóházakban érvényes 

5 500 8 500 12 000 

 
Lakossági bérlet cseréje     1.000 
Egyéb Bérlet cseréje     2.000 
Chip kártya költsége      2.000 
A parkolóbérlet, parkolójegy, illetve a parkolási igazolvány utólagos be-
mutatásának kezelési költsége       1.700 
 
*Valamennyi zónára érvényes 
 

13. § 
 
 

A R. a következő 1.c) sz. melléklettel egészül ki: 
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1.c) sz. melléklet 
2009. július 1-től érvényes árak 

Á R J E G Y Z É K 
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák) 

 
1 óra parkolás díja Félnapi jegy Napi jegy 

                   (Ft)         (Ft)       (Ft) 
Zöld Zóna  225   900   1 800 
Sárga Zóna 180   720   1 440 
Kék Zóna  130   520   1 040 
 

 
Parkoló bérlet árak (Ft/év) 

 
Lakossági parkoló bérlet díjtételei: 

 Éves 
Első gépjármű esetén 2 000 
Második gépjármű esetén 4 400 

Kombinált, az egész felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával ren-

delkezők részére  ** 

Magánszemély 58 800 52 920 

Gazdálkodó szervezet 117 600  

ZÖLD zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával ren-

delkezők részére  ** 

Magánszemély 44 400 39 960 

Gazdálkodó szervezet 96 000  

SÁRGA zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával ren-

delkezők részére  ** 

Magánszemély 34 200 30 780 

Gazdálkodó szervezet 70 800  

KÉK zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával ren-

delkezők részére  ** 

Magánszemély 13 200 11 880 

Gazdálkodó szervezet 24 000  
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ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjté-
telei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 276 000 

SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díj-
tételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 216 000 

KÉK zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 156 000 

TURISTA fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 3 napi 5 napi 7 napi 

Minden zónára érvényes 4 500 6 500 9 000 

Minden zónára + Parkoló-
házakban érvényes 

5 500 8 500 12 000 

 
Lakossági bérlet cseréje    1.000 
Egyéb bérlet cseréje    2.000 
Chip kártya költsége     2.000 
A parkolóbérlet, illetve a parkolási igazolvány utólagos  
bemutatásának kezelési költsége     1.700 
 
*Valamennyi zónára érvényes 
 
** A R 3 § (10) pontja szerint  

 
14. § 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kivéve a R. 3. § (10) bekez-
dése, amely 2009. július 1-től lép hatályba. 

 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

 dr. Mihalecz  Péter  sk.     K á l i   Sándor sk. 

jegyző       polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

47/2008. (XII. 22.) sz. rendelete 

a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő te-

metők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló 

36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
 A rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Sírhelyek díjtételei, egyéb szolgáltatások díjai 

 
(1) Sírhelyek díjtételei forintban meghatározva 
 
Szentpéteri Kapui Városi Köztemető                                              
 

Családi sírbolt  (9m2 ) Ft/m2            19 700     
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     29 000     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                      49 000     
Sírhely gyermek                                                           4 000     
Díszsírhely egyszemélyes                                       220 000     
Hantnélküli sírhely                                           
(egyszemélyes felnőtt) 19.20.21.parcella                  60 000     
(egyszemélyes felnőtt)16.parcella                           162 000     
Családi urnasírhely                                                    18 600     
Családi urnasírhely alépítménnyel                            26 000     
Családi urnahely (65x65 cm)                                     15 100     
Urnafülke                                                         
6,7, 8, parcellákban                                                   10 000     
Északi, nyugati falban                                                18 000     
Kolumbárium                                                   
1 férőhelyes                                                               10 100     
2 férőhelyes                                                               15 700     
3-4 férőhelyes                                                            23 100     
Hamvak beszórása (szórókút)                                   35 000     
Temetkezési hely rekonstrukciós díj              7 500     
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Vasgyári Temető  
  
Családi sírbolt Ft/m2                                                 19 600     
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     27 800     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                     49 300     
Sírhely gyermek                                                           4 000     
Családi urnasírhely                                                   18 600     
Családi urnasírhely (65X65)                                      11 900     
  
Perecesi Temető  
  
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     27 800     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                      49 300     
Sírhely gyermek                                                           4 000     
Családi urnasírhely                                                    18 600     
Családi urnasírhely (65X65)                                      11 900     
  
Lyukói Temető  
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     27 800     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                      49 300     
Sírhely gyermek                                                           4 000     
Családi urnasírhely                                                    18 600     
Családi urnasírhely (65X65)                                      11 900     
  
Hámori Temető  
  
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     27 800     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                      49 300     
Gyermek sírhely                                                          4 000     
Családi urnasírhely                                                    18 600     
Családi urnasírhely (65X65)                                      11 900     
  
  
Ómassai Temető  
  
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     27 800     
Sírhely felnőtt kétszem                                              49 300     
Gyermek sírhely                                                          4 000     
Családi urnasírhely                                                    18 600     
Családi urnasírhely (65X65)                                      11 900     
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Bükkszentlászlói Temető  
  
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                     27 800     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                      49 300     
Gyermek sírhely                                                         4 000     
Családi urnasírhely                                                    18 600     
Családi urnasírhely (65X65)                                      11 900     
Síremlék engedélyezési díj                                       14 000     
  
(2)   Szolgáltatások díjai forintban meg-
határozva   
 
Szentpéteri kapui városi köztemető  
  
Nagyravatalozó használati díja/szertartás                 29 000     
Kisravatalozó használati díja/ szertartás                   23 000     
Hűtési díj Ft/nap                                                          2 000     
Halottátvétel díj Ft/fő kellékek nélkül                           5 700     
Halottátvétel díj Ft/fő kellékekkel                               13 800     
Gyászzene                                                                   4 500     
Gyászzene, vers kívánság szerinti                  
összeállításban                                                            6 300     
Térkihangosítás                                                           3 300     
Sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
Sírásás gyermek sír                                                   16 000     
Sírásás urnasír                                                          10 000     
Exhuma sírásás                                                         48 000     
Külső ravatalozó igénybevételi díj                             16 000     
Sírrekonstukciós díj                                                    6 400     
  
Vasgyári temetőben  
  
Ravatalozó használati díj kellékekkel  
és berendezési tárgyakkal                                         12 800     
Külső ravatalozó használati díj kellékekkel     
és berendezési tárgyakkal                                         14 300     
gyászzene                                                                   4 500     
gyászzene, vers kívánság szerinti                   
összeállításban                                                            6 300     
sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
sírásás gyermek sír                                                   16 000     
sírásás urnasír                                                           10 000     
exhuma sírásás                                                         48 000     
próbaásás                                                                  14 500     
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Perecesi Temető  
  

Ravatalozó használati díj kellékekkel  
És berendezési tárgyakkal                                        11 800     
Sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
sírásás gyermek sír                                                   16 000     
sírásás urnasír                                                           10 000     
exhuma sírásás                                                         48 000     
  
 
Hámori Temetőben  
  
Ravatalozó használati díj kellékekkel  
És berendezési tárgyakkal                                        11 800     
Sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
sírásás gyermek sír                                                   16 000     
sírásás urnasír                                                           10 000     
exhuma sírásás                                                         48 000     
  
Lyukói Temetőben  
  
Sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
sírásás gyermek sír                                                   16 000     
sírásás urnasír                                                          10 000     
exhuma sírásás                                                         48 000     
  
Bükkszentlászlói Temetőben 
  
Ravatalozó használati díj kellékekkel  
És berendezési tárgyakkal                                       11 800     
Sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
sírásás gyermek sír                                                   16 000     
sírásás urnasír                                                          10 000     
exhuma sírásás                                                         48 000     
  
Ómassai Temetőben    
  
Sírásás felnőtt sír                                                       34 500     
sírásás gyermek sír                                                   16 000     
sírásás urnasír                                                           10 000     
exhuma sírásás                                                         48 000     
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Temetőfenntartási díj  
  
Vállalkozás-szerű munkavégzés  
Engedély (engedély bírálat, emlék átvétel,  
Folyamat ellenőrzés, temető-fenntartási díj)             13 000     
  
Szentpéteri kapui Temető  
  
Behajtási díj                                                                   250     
Halottak napi virágárusítás  
Temetőn belül (pavilon/nap)                                        8 000     
Reklámhely a temető kerítésén (1 m2 /hó)                  9 000     

 
 

 
2. § 

 
A megállapított díjak az ÁFA-t már tartalmazzák. Az ÁFA-ról szóló törvény 
módosítása esetén az ÁFA kulcs változásánál a megállapított díjak a vál-
tozás mértékének megfelelően módosulnak. 

 

3. § 
 

A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a több-
ször módosított 36/1997. (VII. 1) sz. rendelet 3. §-ában leírtak hatályukat 
vesztik és a helyükbe e rendeletben megállapított díjtételek lépnek. 

 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

  

 dr. Mihalecz  Péter sk.               K á l i   Sándor sk. 

 jegyző         polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

48/2008.(XII. 22. )sz. rendelete 

a vásárokról és piacokról szóló 46/1997. (IX.8.)sz. rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szó-
ló, többször módosított 46/1997. (IX.8.) számú önkormányzati rendelet ha-
tályon kívül helyezésére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1. § 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a vásárok-
ról és piacokról szóló, többször módosított 46/1997. (IX. 8.) számú rende-
letét. 
 

2. § 
 

E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

Miskolc, 2008. december 18. 

 

 

   dr. M i h a l e c z  Péter sk.          K á l i   Sándor sk. 

               jegyző     polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

49/2008 (XII. 22. ). sz. rendelete 

A távhővel ellátott  lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
 szabályozására és mérésére alkalmas eszközök  

beszerelése támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről  
(ÖKO-PROGRAM) szóló 

12/2008 (III. 12. ) sz. rendelet módosításáról 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

1. § 
 

A rendelet 2. §. 1. pontja  az alábbira módosul. 
 
 1. a) A pályázók köre a 2008. július 31-ig benyújtott pályázatok eseté-

ben: 

Miskolc közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak, 
és lakásszövetkezetek, azon távhővel ellátott épületekkel pá-
lyázhatnak, amelyek a korábbi évek valamelyikében az önkor-
mányzat és az állam által is támogatásban részesültek LA-2 
kódszámú pályázatban, és a megvalósult felújítás műszaki tar-
talma kiterjedt a nyílászárók cseréjére és valamennyi homlokzat 
hőszigetelésére, de az épület és a lakások hőfelhasználásának 
szabályozását lehetővé tevő fűtéskorszerűsítési munkálatok nem 
szerepeltek az elvégzett munkák között. 

b)A pályázók köre a 2008. július 31-ét követően 2009. június 30-ig 
benyújtott pályázatok esetében: 

Miskolc közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak, 
és lakásszövetkezetek. 

2. § 
 
A rendelet 4. §. 2. pontja  helyébe az alábbi szövegezés lép. 

 



 
 

8. szám                                                                                           94. 
 
2, a ) A 2008. július 31-ig benyújtott pályázatok esetében az önkor-

mányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költségnek a 15%-át, és laká-
sonként legfeljebb 25.000.-Ft lehet.  

 
 

b) A 2008. július 31-ét követően 2009 április 30-ig  benyújtott pályá-
zatok esetében az önkormányzati támogatás nem haladhatja 
meg a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség  
20%-át, és lakásonként legfeljebb 30.800.-Ft lehet.  
 
Támogatás csak a munkálatokkal érintett lakásokra és közös tu-
lajdonú helyiségekre igényelhető. 

 
3. § 

 
A rendelet 4. §. 4. pontja  helyébe az alábbi szövegezés lép. 
 
4. Ha a benyújtott pályázattól eltérően a támogatható bekerülési költ-

ség kevesebb, akkor az önkormányzat a támogatható bekerülési 
költség 15 illetve 20 %-át, illetve a nyertes pályázatban szereplő 
támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget nyújtja tá-
mogatásként. 

 
4. § 

 
A rendelet 4. §. 9. pontjában szereplő MIK Zrt megnevezés Miskolci Be-
ruházó és Szolgáltató Kft-re változik. 
 

 
5. §  

 
A rendelet 6. §. 1. pontja  az alábbira módosul. 
 
1. A pályázat benyújtási határideje    2008. július 31.  

A meghosszabbított benyújtási határidő: 2009. április 30. 
 

6.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
M i s k o l c, 2008. december 18. 
 
 
  Dr. Mihalecz Péter sk.   Káli Sándor sk. 

 jegyző     polgármester 
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II. 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 
ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATAI 
 
X- 220/14.152/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Nyitnikék Óvoda vezetőjének – nyilvános pályázat ki-

írása nélküli- magasabb vezetői megbízása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Nyitnikék Óvoda vezetőjének – nyilvános pályázat kiírása nélküli- maga-
sabb vezetői megbízására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés 
 
1. Riba Istvánné, a Nyitnikék Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői 

megbízását pályázati eljárás lefolytatása nélkül meghosszabbítja to-
vábbi 2 tanévre, 2009. augusztus 1-jétől 2011. július 31-ig tartó határo-
zott időre. 

 
Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
ezen törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irány-
adóak. 

 
2. Felkéri  a  polgármestert  a szükséges munkajogi intézkedések megté-

telére. 
 

Felelős :    polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő :   2009. július 31. 
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X- 222/14.159/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Iránytű Szociális Szolgálat magasabb vezetői álláshe-

lyének betöltése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Irány-
tű Szociális Szolgálat magasabb vezetői álláshelyének betöltésére” című 
előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
A közgyűlés 
 
1. Az Iránytű Szociális Szolgálat magasabb vezetői feladatainak ellátásá-

val 
 
     Horváth Zoltán-t bízza meg. 
 
 Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
ezen törvény ágazati végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
 A magasabb vezetői megbízás öt évre, 2009. január 1-től 2013. dec-

ember 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. 
    
2.  Felkéri a  polgármestert  a  szükséges munkajogi intézkedések  meg-

tételére. 
 

Felelős:     polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 
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NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 
 
 
X-219/13.601-4/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Bizottsági tag cseréje, új bizottsági tag megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Ifjúsági, Szoci-
álpolitikai és Sport Bizottság tagjának cseréjére és új bizottsági tag 
megválasztására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hoz-
za: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december 18. napjával 
az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport  Bizottságba dr. Palainé Varga 
Mária helyére Rácz Évát (MSZP) választja meg. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
X-223/14.125/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2008. évi költségvetési gazdálkodás I-III. negyedévi 

helyzetéről szóló tájékoztató 

 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetési 

gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtár-
gyalta, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az év hátralévő ré-

szében a működés biztonsága érdekében az intézményi gazdálko-
dási körben – indokolt esetben – egyes intézmények részére túlfi-
nanszírozást biztosítson. 

 
Felelős:   polgármester  
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   folyamatos, illetve 2008. december 31. 
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X-224/14.125-2/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkor-

mányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, s 
azt a 2009. évi tervezőmunka kiindulási alapjának tekinti. 

 
2. A Közgyűlés a tervezőmunka további szakaszában a költségvetési 

egyensúly megteremtése érdekében a következők végrehajtását tart-
ja szükségesnek: 
 Elsődleges cél, hogy a város működtetéséhez működési hitel fel-

vételére ne kerüljön sor, ezért a forráslehetőségekhez igazodóan 
az egyes ágazatoknál ágazati plafonokat, kereteket szükséges 
meghatározni, és a gazdálkodást ezen belül kell megoldani. 

 Előzőekhez kapcsolódóan a pénzeszközök hatékonyabb felhasz-
nálása érdekében fokozottabban szükséges érvényesíteni az 
ágazati felelősséget, a kereteken belüli gazdálkodás megvalósí-
tása érdekében. 

 A pénzügyi-gazdasági válság az önkormányzatok pénzügyi kon-
dícióira is negatív hatással van, szűkíti a gazdálkodás mozgáste-
rét. Mindezek ellentételezésére: 
o A tervezőmunka további szakaszában a Polgármesteri Hivatal 

feladatait érintően felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok 
mértékét, illetve nagyságrendjét. A rendelkezésre álló források-
hoz igazodóan kell meghatározni a felvállalható feladatok körét.  

o Valamennyi gazdálkodási egységnek takarékossági intézkedé-
seket kell megfogalmazni, melyhez kapcsolódóan intézkedési 
terv kimunkálása szükséges. 

o Az intézményi gazdálkodási kört érintően a megtakarítási lehe-
tőségek keretein belül fel kell tárni elsődlegesen a kiszolgáló te-
vékenységek – élelmezés, takarítás, karbantartás – racionalizá-
lásával kapcsolatos kiadás csökkentéseket. 

o Meg kell vizsgálni a közbeszerzés központosítása révén elérhe-
tő megtakarítási lehetőségeket – élelmezés, papír, irodaszer, 
stb. – és a költségvetés kialakításánál ennek hatásait figyelem-
be kell venni. 

o Felül kell vizsgálni a szerződéses és egyéb jogviszonyban fog-
lalkoztatottak körét, mind a Polgármesteri Hivatalt, mind az in-
tézményhálózatot érintően. 
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 Az egyes ágazatok eltérő adottságait figyelembe véve az intéz-

ményi bevételeket érintően is át kell tekinteni a saját bevételek 
növelésében rejlő lehetőségeket. 

 Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézményi gazdálkodási 
kört érintően továbbra is törekedni kell külső források bevonására 
a gazdálkodásba. A pályázati anyagok összeállításánál ugyanak-
kor az eddigieknél fokozottabban kell figyelembe venni a későbbi 
üzemeltetési szempontokat. 

 Folytatni kell az előző évben elindult folyamatot, ki kell terjeszteni 
a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott OrganP gazdálkodási 
rendszert a teljes intézményhálózatra az egységes informatikai 
háttér megteremtése érdekében. 

 A felhalmozási keretösszeg felosztásánál a szűkös pénzügyi kon-
díciókra tekintettel az előző évek gyakorlatának megfelelően 
rangsor felállítása szükséges az alábbiak szerint: 

 a leszerződött feladatokat folytatni szükséges, 
 a már elnyert pályázatok önrészéhez ugyancsak biztosítani kell a 

fedezetet, 
 a benyújtott, még elbírálás alatt álló pályázatok önrészéhez is for-

rást kell teremteni, 
 tovább kell folytatni az előző években beindított útburkolat felújí-

tásokat, kapcsolódva a pályázati lehetőségekhez. 
 
3. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez a Közgyűlés további bel-

ső egyeztetéseket tart szükségesnek és elrendeli a költségvetési ja-
vaslat jogszabályokban előírt előzetes érdekképviseleti egyeztetését. 

 
Felelős:     polgármester 
Közreműködik:   a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői 
Határidő:  a költségvetés készítése, illetve az évközi intéz-

kedések vonatkozásában folyamatos 
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X-225/14.129/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy:  Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a helyi 
közbeszerzési szabályok törvényi összhangjának megteremtésére” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés a Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.  
 
Felelős:   Jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
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1. számú melléklet 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefoly-

tatásának menetéről 
 

A Szabályzatot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
X-225/14.129/2008. számú határozatával módosította. 

 
 
I. A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 
 

1. A Szabályzat meghatározza Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésé-
nek, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az 
ezen tevékenységben részt vevő személyek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult a külön ren-

deletében szabályozott helyben központosított közbeszerezések-
hez csatlakozni, mely esetben az önkormányzati rendelet előírá-
sai alapján jelen Szabályzat előírásait megfelelően alkalmazni 
kell.  

 
3. Az ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá mint a Kbt. 22.§ (1) bekezdés 

szerinti szervezet jelentkezett be, ennek megfelelően az általános 
(közösségi és nemzeti) közbeszerzési eljárások és az egyszerű 
közbeszerzési eljárás alkalmazására köteles. 

 
II. A Szabályzat hatálya 
 

1. A Szabályzat hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(a továbbiakban: ajánlatkérő) Kbt. hatálya alá tartozó árubeszer-
zéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, épí-
tési és szolgáltatási koncesszióira, valamint tervpályázataira (a 
továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) terjed ki. 

 
2. Az ajánlatkérő közbeszerzései során – ha beszerzéseinek értéke 

a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja – köteles a Kbt., 
valamint e Szabályzat rendelkezései szerint eljárni. 
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III. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, il-

letőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek: 
 

1. Az ajánlatkérő nevében a közösségi, valamint a nemzeti értékha-
tárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások so-
rán az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Gazdasági Bizott-
ság jogosult. Az értékhatár meghatározásánál – a döntési jogkör 
szempontjából – a becsült érték az irányadó. A döntést magában 
foglaló dokumentumot a Gazdasági Bizottság elnöke, akadályoz-
tatása esetén az általa felhatalmazott személy írja alá. A megkö-
tendő szerződés(eke)t a Polgármester, akadályoztatása esetén 
az általa felhatalmazott személy írja alá.  

 
2. Az ajánlatkérő nevében a mindenkori nemzeti értékhatárok alatti 

értékű közbeszerzések során az eljárást lezáró döntés megho-
zatalára a Polgármester jogosult.  Az értékhatár meghatározá-
sánál – a döntési jogkör szempontjából - a becsült érték az
 irányadó. A döntést magában foglaló dokumentumot és a 
megkötendő szerződés(eke)t a  Polgármester, akadályozta-
tása  esetén az általa  felhatalmazott személy írja alá. 

 
3. Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a Be-

szerző Szervezet javaslata alapján a Polgármester jogosult a 
Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben az eljárást lezá-
ró döntés meghozatalára. A javaslatban a Beszerző Szervezet 
köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a 
rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az eset-
ben a Beszerző Szervezet köteles a Polgármester döntéséről a 
Gazdasági Bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoz-
tatni.  

 
4. Az Önkormányzat a közbeszerzéseinek lebonyolítását az arra ki-

jelölt Beszerző Szervezeten keresztül végzi. A Beszerző Szerve-
zet köteles ellátni mindazon szervezési, adminisztrációs, iratkeze-
lési és döntéselőkészítési feladatokat, melyek – a Kbt., a Rende-
let és jelen Szabályzat alapján – az Önkormányzat közbeszerzé-
seinek jogszabályok alapján előírt lebonyolításához szükségesek. 
A Beszerző Szervezet köteles a közbeszerezések törvényes és 
színvonalas lebonyolítása érdekében a megfelelő személyi és 
tárgyi feltételekről gondoskodni.  

 
5. A Beszerző Szervezet erre kijelölt képviselőjét – az önkormányza-

ti közbeszerzések tekintetében – aláírási jog illeti meg a Beszerző 
Szervezet Szabályzatban meghatározott feladatainak ellátására 
vonatkozóan. 
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6. Jelen Szabályzat alapján Beszerző Szervezetként kijelölt szerv a 

Miskolci Holding Zrt. 
 
7. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzései 

során benyújtott ajánlatok értékelésére a Beszerző Szervezet kö-
teles a törvényi előírásoknak megfelelő Bírálóbizottság felállításá-
ra javaslatot tenni, amelynek munkájában a Beszerző Szervezet 
részéről delegált közbeszerzési szakmai szakértelemmel rendel-
kező tagok az eljárás gyakorlati előkészítői és lebonyolítóiként 
vesznek részt. 

 
8. A Bírálóbizottság tagjait a közbeszerzési terv időszakára – a Be-

szerző Szervezet javaslata alapján – a Polgármester kéri fel. A 
Polgármester jogosult a már felállított Bírálóbizottságba tagot de-
legálni, vagy – a közbeszerzési eljárás sajátosságaira tekintettel – 
külön Bírálóbizottságot létrehozni.  

 
9. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Beszerző 

Szervezet közös közbeszerzései során benyújtott ajánlatok érté-
kelésére a Beszerző Szervezet köteles a törvényi előírásoknak 
megfelelő Bírálóbizottság felállítására javaslatot tenni, amelynek 
munkájában az Önkormányzat és a Beszerző Szervezet részéről 
delegált tagok közösen vesznek részt. 

 
10. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot ké-

szít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró dön-
tést hozó részére. A Bírálóbizottság akkor felel meg a Kbt. vonat-
kozó előírásainak, ha tagjai megfelelő jogi, közgazdasági, közbe-
szerzési, illetve a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai 
ismeretekkel rendelkeznek. A Bírálóbizottság tagjai szakvéle-
ményük és döntési javaslatuk összeállítása során nem utasítha-
tók. 

 
11. A Beszerző Szervezet a Bírálóbizottság által összeállított írásbeli 

szakvélemény és döntési javaslat döntéshozó felé történő továb-
bítása előtt köteles az eljárási iratokat a Jegyzőnek törvényességi 
észrevételre bemutatni. A Jegyző által gyakorolt törvényességi 
észrevételezés nem terjed ki a szakvélemény és a döntési javas-
lat tartalmi vizsgálatára. 

 
12. A Jegyző – törvényességi ellenőrzési jogköre keretében – jogo-

sult a Beszerző Szervezet önkormányzati közbeszerzésekkel 
kapcsolatos munkáját ellenőrizni, a Bírálóbizottság munkájában 
részt venni, illetve a Bírálóbizottságba maga helyett tagot dele-
gálni. 
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13. Az Önkormányzat közbeszerzéseinek előkészítését, a Beszerző 

Szervezet munkáját – a Beszerző Szervezet kérelme alapján – a 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett szerve-
zeti egysége(i) segíti(k). A Beszerző Szervezet kérésére a szer-
vezeti egység vezetője köteles írásban közbeszerzési eljáráson-
ként témafelelőst kijelölni, és a témafelelősön keresztül a Beszer-
ző Szervezet részére a közbeszerzés lebonyolításához szüksé-
ges információkat megadni, a Beszerző Szervezettel együttmű-
ködni, szakmai segítséget nyújtani. 

 
14. A Jegyző az Önkormányzat közbeszerzéseinek Polgármesteri Hi-

vatalon belüli összehangolására, az Önkormányzathoz érkező 
közbeszerzési iratok dokumentálására, továbbítására közbeszer-
zési referenst jelölhet ki.   

 
15. A közbeszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás és a doku-

mentáció elkészítésében, és az eljárás más szakaszában részt 
vevő személyeknek (így különösen a közbeszerzési témafelelős-
nek) és szerveknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti – 
szakértelemmel, szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük. 

 
16. Témafelelős kijelölésének hiányában a témafelelőst érintő felada-

tok a Beszerző Szervezetet terhelik. 
 
17. Különleges szakértelmet igénylő esetekben a Beszerző Szervezet 

jogosult külső szakértő igénybe vételére. A külső szakértő igény-
bevételéről a Beszerző Szervezet köteles a Polgármesteri Hivatal 
érintett szervezeti egységével egyeztetni. 

 
18. 4Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 
3. § (3) bekezdése szerinti előírásokat a közbeszerezésben el-
járó személyekre megfelelően alkalmazni kell. 

 
IV. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, il-

letőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek feladatai: 
 

1. A Közgyűlés feladatai/hatásköre: 
- a közbeszerzési terv jóváhagyása, 
- az éves statisztikai összegezés jóváhagyása 
- bármely eljárás esetén a döntés jogát magához vonhatja, és 

ezzel  az eljárást lezáró döntést meghozhatja. 
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2. A Gazdasági Bizottság feladatai/hatásköre: 

- a közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárások során az eljárást 
lezáró döntés meghozatala, 

- az egyes eljárásokkal kapcsolatos döntéseket a Közgyűlés elé 
utalhatja. 

 
3. A Polgármester feladatai/hatásköre: 

- a nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések, az egy-
szerű közbeszerzési eljárások során az eljárást lezáró döntés 
meghozatala, 

- az egyes eljárásokkal kapcsolatos döntéseket a Gazdasági 
Bizottság, vagy a Közgyűlés elé utalhatja, 

- a Bírálóbizottság tagjainak felkérése, 
- a közbeszerzési terv évközben történő módosítása. 

 
4. A Jegyző feladatai/hatásköre: 

- a közbeszerzési eljárások törvényességi szempontból történő 
ellenőrzése jelen szabályzatban meghatározott körben 

- részvétel a Bírálóbizottság munkájában, illetve tag delegálása 
a Bírálóbizottságba, 

 
5. A Beszerző Szervezet feladatai/hatásköre: 

- az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 
közreműködik a közbeszerzési terv összeállításában, 

- Önkormányzat és Beszerző Szervezet közös közbeszerzési 
eljárásai során saját részéről Bírálóbizottsági tagokat jelöl ki 

- a Bírálóbizottság szakmai javaslatai alapján elkészíti az aján-
lati/ajánlattételi, illetve a részvételi felhívást,  

- a kijelölt témafelelős segítségével összeállítja a közbeszerzési 
dokumentációt,  

- gondoskodik arról, hogy az összeállított dokumentáció az el-
fogadott felhívással szakmailag és formailag is összhangban 
álló legyen, 

- a felhívások megküldése, illetve megjelentetése, javítása, mó-
dosítása, visszavonása, hiánypótlása, 

- a témafelelős jelzése alapján a szerződés módosításáról, illet-
ve teljesítéséről szóló tájékoztató megjelentetése, 

- a közbeszerzési eljáráshoz, illetve annak ellenőrzéséhez kap-
csolódó egyéb, jogszabályban előírt hirdetményminták megje-
lentetése, 

- a témafelelős közreműködésével összeállítja és megküldi a 
kiegészítő tájékoztatást, 
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- a témafelelős segítségével szervezi és koordinálja az esetle-

ges helyszíni bejárásokat, 
- a hiánypótlásokkal kapcsolatos intézkedések megtétele, a hi-

ánypótlások megküldése, 
- a döntési javaslatok/előterjesztések, illetve a közbeszerzési el-

járás iratainak Jegyző részére történő bemutatása, döntésho-
zó elé terjesztése,  

- az éves statisztikai összegezés elkészítése, és megküldése a 
Közbeszerzések Tanácsa részére, 

- kapcsolattartás a közbeszerzésekben érintett szervekkel, illet-
ve személyekkel 

- koordinálja az eljárásban részt vevő szakértő(k), hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó munkáját, 

- az egyes eljárási cselekmények során az adminisztrációs és 
iratkezelési kötelezettségek teljesítése, 

- a közbeszerzési dokumentumok tárolása, jogszabály által elő-
írt ideig történő megőrzése oly módon, hogy azok azonosítha-
tóak, visszakereshetőek, és utólagosan ellenőrizhetőek legye-
nek, 

- egyéb, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges – 
jelen Szabályzatban más személyre, szervre nem telepített – 
jogszabályokban előírt feladatok elvégzése. 

 
6. A Bírálóbizottság feladatai/hatásköre: 

- az ajánlattételi/ajánlati, illetve részvételi felhívások szakmai 
véleményezése, 

- az értékelési eljárás lefolytatása, 
- tárgyalásos eljárás esetén, illetve ahol a Kbt. tárgyalást említ, 

a tárgyalás lefolytatása, 
- az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizs-

gálata, 
- a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala, 
- az ajánlat érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata, 
- a kizáró okok vizsgálata, 
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a döntés-

re jogosult részére az eljárást, illetve több szakaszból álló eljá-
rás esetén az eljárási szakaszt lezáró döntés meghozatalá-
hoz. 

 
7. A közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egységek fel-

adatai/hatáskörei: 
- a költségvetési rendelet alapján az éves közbeszerzési felada-

tok meghatározása, 
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- az adott évre tervezett közbeszerzésekről kimutatás készítése 

a közbeszerzési terv, illetve az előzetes összesített tájékoztató 
elkészítéséhez, 

- a témafelelős kijelölése, a témafelelős kijelölését igazoló do-
kumentum Beszerző Szervezet részére történő megküldése, 

- a Beszerző Szervezet és a Bírálóbizottság munkájának folya-
matos segítése, a szakmai háttér biztosítása, 

- a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratok azonnali meg-
küldése a Beszerző Szervezet részére. 

 
8. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését végző szervezeti egy-

ség feladatai/hatásköre: 
- a rá vonatkozó munkatervben foglaltak szerint elvégzi az eljá-

rások belső ellenőrzését. 
 

9. A témafelelős feladatai/hatásköre: 
- a közbeszerzési eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, 

hogy fennállnak-e a megindítás feltételei (különös tekintettel a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére), 

- folyamatosan segíti a Beszerző Szervezet munkáját, 
- közreműködik a közbeszerzési dokumentáció elkészítésében, 
- közreműködik a helyszíni bejárás szervezésében, illetve azon 

jelen van, 
- közreműködik a kiegészítő tájékoztatás elkészítésében, 
- a közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződést a tel-

jesítésig végigkíséri, a szerződés módosítását, illetve a szer-
ződés teljesítését azonnal jelzi a Beszerző Szervezetnek, oly 
módon, hogy a megfelelő hirdetményminta a jogszabály által 
előírt határidőn belül megküldhető legyen, 

- ellátja a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység 
vezetője által rábízott feladatokat. 

 
10. A Polgármesteri Hivatalon belüli közbeszerzési referens feladatai: 

- a közbeszerzések összehangolásának Polgármesteri Hivata-
lon belüli elősegítése, 

- az érintett szervezeti egységektől, illetve témafelelősöktől ér-
kező adatok, információk összegezése, Beszerző Szervezet 
felé történő továbbítása, 

- a Polgármesteri Hivatalba érkező közbeszerzési iratok továb-
bítása és folyamatos dokumentálása, 

- egyéb, a Jegyző által rábízott feladatok ellátása. 
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V. A közbeszerzési eljárás előkészítése: 
 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi fel-
hívás, a részvételi felhívás, a dokumentáció előkészítése, és az 
eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segí-
tő előterjesztések előkészítése a Beszerző Szervezet feladatkö-
rébe tartozik. A közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti 
egység a közbeszerzések határidőben történő lefolytatása érde-
kében, és az előkészítések időigényességére figyelemmel a köz-
beszerzési év elején, vagy lehetőség szerint minél hamarabb – 
kérelemre – írásban kijelöli a témafelelősöket, és a kijelöléseket 
azonnal továbbítja a Beszerző Szervezet részére. 

 
2. Témafelelősként a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti 

egység megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőjét 
kell kijelölni. Ha a Polgármesteri Hivatalnak megfelelő szakérte-
lemmel rendelkező köztisztviselője nincs, a Beszerző Szervezet 
jogosult – a Jegyző egyetértése mellett – külső szakértő igénybe 
vételére.  

 
3. A témafelelős az eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, 

hogy fennállnak-e az eljárás megindításának feltételei. A kijelölt 
Bírálóbizottság szakmai javaslatai alapján a Beszerző Szervezet 
meghatározza a lefolytatandó eljárás fajtáját, és elkészíti az aján-
lati/ajánlattételi, illetve a részvételi felhívást, valamint az eljárás 
megindításához szükséges egyéb iratokat.  

 
4. A témafelelős és a Beszerző Szervezet együttesen gondoskodik 

arról, hogy a dokumentáció az eljárás megindításának időpontjáig 
elkészüljön. 

 
VI. A közbeszerzési eljárás lefolytatása: 

 
1. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervek, illetve személyek kötele-

sek a jelen Szabályzatban meghatározott feladatmegosztás sze-
rint összehangoltan lefolytatni a közbeszerzési eljárásokat.  

 
2. A Bírálóbizottság munkáját az eljárások lefolytatása során az ad-

minisztratív teendők tekintetében a Beszerző Szervezet, a szak-
mai teendők tekintetében a témafelelős, illetve a Beszerző szer-
vezet segíti. 
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3. A közbeszerzési eljárásban részt vevő munkatársak, felkért és 

megbízott külső szakértők kijelölésénél figyelemmel kell lenni a 
Kbt. 10.§ szerint meghatározott összeférhetetlenségi esetekre. Az 
összeférhetetlenségi szabályok betartásáért a Beszerző Szerve-
zet tartozik felelősséget vállalni. A közbeszerzési eljárások érté-
kelési szakaszában az összeférhetetlenségi szabályok betartását 
a Bírálóbizottság is vizsgálja. 

 
4. Kinevezésüket követően az eljáró szervezeti tagoknak, az eljá-

rásba bevont és a döntést hozó személy(ek)nek írásbeli nyilatko-
zatot kell tenniük arról, hogy a Kbt-ben szabályozott összeférhe-
tetlenség személyükre vonatkoztatva nem áll fenn, továbbá, hogy 
az eljárás során tudomásukra jutott információkkal, adatokkal az 
ajánlattevőket nem segítik és azokat az eljárás befejezése előtt 
és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák.  

 
5. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek az eljárás fo-

lyamán egyébként titoktartásra kötelesek, a közbeszerzési felhí-
vás, illetve a dokumentáció feltételeivel kapcsolatban az ajánlat-
tevőkkel külön megbeszéléseket nem folytathatnak. 

 
6. A nyilatkozatot – szükség esetén (az ajánlattevők személyének 

megismerése után) – az ajánlatok bontását követően meg kell 
erősíteni. 

 
VII. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése: 

 
1. 5 Az eljárások belső ellenőrzését a rá vonatkozó munkatervbe 

foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésért 
felelős szervezeti egysége végzi. 

 
 A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje: 
 

1. Önkormányzat a jogszabályban előírt határidőre minden évben 
összesített közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről. Az egyes, közbeszerzés tárgya szerint érintett 
szervezeti egységek kötelesek a jogszabályban előírt határidőt 15 
nappal megelőzően a tervezett közbeszerzéseikről szóló kimuta-
tást a közbeszerzési referens részére megküldeni. A közbeszer-
zés referens a kimutatásokat – a Beszerző Szervezet bevonásá-
val – összesíti, és jóváhagyás végett a Polgármester felé továb-
bítja. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet leg-
alább 5 évig meg kell őrizni.  
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2. Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény esetén a köz-

beszerzési tervet módosítani kell, melyre a Polgármester jogosult. 
A módosítást minden esetben meg kell indokolni. A módosítást a 
közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység, vagy a 
Beszerző Szervezet kezdeményezheti. 

 
3. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valam-

ennyi adminisztrációs kötelezettség a Beszerző Szervezetet, illet-
ve a döntéshozó eltérő döntése esetén az arra kijelölt személyt, 
vagy szervet terheli. Az eljárásban keletkezett összes iratot, do-
kumentumot eredeti példányban a Beszerző Szervezet őrzi meg, 
oly módon, hogy kérésre a dokumentum eredetiben és másolat-
ban is megtekinthető, illetve ellenőrizhető legyen. 

 
4. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészí-

teni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezései-
nek megfelelően írásban kell rögzíteni. 

 
5. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesí-

tésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás 
lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig 
meg kell őrizni. 

 
6. Az ajánlatkérő nevében a Beszerző Szervezet a tárgyévi közbe-

szerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
éves statisztikai összegezést készít, melyet legkésőbb a jogsza-
bályban előírt határidőig a Közbeszerzések Tanácsának megküld. 

 
 IX. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, il-

letőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek felelősségi 
köre: 
 
1. Valamennyi, jelen Szabályzat alapján a közbeszerzési eljárások-

ban részt vevő személy vagy szervezet köteles feladatait jogsze-
rűen, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon ellátni, a 
jogszabályi előírásainak megfelelően az eljárási cselekményeket 
határidőben elvégezni, a szükséges döntéseket határidőben és 
kellő körültekintéssel meghozni.  
 

2. Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a jelen 
Szabályzatban meghatározott feladatmegosztás szerint eljáró 
szervek, illetve személyek a felelősek.  

 
3.  Az eljárások adminisztrálásáért a Beszerző Szervezet a felelős. 

Az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a Beszerző 
Szervezet a felelős.  
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4.   Az eljárást lezáró döntésért a döntést hozó a felelős. 

5. A közbeszerzési eljárásokban résztvevő köztisztviselők a jelen 
Szabályzatban meghatározott feladataik ellátása tekintetében fe-
gyelmi felelősséggel tartoznak.  

6. A Beszerző Szervezet munkatársainak mulasztása esetén a Be-
szerző Szervezet vezetője köteles a mulasztást kivizsgálni, és 
munkáltatói jogkörében a szükséges intézkedéseket megtenni.  

7. A Beszerző Szervezet vezetőjének mulasztása, valamint a dön-
téshozó mulasztása esetén a Jegyző köteles a Közgyűlést tájé-
koztatni. 

 
 X. Záró rendelkezések: 
 

1. A jelen szabályzattól eltérő, egyedi eljárási rend megalkotására a 
Polgármester jogosult.  

2. Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezé-
seit a kihirdetése után megkezdett közbeszerzések során kell al-
kalmazni. 

3. A közoktatási intézmények tekintetében a Szabályzat rendelkezé-
seit 2007. július 1-től kell alkalmazni. 

 
Miskolc, 2007. május 10. 
 
 
 
X-226/14.133 /2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Városgazda Kht. szerződéses jogviszonyai-

nak átalakítása 
 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat Miskolci Városgazda Kht. szerző-
déses jogviszonyainak átalakítására” című előterjesztést és az alábbi ha-
tározatot hozta: 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a melléklet szerinti 
Közszolgáltatási szerződés megkötését Miskolc MJV Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Kht között, felhatalmazza a Polgármestert annak alá-
írására. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Miskolci Városgazda Kht. 
Határidő:  azonnal 
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X-227/14.134/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: ÖKO-PROGRAM 2008. évi pályázat benyújtási határide-

jének meghosszabbítása, pályázati döntések hatáskör-
ének átruházása és a 2009. évi támogatási keretösszeg 
növelése 

 
 
A Közgyűlés a 2008. évi állami támogatású módosított LFP-2008-LA-9 
kódszámú programhoz kötődő, szükséges rendeletmódosításról, a pályá-
zat benyújtási határidejének meghosszabbításáról és a pályázati döntések 
hatáskörének átruházásról, - a már 2009. évre jóváhagyott - támogatási 
keretösszeg megemeléséről készített előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány 

Lakásprogramja keretében, az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által közzétett LFP – 2008-LA-9 kódszámú programhoz.  
Kinyilvánítja, hogy a pályázatokhoz szükséges Önkormányzati önerő 
összegét a 2009. évi  költségvetésében erre a célra elkülöníti. 

  
2. Kötelezi a MIK Zrt-t, a pályázati rendszerben, a társasházak és la-

kásszövetkezetek önkormányzati támogatására vonatkozó nyilvános 
pályázat benyújtási határideje meghosszabbításának meghirdetésére 
és közzétételére.  

 
3. Korábbi döntésének megfelelően megbízza a MIK Zrt-t az Önkor-

mányzati pályázati rendszer teljes körű lebonyolításával. 
 
4. A Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettség elrendelése mellett, 

2009. június 30-ig teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium LFP-2008-LA-9 
kódszámú állami támogatásos programmal kapcsolatos pályázati 
döntések meghozatalára, a 2009. évi költségvetésben erre a célra 
elkülönített források erejéig.  

 
5. A Közgyűlés a 2009 évi költségvetésében az LFP-2008-LA-9 prog-

ram önkormányzati támogatására a III-13/13.188/2008. sz. határoza-
tában biztosított 25 millió Ft előirányzatot  további 50 MFt-tal kiegé-
szíti, azaz összesen 75 MFt támogatási keretösszeget biztosít az ön-
kormányzat 2009. évi költségvetése terhére. 
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6. Felhatalmazza a polgármestert, vagy akadályoztatása esetén a he-

lyettesítését ellátó Alpolgármestert, a pályázatok benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, amelyet a 
pályázók rendelkezésére bocsát. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Miskolc Holding Zrt. 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
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X-228/14.135/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Mis-
kolc Városi Sportiskola szervezeti átalakítására” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatokat hozza: 
 
1.) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) be-

kezdésében, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. 
évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jog-
körében eljárva a Miskolc Városi Sportiskolát, mint költségvetési in-
tézményt 2009. február 28. napjával megszünteti, ezzel egyidejűleg 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 25/A. § (2) bekezdése 
alapján a Sportiskolában dolgozó közalkalmazottak tovább-
foglalkoztatásához szükséges eljárást lebonyolítja, valamint az sport-
iskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya közös megegye-
zéssel megszűnik. 

 
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 Határidő:  2009. február 28. 
 
2.) Miskolc MJV Közgyűlése helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, fi-
gyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. 
törvény rendelkezéseire 2009. január 5-ei határidővel megalapítja a 
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasá-
got.  

 
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  2009. január 5. 
 
3.) A létrehozandó társaság működőképessége érdekében a Közgyűlés  

- megbízza az ügyvezető igazgatót az alapítástól számított 5 év idő-
tartamra (9. sz. mellélet); 

- kijelöli a MISI Nonprofit Kft. 3 felügyelő bizottsági tagjait (11. sz. 
melléklet) az alapítástól számított 3 év időtartamra; 

- megválasztja a kft könyvvizsgálóját alapítástól 3 év időtartamra (10. 
sz. melléklet). 
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Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2009. január 5. 

 
4.) Miskolc MJV Közgyűlése elhatározza, hogy a MISI Nonprofit Kft. tő-

keellátása érdekében az alábbi vagyonelemeket biztosítja: 
 - 300.000 Ft készpénz 
 - apportként a Leszih Andor úti, 13009 helyrajzi számú ingatlan 2/3 

részét (5. sz. melléklet). 
 
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:  2009. január 5. 
 

1. számú melléklet 
 

A Miskolc Városi Sportiskola 
MEGSZŰNTETŐ OKIRATA 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88.§ (3) 
bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm. rend. 11.§-a figyelembe vételével, és az Áht. 90.§ (1) bek. 
c) pontja alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
1. Megszűnő költségvetési szerv:  

 
neve:          Miskolc Városi Sportiskola 
székhelye:   3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. 
felügyeleti szerve:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
típusa:   Sportiskola 
törzsszáma:   473710 
statisztikai számjele: 15473718-9262-322-05 
adóigazgatási száma: 15473718-2-05 

 
2. Alapító szerv: 
 neve:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 székhelye:   3525 Miskolc, Városháztér 8. 
 alapítás ideje:  1998. 
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3. A megszüntető szerv: 
 neve:     Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 székhelye:   3525 Miskolc, Városháztér 8.  
 
4.  A megszűnés időpontja: 2009. február 28. 
 
5. A megszüntetés jogcíme: Az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. c) pontja 
 
6. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatainak jövőbeni 

ellátása:  
A megszüntetett szerv alapfeladatainak a megszüntetés után, 2009. 
március 1-jei hatállyal teljes körűen a 100%-os önkormányzati tulaj-
donban álló Miskolc Városi Sportiskola Közhasznú Nonprofit Kft. látja 
el.  

 
7. A jogutódlás tényének meghatározása:  

A megszűnő önállóan gazdálkodó költségvetési szerv jogutód nélkül 
szűnik meg, és az Áht. 90.§ (3) bekezdése alapján, az alapító Mis-
kolc Mj. Város Önkormányzat rendelkezése szerint a vagyoni jogok 
és kötelezettségek tekintetében jogutódja az alapító szerv, Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 
8. Rendelkezés a megszűnő költségvetési szerv vagyonáról:  

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló összes vagyoni érték – 
ide értve a követeléseket és a kötelezettségeket is – a számviteli 
nyilvántartások alapján elkészített zárómérleg szerint a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg. 

 
9. Rendelkezés a foglalkoztatottakról:  

A költségvetési szerv valamennyi dolgozójának közalkalmazotti jog-
viszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
25.§. (1) bek. d) pontja alapján 2009. február 28. napjával megszű-
nik. 

 
 
Miskolc, 2008. december 18. 
 
 

........................................................ ................................................... 
Káli Sándor 

polgármester 
Dr. Mihalecz Péter 

jegyző  
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X-229/14.136/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá 

történő átalakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Egész-
ségügyi Központ gazdasági társasággá történő átalakítása” című előter-
jesztést és a következő határozatot hozta: 

 
1./  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekez-

désében, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Miskolci Egészségügyi Központ elnevezésű költségvetési szer-
vet 2009. március 1. napjával megszünteti az 1. számú „Megszüntető 
okirat” melléklet szerint. 

 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. március 1. 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Egészségügyi Központ 
megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántar-
tásból való, 2009. március 1. határnappal történő törlés érdekében 8 na-
pon belül küldje meg a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi 
Igazgatóságához. 

 
Felelős:    jegyző 
Határidő:   Közgyűlést követő 8 napon belül 

 
3./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - változatlan szerződési feltéte-

lek mellett – meghosszabbítja Tasnádi Zoltán önkormányzati biztosi 
megbízatását 2009. február 28-ig. 

 
Felelős:    polgármester 
Határidő:   2008. december 20. 
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4./  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 
2006. évi IV. törvény rendelkezéseire megalapítja - az egészségügyről 
szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
szakmai feltételek biztosítására irányuló közfeladat ellátására - a MISEK 
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövid nevén: MISEK 
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.), a 2. 
számú mellékletben szereplő Alapító Okiratnak megfelelően. 

 
A társaság működőképessége érdekében Miskolc MJV közgyűlése: 

 
 Megbízza a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Köz-
pont és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság első ügyvezetőjének Juhász Lajos-t alapítástól 2009. február 28-ig 
határozott időtartamra. Egyúttal felkéri a Miskolci Egészségügyi Központ 
vezetésével szoros együttműködésben az átmenet technikai előkészíté-
sére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert  Juhász Lajos megbízási szer-
ződési feltételeinek letárgyalására, a szerződés megkötésére. 

 
 Kijelöli a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Okta-
tó Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első felügyelő bizott-
sága tagjait az alapítástól számított 3 év időtartamra a következők sze-
mélyében: 

1. Elnök:  Juhász Imre 
2. Tagok: dr. Kovács Andrea 
3.   dr. Kovács Zoltán 
4.   dr. Török Pál 
5.    Dulibán Lászlóné 
6.    Garamvölgyi Attila 
 

A Felügyelő Bizottság elnökének díjazása 100.000.- Ft/hó, a tagok díja-
zása 50.000.- Ft/hó. 
 
 Kijelöli a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság el-
ső könyvvizsgálójának Auditing Könyvvizsgáló Kft-t (személyesen el-
járó könyvvizsgálóként Iglai Szabolcsot) a társaság alapításától a 2011. 
üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig, 
de nem tovább, mint 2012. május 31-ig, 200.000 Ft+áfa/hó díjazással. 
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 Biztosítja a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Köz-
pont és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság alapításához szükséges 20 millió Ft törzstőke összegét pénzbeli be-
tétként a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségve-
tésének általános tartalék előirányzata terhére. 

 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. január 15.  

 
5./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a MEK önkormányzati 

biztosát, Tasnádi Zoltánt, hogy gondoskodjon a MISEK Miskolci Sem-
melweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság zavartalan feladatellátásához 
szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 
az önkormányzati egészségügyi szakellátási feladatok átadási szerző-
désének megkötéséről, továbbá a MEK gazdasági társasággá alakítá-
sához kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:    Tasnádi Zoltán, M.E.K. Önkormányzati Biztos 
Határidő:   2009. február 28. 

 
6./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Miskol-

ci Egészségügyi Központ felhalmozott adósságállományának kezelésé-
re, úgy hogy az eredményezze az újonnan létrejövő MISEK Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működőképességét, a 2009. 
évi költségvetésben 300 MFt egyszeri vissza nem térítendő támoga-
tás biztosítása mellett, melyet a közgyűlés ezen határozatával elfogad. 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
a Miskolci Egészségügyi Központtal a fenti tartalmú támogatási szerző-
dés megkötésére. 

 
Felelős:    polgármester 
Határidő:   2009. március 1.  

 
7./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése érvényben lévő vagyonrendele-

tét szem előtt tartva a Miskolc MJV tulajdonában álló, a MEK által hasz-
nált 5. számú mellékletben szereplő ingatlanokat, az azok használatá-
ban beálló vagyonjogi funkcióváltásra tekintettel a korlátozottan forga-
lomképes kataszteri nyilvántartási kategóriából átsorolja a szabad fel-
használású ingatlanok körébe, ezzel előkészítve a MISEK Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonjuttatását.  
 
Felelős:    polgármester 
Határidő:   2009. március 1.  
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8./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a MISEK 

Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. tőkeellátása érdekében Mis-
kolc MJV nevében március 1-i határnappal (feltéve, hogy a Társaságot 
a Cégbíróság a Cégjegyzékbe bejegyezni rendeli) a Társaságban tő-
keemelést hajt végre a 3. számú mellékletben szereplő Alapítói hatá-
rozat és az 5. és 6. számú mellékletekben szereplő ingatlan és tárgyi 
eszköz értékbecsléseknek megfelelően apport formájában (az eszkö-
zök tulajdonba adásával), az alábbi értékkel, melynek végrehajtására 
felhatalmazza a polgármestert: 

 
Ingatlanok összértéke március 1-i határnappal 9.086.400.000 Ft 
Tárgyi eszközök összértéke március 1-i határnap-
pal 

1.466.172.644 Ft 

Készletek összértéke március 1-i határnappal 75.200.000 Ft 
Összesen: 10.627.772.644 Ft 
Apportérték (alkalmazott kerekítésre figyelemmel): 10.627.773.000 Ft 

 
Az előre elhatározott módosítások a 3. sz. mellékletben található, mó-
dosított társasági szerződésben kerültek rögzítésre. Az érintett ingatla-
nok tételesen a következők: 

 

Ingatlan megnevezése 
Helyraj-
zi szám 

Végső FÉ  
Ft-ban 

Épületérték  
Ft-ban 

Telekérték  
 Ft-ban 

Semmelweis kórház 8076/4 6 340 000 000 4 597 000 000 1 743 000 000 

Diósgyőri kórház 23486/1 2 433 000 000 2 212 000 000 221 000 000 

Diósgyőri rendelőintézet 23431/3 272 000 000 258 100 000 13 900 000 

Diósgyőri kórház parkoló 23482/5 37 000 000 15 600 000 21 400 000 

Diósgyőri kórház garázs 23484/5 4 400 000 2 200 000 1 800 000 

Összesen   9 086 400 000 7 085 300 000 2 001 100 000 

 
Egyúttal megbízza a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság második ügyvezetőjének Tasnádi Zoltán-t 2009. március 1-
től határozatlan időtartamra. A Közgyűlés felkéri a polgármestert Tas-
nádi Zoltán megbízási szerződési feltételeinek letárgyalására, a szerző-
dés megkötésére. 

 
Felelős:    polgármester 
Közreműködő:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:   2009. március 1.  
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9./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Mezőkövesdi Önkor-

mányzat e tárgyban hozott szükséges döntései alapján – előzetesen 
hozzájárul, hogy az átszervezés eredményeként létrejött MISEK Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (az eddigi gyakorlatnak megfe-
lelően) közreműködjék, illetve ellássa a mezőkövesdi szolgáltatási terü-
leten az OEP által finanszírozott egészségügyi járó- és fekvőbeteg 
szakellátást a korábban megkötött együttműködési szerződésnek meg-
felelően). 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  2008. december 18. 

 
10./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc Megyei 

Jogú Város, Miskolci Egészségügyi Központ és az érdekképviseleti 
szervek között létrejövő megállapodást, amely a MEK-ben foglalkoztatott 
közalkalmazottak MEK megszűnése után létrejövő gazdasági társaság-
ban való továbbfoglalkoztatási feltételeit rögzíti. (9. számú melléklet) 

 
Felelős:    polgármester 
Közreműködik:  Tasnádi Zoltán, M.E.K. Önkormányzati Biztos 
Határidő:   2009. január 28.  

 
11./ A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 30. § (1) bekezdés b.) pontja alapján, a MEK-ben elindított szer-
vezetracionalizálásra tekintettel a Miskolci Egészségügyi Központnál 
foglalkoztatott 145 fő munkavállaló tekintetében csoportos létszámcsök-
kentést rendel el, és felkéri a Miskolci Egészségügyi Központ Önkor-
mányzati Biztosát, hogy a létszámcsökkentésre vonatkozó munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  2009. február 28. 
Közreműködik:  Tasnádi Zoltán, M.E.K. Önkormányzati Biztos 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 
12./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlá-
tolt Felelősségű Társaság legkésőbb 2009. december 31. napjá-
tól a Miskolc Holding Zrt. tagjaként működjön tovább. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009.december 31. 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt 

     MISEK ügyvezető 
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13./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság üzletrészének megosztására vagy elidegeníté-
sére az alapítástól számított legalább 10 évig nem kerülhet sor 
sem az önkormányzat, sem a Miskolc Holding Zrt. részéről. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
14./ A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Bizottságot és a Gazdasági Bi-

zottságot, hogy a Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társa-
sággá történő átalakítását kísérje figyelemmel, azt koordinálja, az át-
alakulás folyamatában havi rendszerességgel számoltassa be a létre-
jött gazdasági társaság ügyvezetőjét, és az önkormányzati biztost. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  Tasnádi Zoltán M.E.K. Önkormányzati Biztos 

     MISEK Ügyvezető 
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1. számú melléklet 
 

A Miskolci Egészségügyi Központ 
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88.§ (3) 
bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm.rend. 11.§-a figyelembe vételével, és az Áht. 90.§ (1) bek. 
c) pontja alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
1. A megszűnő költségvetési szerv: 
  neve:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
     Miskolci Egészségügyi Központ 
  székhelye:   3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 
  felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
  típusa:   Kórház és rendelőintézet 
  törzsszáma:  586089000 
  statisztikai számjele: 15586085 
  adóigazgatási száma: 15586085-2-05 
 
2. Alapító szerv: 
  neve:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
  székhelye:   3525 Miskolc, Városház tér 8. 
  alapítás ideje:  2007. október 1. 
 
3. A megszüntető szerv: 
  neve:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
  székhelye:   3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
4. A megszűnés időpontja: 2009. március 01.  
 
5. A megszüntetés jogcíme: Az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. tv. 90. §. bek. c) pontja 
 
6. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatainak jövőbeni 

ellátása:  
 A megszüntetett szerv alapfeladatait a megszüntetés után, 2009. 

március 1-jei hatállyal teljes körűen a 100%-os önkormányzati tulaj-
donban álló MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Köz-
pont és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. látja el. 
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7. A jogutódlás tényének meghatározása: 

A megszűnő önállóan gazdálkodó költségvetési szerv jogutód nélkül 
szűnik meg, és az Áht. 90.§ (3) bekezdése alapján, az alapító Mis-
kolc Mj. Város Önkormányzat rendelkezése szerint a vagyoni jogok 
és kötelezettségek tekintetében jogutódja az alapító szerv, Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 
8. Rendelkezés a megszűnő költségvetési szerv vagyonáról: 
 A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló összes vagyoni érték 

– ide értve a követeléseket és a kötelezettségeket is - a számviteli 
nyilvántartások alapján elkészített zárómérleg szerint a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.  

 
9. Rendelkezés a foglalkoztatottakról: 
 A költségvetési szerv valamennyi dolgozójának közalkalmazotti jog-

viszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
25.§. (1) bek. d) pontja alapján 2009. március 1. napjával megszűnik.  

 
Miskolc, 2008. december 18. 
 
 
  Dr. Mihalecz Péter sk.   Káli Sándor sk. 
   jegyző    polgármester 
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X-230/14.137/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Általános iskolák kötelező beiskolázási körzeteinek fe-

lülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az álta-
lános iskolák kötelező beiskolázási körzeteinek felülvizsgálatára” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1.) A Közgyűlés a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola József Attila Tagiskolájában a 2009/2010-es tanévben 
első évfolyam indítását nem engedélyezi. 

  
Felelős:               polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
Határidő:             2009. szeptember 1.  

 
2.) Engedélyezi, hogy az Erenyői Tagiskola (3518 Miskolc, Faller J. u. 

9. beiskolázási körzetéből a Debreceni M. tér kerüljön át a Bulgár-
földi Általános és Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű Iskola 
(3534 Miskolc, Fazola H. u. 2.) körzetébe. 

 
          Felelős:               polgármester 
         Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
         Határidő:             azonnal 
 
3.) Engedélyezi, hogy a Fazola Henrik Tagiskola (3533 Miskolc, Tégla-

gyár u. 3.)   beiskolázási körzetéből a Kabar u. és a Gózon L. u. ke-
rüljön át a Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 
1.) körzetébe. 

             
         Felelős:               polgármester 
         Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
         Határidő:             azonnal 
 
     4.) Engedélyezi,hogy a  
 

      A Kazinczy Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola beiskolázási körzetébe: a Tampere lépcső,   

      a Miskolctapolcai Tagiskola  beiskolázási körzetébe: az Adri-
ányi J. u, Aranyeső u. Bencés u., Dimitrov hegy, Fajdos dűlő, 
Kikerics u., Kiskőkötő u., Csabai u., Lilaakác u., Magyarka, 
Mécs L.    u., Nagykőkötő, Nagykőkötő u., Platán u., Rézműves 
u., Tavasz u.,                                   
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      A Bársony János Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a 

Szent Anna tér, 
     a Hunyadi Mátyás Tagiskola beiskolázási körzetébe: a Bunda 

dűlő és Kiságazat   dűlő, 
 
      A Fazekas-Istvánffy Gy. Általános Iskola és AMI beiskolázási 

körzetébe: a   Napraforgó u., Dr. Antall József park, Kakashegy,  
 
      A Szabó Lőrinc Általános Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

Vörösmarty M. Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: a 
Csabai sor, Csáti sor, Petőfi sor, 

  
      A Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola beiskolázási körzetébe: a Pfaff Ferenc u., 
 
      Bem József Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a Nyírjes 

dűlő, az Arany    János Tagiskola beiskolázási körzetébe: a 
Nagypást tanya, Takta u. Tavirózsa u.,    Rendező pályaudvar, 
Balaton u., 

 
   A 21. Sz. Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a Köln u., 

Szilvásvölgy, a Móra F. Tagiskola beiskolázási körzetébe: 
Újmassa, Fehérkőlápa,  

 
  A Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka M. Tag-

iskolájának    beiskolázási körzetébe: a Lant u.,  
 
  A Szilágyi D. Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola        Görömbölyi Tagiskolájának beiskolázási 
körzetébe: az Ághegyi dűlő, Csabagyöngye dűlő, Farkas dűlő, 
Fuvola u., Garóca dűlő, Görömbölyi pincesor, Gubacska tanya, 
Lapocka dűlő, Meleg oldal, Mihályka, Templomhegy dűlő, Per-
zsák dűlő,  
a Gárdonyi G. Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: a Ce-
mentgyári u., Palánt dűlő, Panoráma u.,  

 
  A Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola beiskolázási körzetébe: a Herceghajtás dűlő, 
Nagykerekhegy dűlő, Nagykirály dűlő, Pocem dűlő, Bányaoldal, 
az Erenyői Tagiskola beiskolázási körzetébe: a Bollóalja dűlő, 
Kőpad dűlő, Meggyes u., Vadász-köz, Vadász-lak, Tárna tér, 
Fény u., 
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  A 10. Sz. Petőfi S. Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola beiskolázási körzetébe: a Blaskovics L. u. végig, 
Rózsás dűlő, Kiskánás dűlő, 
a Rónai Ferenc Tagiskola beiskolázási körzetébe: az Eperjesi 
u. páratlan oldal, 

 
  A Komlóstetői Általános Iskola beiskolázási körzetébe: a 

Kismagashegy, Lejtő u., Kikerics u., Krókusz u., Liliom u., 
 
  A Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály AMI 

Munkácsy M. Tagiskolájának beiskolázási körzetébe: a 
Korrach Mór u. végig, 

 
  Az Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola és AMI beiskolázási körzetébe: a Mendikás dűlő, kerül-
jön bele. 

          
Felelős:               polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
Határidő:             azonnal 

 
 5.)  Ezzel egyidejűleg az intézmények alapító okiratát - beiskolázási kör-

zet tekintetében - a 2009/2010. tanévtől felmenő rendszerben az 1-
14. sz. melléklet szerint módosítja. 

 
 Felelős:               polgármester 
 Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
 Határidő:             azonnal 

   
 6.)  Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban  

bekövetkezett  változásokat    - adatszolgáltatási kötelezettségüknek  
megfelelően- a Közoktatási Információs Rendszer számára telje-
sítsék. 

          
 Felelős:              polgármester 
                              Intézményvezetők 
 Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
 Határidő:            2009. január 1.  

 
 

 



 
 
8. szám                                                                                              128. 

 
 
X-231/14.138/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás kistér-

ségi szintű feladatellátása érdekében intézményfenn-
tartó társulás létrehozása, valamint az Iránytű Szociális 
Szolgálat alapító okiratának  módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a házi 
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás kistérségi szintű feladatellátá-
sa érdekében intézményfenntartó társulás létrehozására, valamint az 
Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának a módosítására” című elő-
terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Kistérség 
Társulása között kötött feladat ellátási szerződés kiegészítését házi 
segítségnyújtás feladatainak kistérségi ellátására tekintettel. A Köz-
gyűlés felhatalmazza a polgármestert, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat képviseletében eljárva a szerződés aláírására, a vég-
rehajtás érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Kistérségi munkacsoport 

Egészségügyi, Családvédelmi és  
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  

Határidő:  azonnal 
 
2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Miskolc Kistérség Társulási Tanács kezdeményezésére - 
intézményfenntartó társulási szerződést kössön házi segítségnyújtás 
feladatainak ellátására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Kistérségi munkacsoport 

Egészségügyi, Családvédelmi és  
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  

Határidő:  azonnal 
 

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az intézményfenntartó társulás 
működtetéséről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztor-
ként a fenntartásában lévő Iránytű Szociális Szolgálat közreműködé-
sével gondoskodjon. 
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Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatás-

politikai Főosztály  
    Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 

 
4. A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 3. számú melléklete szerint 

az Iránytű Szociális Szolgálat, alapító okiratában bekövetkezett mó-
dosításokat. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatás-

politikai Főosztály  
    Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 

 
4.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az intézményfenntartó társulási szer-

ződés aláírására, valamint a határozat végrehajtása és a jogerős műkö-
dési engedély megszerzése érdekében szükséges egyéb intézkedés fo-
ganatosítására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatás-

politikai Főosztály  
    Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 

 
6. A közgyűlés hozzájárul az Iránytű Szociális Szolgálat létszámának 

feladatarányos bővítéséhez 2009. január 1 napjától.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 

 
7. A Közgyűlés jóváhagyja, az előterjesztés 4. számú melléklete szerint 

a Miskolci Családsegítő Központ, alapító okiratában bekövetkezett 
módosításokat. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspoliti-

kai Főosztály  
    Miskolci Családsegítő Központ 
Határidő:  azonnal 
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X-232/14.139/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elfoga-

dása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat közoktatási esély-
egyenlőségi terv elfogadására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
 
A Közgyűlés elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város közoktatási esély-
egyenlőségi intézkedési tervét. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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X-233/14.140/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Önkormányzat által adományozott címek és díjak oda-

ítélésére létrehozott Kuratórium tagjainak megválasz-
tása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat elismerései-
nek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 63/2005. 
(XII.15.). sz. rendelettel módosított 38/2004. (XI.10.). sz. rendelet 2. § (3) 
bekezdése alapján a kitüntető címek és díjak adományozásának javas-
lattevő szerveként létrehozott Kuratórium tagjainak 2009. évre az alábbi 
személyeket választja meg:  
 
1)  Káli Sándor polgármester (elnök) 
2)  Fedor Vilmos alpolgármester (titkár) 
3)  Barna István ny. középiskolai tanár 
4)  Bekes Dezső, a Miskolci Városszépítő Egyesület elnöke  
5)  Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum ny. 

igazgatója  
6)  Dr. Dobrossy István, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója  
7)  Dr. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem BTK dékánja 
8)  Dr. Hardonyi András, az Egészségügyi Bizottság elnöke  
9)  Horváth Ottóné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  
10)  Oláh Ferenc, a DVTK volt válogatott labdarúgója  
11)  Dr. Páczelt István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának el-

nökhelyettese 
12)  Papp Mónika, a Szikra Alapítvány vezetője  
13)  Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora  
14)  Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar nyugalmazott igazgató-

ja  
15)  Szebeni Péter, Miskolc MJV Önkormányzat civil tanácsnoka 
16)  Szilágyi Gizella, az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság el-

nöke  
17)  Dr. Tompa Sándor, a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Turisztikai 

Bizottság elnöke 
18)  Dr. Újszászy László, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának tu-

dományos titkára 
 
A Közgyűlés a Kuratórium póttagjainak 2009. évre az alábbi személye-
ket választja meg:  
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1) Gyarmati Béla újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház ny. igazgatója  
2) Hajnal József, a Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Szer-

kesztőségének vezetője. 
 
Felelős:     polgármester  
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
Határidő:    azonnal  
 
 
 
X-234/14.141/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása „Települési szilárd hulladék-

gazdálkodási rendszerek fejlesztése” c. pályázatra 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VB:82.956/2008. számú előter-
jesztést megtárgyalva egyetért azzal, hogy „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címmel a  Környezet és Energia 
Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívásra Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be. A pályázat sike-
res elbírálása esetén a megvalósításhoz szükséges önrészt az Önkor-
mányzat biztosítja. 
 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
     AVE Miskolc Kft.  
Határidő:  folyamatos 
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X-235/14.142/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP – 

1.2.2/08/1 pályázatának támogatása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP – 1.2.2/08/1 pályá-
zatának támogatására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múze-

umot a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási- kép-
zési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázatának be-
adásában.  

 
2.) A önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által 

elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatáso-
kat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 
évben fenntartja és üzemelteti a Miskolci Galéria Városi Művészeti 
Múzeumban.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Határidő:   azonnal 
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X-236/14.143/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TIOP 1.3.3 AGÓRA PÓLUS pá-

lyázati felhívásra 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat a FŰ-
TŐMŰ - Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP 1.3.3 AGÓRA 
PÓLUS pályázati felhívásra történő benyújtására” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy  Miskolc M.J.V. Önkormányzata 

benyújtsa 2. fordulóra a „FŰTŐMŰ - Science Múzeum és Művészeti 
Központ” című pályázatot. 

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Határidő:    2009. február 15. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 

 
 
2.) Sikeres pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges ön-

részt Miskolc M.J.V. Önkormányzatának költségvetése az alábbiak 
szerint biztosítja: 

 
FŰTŐMŰ - Science 
Múzeum és Művé-
szeti Központ 

2009. év 2010. év Összesen 

Saját forrás 122.390.457 73.662.236 196.052.693 

Támogatásból igé-
nyelt összeg 

1.128.836.316 621.163.684 
1.750.000.000 

Összesen 1.251.226.773 694.825.920 1.946.052.693 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a benyújtáshoz és a meg-

valósításhoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:    2009. február 12. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet  

 



 
8. szám                                                                                         135. 

 
 
X- 237/14.144/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Kerékpárút - hálózat áttekintése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat, ke-
rékpárút - hálózat áttekintése tárgyában készített előterjesztésben fog-
laltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a meglévő kerékpárút - hálózat 

biztonságosabbá tétele érdekében felkéri Orosz Lajos alpolgármestert, 
hogy a szükséges közlekedés-biztonsági beavatkozásokat vizsgáltas-
sa meg. Az átalakításokhoz, fejlesztésekhez és üzemeltetéshez szük-
séges forrásokat a 2009. évi költségvetés összeállításánál vegye figye-
lembe. 

 
 Felelős:     Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
    Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Főépítészi, Városfejlesztési-és rendezési Osztály 
 Határidő:    2009. február 28. 
 
2. A civil szervezetekkel munkacsoportot kell létrehozni, melynek a költ-

ségvetés kerékpáros közlekedéshez kötődő feladatainak konkrét vég-
rehajtásában véleményező, javaslattevő szerepet kell biztosítani. 

 
Felelős:     Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:    2009. április 30. 

 
3. A 2. pont szerinti munkabizottságnak a város útépítéssel járó fejleszté-

seinél - a kerékpárbarát közlekedés szempontjainak érvényesítése cél-
jából - véleményező, javaslattevő szerepet kell biztosítani. 

 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési  Osztály 
Határidő:     folyamatos 
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X-238/14.145/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgálta-

tástervezési koncepciójának felülvizsgálata 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálatára” című előterjesztést  és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgá-
latát.  

 
Felelős:          polgármester 
Határidő:         azonnal 
Közreműködik:     Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai  Főosztály 
                                  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal érin-

tett szakosztályok, intézmények, egyházak és civil szervezetek közre-
működésével koordinálja, foganatosítsa a  koncepció végre-hajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket. 

 
Felelős:        polgármester 
Határidő:         folyamatos 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és  

  Foglalkoztatáspolitikai  Főosztály 
                                Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
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X-239/14.146/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Közművelődési megállapodás megújítása közműve-

lődési feladatellátás céljából 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat köz-
művelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás 
céljából” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  meghosszabbítja 2009. ja-
nuár 1-től 2012. december 31-ig a Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú 
Egyesületével kötött Közművelődési megállapodást  Hejőcsaba város-
rész közművelődési feladatellátására, a határozat mellékletét képező 
megállapodás szerint.  
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesület 
Határidő:   2009. január 1. 
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X-240/14.147/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány alapító okira-

tának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Mis-
kolc Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Sportjáért 

Közalapítvány alapító okiratát az 1. sz. mellékletnek megfelelően 
módosítja. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kuratórium tagjainak az 

alábbi személyeket választja: 
 

Elnök:    Bartha György 
Tagok:   Hölcz Péter 
     Montovay Péter 
     Richtenbacher Éva 
     Szűcs Lajos 
     Hubay György 
    Dr. Halmai Gyula 

 
3.  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges in-

tézkedéseket a közgyűlési döntésnek megfelelően módosított alapító 
okirat B.A.Z. Megyei Bíróságnál történő bejegyzése érdekében.    

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 
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X-241/4.148/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői ál-

láshelyeire történő pályázat kiírása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat oktatási-
nevelési intézmények magasabb vezetői álláshelyeire történő pályázat ki-
írására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal az alábbi in-
tézmények magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására:  
 

-  Diósgyőri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád u.4/a.) 
-  Bulgárföldi Óvoda (3534 Miskolc, Fazola H.u.4.) 
-  Vasgyári Óvoda (3533 Miskolc, Kabar u.1.) 
-  József  Óvoda (3531 Miskolc, József u.2.) 
-  Belvárosi Óvoda (3530 Miskolc, Vörösmarty u.64.) 
-  Brunszvik Teréz Óvoda ( 3525 Miskolc, Mátyás k.u.17.) 
-  Százszorszép Óvoda ( 3530 Miskolc, Serház u.1.) 
-  Avastető Óvoda (3524 Miskolc, Hajós A.u.3.) 
-  Középszer Óvoda (3529 Miskolc, Középszer u.5.) 
-  Áfonyáskert  Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16.) 
-  Benedek Elek Óvoda (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.) 
-  Bársony János Általános Iskola (3531 Miskolc, Bársony J.u.27/a.) 
- Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola (3529 Miskolc, Középszer u.3.) 
- Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u.6.) 
-  Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
   ( 3527 Miskolc, Éder Gy.u.1.) 
-  Szabó Lőrinc Általános és Német Két tanítási Nyelvű Iskola 
   (3530 Miskolc, Vörösmarty u.76.) 
-  Bem József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
   (3521 Miskolc, Miskolci u.38/a.) 
-  21.sz. Általános Iskola (3535 Miskolc, Tóth Á.u.12.) 
-  II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Iskola (3532 Miskolc, Zoltán u.5.) 
- Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (3534 Miskolc, Könyves K.u.2.) 
- Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Is-

kola (3529 Miskolc, Szilágyi D.u.53.) 
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-  Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú  
   Művészetoktatási  intézmény ( 3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.) 
-  Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
   (3534 Miskolc, Fazola H. u.2.) 
- Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3534 Miskolc, Pattantyús 
u.2.) 

-  Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u.1.) 
- Debreczeni Márton Szakképző Iskola (3518 Miskolc, Debreczeni M. 

tér 1.) 
 
Felelős:     polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 

 
 
X-242/14.149/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Beszámoló a  Fogyatékosügyi Program időarányos 

végrehajtásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a  
Fogyatékosügyi Program időarányos végrehajtásáról” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a  

Fogyatékosügyi   Program időarányos végrehajtásáról”  című beszá-
molót a határozat mellékletének megfelelően elfogadta. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:     folyamatos 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és  
    Foglalkoztatáspolitikai  Főosztály 
    Közoktatási és  Kulturális  Főosztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Miskolc Megyei Jogú 

Város területén lakó fogyatékkal élő emberek fogászati ellátásának 
javítása érdekében kezdjen egyezetéseket az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár valamint a fogászati ellátást végző szervezetek képviselői-
vel.  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Dr. Szalkai Iván Miskolc Város Főorvosa 
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X-243/14.150/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Beszámoló Miskolc város kezelésében lévő hidak álla-

potáról és azok megfelelő műszaki állapotban tartására 
megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Beszámoló Miskolc város kezelésében lévő hidak állapotáról és azok 
megfelelő műszaki állapotban tartására megalkotott intézkedési terv 
végrehajtásáról” című előterjesztést. 

 
 
 
X-244/14.151/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat által 2008. évben 

benyújtott pályázatokról  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az  Önkormányza-
ta által 2008. évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés tudomásul veszi és elfogadja a tájékoztató anyagban fog-
laltakat. 
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X-245/14.153/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Diósgyőri Labdarúgó és Atlétikai Stadion re-

konstrukciójának folytatása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Mis-
kolc-Diósgyőri  Labdarúgó és Atlétikai Stadion rekonstrukciójának folyta-
tására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért a Miskolc-Diósgyőri  Labdarúgó és Atlétikai Sta-

dion rekonstrukciójának folytatásával, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy 
a beruházás koordinálását a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. vé-
gezze. 

 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő: azonnal 
 

2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 2009-2010-ben megvalósuló re-
konstrukció finanszírozásához a 33.935 hrsz-ú telekrész bevétele mel-
lett szükséges önkormányzati támogatást költségvetéséből biztosítja 
az alábbi ütemezés alapján: 

 
- V-134/71.003/2005. sz. határozat alapján a terület eladásból 

származó forrás: 246 millió Ft, 
- 2009. évi költségvetés terhére előzetesen 150 millió Ft fedezet 

biztosítására vállal kötelezettséget, 
- 2010. évi költségvetés terhére előzetesen 404 millió Ft fedezet 

biztosítására vállal kötelezettséget. 
 

Felelős: polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
   Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 
Határidő: azonnal 
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X-246/14.154/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagypro-

jekt egyedi közbeszerzési eljárásrend kialakítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt egyedi közbeszerzési eljárásrend 
kialakítása tárgyában készített sürgősségi előterjesztésben foglaltakat és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Polgármester által 
javasolt 1. sz. mellékletben szereplő a „Miskolc városi villamosvasút fej-
lesztése” nagyprojekt egyedi közbeszerzési eljárásrendjét. 
 
Felelős:    Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:  MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:    azonnal 
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X-247/14.099/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 

Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Az 
Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának 
módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja az Észak-

magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratát a jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgár-

mestert az 1. számú mellékletben található Alapító Okirat módosí-
tás, és a 2. sz. mellékletben található egységes szerkezetű Alapító 
Okirat aláírására. 

 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:     Jegyzői Kabinet 
Határidő:   azonnal 

 

 



 
 

8. szám                                                                                         145. 

 
X-248/13.511-47/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc-Tapolca leválása ügyében tartott helyi nép-

szavazás eredményének határozatba foglalása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc-Tapolca leválása 
ügyében tartott helyi népszavazás eredményének határozatba foglalása” 
c. sürgősségi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Helyi Választási Bizott-

ság összesítése alapján -  rögzíti, hogy a 2008. december 7-én Mis-
kolc-Tapolcán megtartott helyi népszavazás eredménye a következő 
volt: 

      A választásra jogosult 2467 fő közül 1432 választópolgár járult az ur-
nákhoz és adta le szavazatát. Az összesen leadott 1426 érvényes 
szavazatból az igenek száma 835, a nemek száma 591 volt. 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottság 

döntése alapján megállapítja, hogy a helyi népszavazás a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak értelmében érvényes, tekintettel arra, hogy a választó-
polgárok több mint a fele szavazott, és eredményes, mivel a szava-
zóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ 
adott, vagyis Miskolc-Tapolca választópolgárai egyetértettek azzal, 
hogy Miskolc-Tapolca új (önálló) községgé alakuljon. 

 
3.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Leválást Előkészítő Bizottság az új 

község területére, szakértői vélemény alapján a község elnevezésé-
re, a vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztá-
sára, a költségek viselésére javaslatát  - a kötelező törvényi rendel-
kezés ellenére -  a helyi népszavazás előtt nem terjesztette a képvi-
selő-testület elé, arról állásfoglalást nem kért, s ezzel megsértette a 
területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 8. §-ának (2) 
és (3) bekezdését, és 9. §-ának (1) bekezdését. A határidőn túl be-
nyújtott beadvány, tartalma alapján nem felel meg maradéktalanul a 
jogszabályban előírt feltételeknek, érdemi megvitatásra nem alkal-
mas, ezért az abban foglaltakat a Közgyűlés nem támogatja. 
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4.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Leválást Előkészítő Bizottság a 

népszavazást megelőző eljárásával összefüggésben megsértette:  
a.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 52. § 

(2) bekezdését, mert nem kérte fel a bizottság munkájában való 
részvételre a településrészen lakó települési képviselőt (Dr. 
Varga László, Miskolc, Denevér u. 1. sz. alatti lakost), 

b.) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 43. § (1) bekez-
dését, mert kizárta a nyilvánosságot, így Miskolc város nem a 
településrészen lakó polgárait, s ezáltal a képviselő-testület tag-
jait is a Leválást Előkészítő Bizottság által szervezett  - leválást 
előkészítő -  választási gyűlésekről. 

 
5.) A  Közgyűlés kimondja, hogy Miskolc-Tapolca új (önálló) községgé 

alakulását nem támogatja, mert álláspontja szerint a településrész 
nem felel meg a községgé nyilvánítás feltételeinek. 

 
6.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatot az elő-

készítő iratokkal együtt a közigazgatási hivatal útján terjessze fel az 
önkormányzati miniszternek, azzal, hogy Miskolc-Tapolca esetében a 
községgé nyilvánítás törvényi feltétele hiányzik, továbbá, hogy a Le-
válást Előkészítő Bizottság a jogszabályokban előírt eljárási szabá-
lyokat nem tartotta be. 

 

Felelős:  Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 

Jegyzői Kabinet 
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:  azonnal 
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X-249/14.155/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Közművelődési intézmények támogatása TÁMOP-

3.2.3/08/2 A közművelődés a nem formális és informális 
tanulás szolgálatában című pályázat benyújtásában  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
közművelődési intézményeknek a TÁMOP-3.2.3/08/2 A közművelődés a nem 
formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat benyújtására” cí-
mű sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a támogatja a miskolci közművelődési intézményeket a 

TÁMOP-3.2.3/08/2 A közművelődés a nem formális és informális ta-
nulás szolgálatában című pályázat benyújtásában konzorciumi formá-
ban.  

 
2.) A önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által elnyert 

támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat az 
1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben fenn-
tartja és üzemelteti a pályázó intézményekben (Ifjúsági és Szabadidő 
Ház, mint konzorcium vezető, Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabad-
idő Központ, Görömbölyi Kulturális Egyesület, Bányász Kulturális Egyesü-
let). 

 
3.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2010. április 

1-jétől 2015. december 31-ig a Görömbölyi Kulturális Egyesülettel a köz-
művelődési megállapodást Görömböly városrész közművelődési feladat 
ellátására a határozat 1. sz. mellékletét képező megállapodás szerint. 

 
4.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghosszabbítja 2010. április 

1-jétől 2015. december 31-ig a Bányász Kulturális Egyesülettel (korábban 
Bányász Klubkönyvtár) a közművelődési megállapodást Pereces város-
rész közművelődési feladat ellátására a határozat 2. sz. mellékletét képe-
ző megállapodás szerint. 

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 

Ifjúsági és Szabadidő Ház (konzorcium vezető)  
Határidő:   2009. január 15. 
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X- 250/14.156/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Partneri Együttműködési Megállapodás aláírása az 

edelényi Kastélysziget Kulturális Turisztikai Központ-
tal 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Partne-
ri Együttműködési Megállapodás aláírására az edelényi Kastélysziget 
Kulturális Turisztikai Központtal”című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben 
részletezett szakmai programot és felhatalmazza a polgármestert az elő-
terjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály   
Határidő:   azonnal 
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X-251/14.157/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Közös pályázat benyújtása Kassa városával a Magyar-

ország-Szlovákia Határmenti Együttműködési Program 
keretében 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közös 
pályázat benyújtására Kassa városával a Magyarország-Szlovákia 
Határmenti Együttműködési Program keretében” című sürgősségi elő-
terjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben 
részletezett szakmai program végrehajtását pályázati forrás igénybevéte-
lével, Kassa várossal együttműködésben. A projekt várható költsége – 
Miskolc vonatkozásában – 20 millió Ft, melyhez társult partnerként 5 % 
önrész biztosítása szükséges, mely jelen esetben 1 millió Ft-ot jelent.  
 
A pályázat teljesítéséhez szükséges önerőt a Közgyűlés a 2009. évi költ-
ségvetés pályázati önrész tételsor terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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X-252/14.158 /2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár támogatása TÁMOP-3.2.4/08/01 

„Tudásdepo – Expressz”- a könyvtári hálózat nem formá-
lis és informális képzési szerepének erősítése az élet-
hosszig tartó tanulás érdekében című pályázatának be-
nyújtásában 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a  
TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepo – Expressz”- a könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében című pályázatának benyújtására című sürgősségi elő-
terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a támogatja a Miskolci Városi Könyvtár a  „Tudásdepo 

– Expressz”- a könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érde-
kében című pályázatának beadását a Miskolci Egyetem Központi 
Könyvtárával alakított konzorciumon belül.  

 
2.) A önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által el-

nyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat 
az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 év-
ben fenntartja és üzemelteti a Miskolci Városi Könyvtárban.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Miskolci Városi Könyvtár 
Határidő:   2009. január 12. 
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X-253/14.198/2008. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Nevelési-oktatási  intézmények alapító okiratának mó-

dosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a neve-
lési-oktatási  intézmények alapító okiratának módosítására c. sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés – a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása tekinteté-

ben - engedélyezi az intézmények alapító okiratának módosítását, az 
alábbiak szerint:   

 
A) Óvodák tekintetében  
 
A Nyitnikék Óvoda, a Diósgyőri Óvoda, a Bulgárföldi Óvoda, a Belvárosi 
Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda, a Százszorszép Óvoda, az Avastető 
Óvoda, a Szinva-Népkerti Óvoda, a Középszer Óvoda, az Áfonyáskert 
Óvoda, Benedek Elek Óvoda, Vasgyári Óvoda és a Pitypang Óvoda alapí-
tó okirataiba a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása tekintetében 
kerüljön be: 
 
a) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 

megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos ne-
velési igényű gyermekek ellátása, 

b) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődé-
sének organikus okra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendel-
lenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 

 
valamint 
 
A József úti Óvoda alapító okiratába a sajátos nevelési igényű gyermekek  
ellátása tekintetében kerüljön be  
 
a) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 

megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos ne-
velési igényű gyermekek ellátása, 

b) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődé-
sének organikus okra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendel-
lenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

c) integráltan és szegregáltan fejleszthető testi, érzékszervi, halmozottan 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
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B) Általános iskolák tekintetében 
 
- A  Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és a       10. Sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratába kerüljön be az integráltan ok-
tatható testi fogyatékos, 

- A 21. Sz. Általános Iskola alapító okiratába kerüljön be az integráltan 
oktatható autista tanulók nevelése-oktatása. 

-   Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény  
 óvodai tagozat vonatkozásában kerüljön be a szegregáltan nevelhető 
enyhe értelmi, valamint beszédfogyatékos gyermekek nevelése  
iskolai tagozat vonatkozásában a megismerő funkciók és viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt ép értelmű hi-
peraktív és magatartászavaros tanulók ellátása. 

 
 
C) Középiskolák tekintetében 
 
-  A közgyűlés engedélyezi, hogy a középfokú nevelési és oktatási in-

tézmények alapító okirata az alábbiak szerint egészüljön ki: 
  

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének or-
ganikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása 

b.)  az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és sú-
lyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

 
-  A közgyűlés engedélyezi, a Martin János Szakképző Iskola alapító ok-

iratának az alábbi szerinti kiegészítését: 
 

a.)  az integráltan és szegregáltan oktatható érzékszervi, enyhe ér-
telmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

b.)  az integráltan és szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezet-
hető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

 
-   A közgyűlés jóváhagyja, hogy valamennyi középfokú oktatási intéz-

mény alapító okiratát az alábbiakkal egészítsék ki: 
Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás 
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Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2008. december 31. 

 
 
2.)  Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 

bekövetkezett változásokat jelentsék a Közoktatási Információs 
Rendszer számára. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   közgyűlési döntést követő 8 napon belül 
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BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 
50/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Egyes épület alatti garázsok és tároló helyiségek ér-

tékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat egyes épület alatti garázsok és tároló helyiségek érté-
kesítésére” című előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt. 
 
A helyiségbérlők elővételi jogának biztosítása mellett értékesítésre jelöli az 
alábbi ingatlanokat, azok forgalmi értékét nettó és egyben bruttó induló el-
adási árként meghatározva. 

 

Ssz Ingatlan címe Helyrajzi szám 
Terület 

(m2) 
Megnevezés 

Induló vé-
telár (Ft) 

1. Áfonyás u. 10. 14057/A/24 18 tároló 400 000
2. Áfonyás u. 12. 14056/A/21 24 egyéb helyiség 540 000
3. Áfonyás u. 12. 14056/A/22 18 tároló 400 000
4. Áfonyás u. 12. 14056/A/23 18 tároló 400 000
5. Áfonyás u. 12. 14056/A/24 18 lakás 400 000
6. Bársony J. u. 15. 22336/93/A/124 9 egyéb helyiség 150 000
7. Bársony J. u. 17. 22336/93/A/129 9 egyéb helyiség 150 000
8. Bársony J. u. 19. 22336/93/A/133 9 egyéb helyiség 150 000
9. Bársony J. u. 19. 22336/93/A/135 16 garázs 2 100 000

10. Bársony J. u. 19. 22336/93/A/136 9 egyéb helyiség 150 000
11. Bársony J. u. 21. 22336/94/A/120 9 garázs 150 000
12. Bársony J. u. 23. 22336/94/A/129 9 garázs 150 000
13. Bársony J. u. 25. 22336/94/A/132 9 garázs 150 000
14. Bársony J. u. 27. 22336/94/A/138 9 garázs 150 000
15. Bársony J. u. 31. 22336/59/A/121 9 egyéb helyiség 150 000
16. Bársony J. u. 35. 22336/59/A/133 9 egyéb helyiség 150 000
17. Bihari J. u. 1. 6571/2/A/60 17 garázs 2 200 000
18. Felsőruzsin krt. 17. 14295/A/112 18 (ford.) garázs 200 000
19. Felsőruzsin krt. 17. 14295/A/113 18 (ford.) garázs 200 000
20. Felsőruzsin krt. 17. 14295/A/114 18 (ford.) garázs 200 000
21. Felsőruzsin krt. 17. 14295/A/115 18 (ford.) garázs 200 000
22. Győri kapu 38. 20354/10/A/52 18 garázs 2 300 000
23. Hadirokkantak u. 18. 6571/39/A/29 18 garázs 2 500 000
24. Hadirokkantak u. 18. 6571/39/A/31 18 garázs 2 500 000
25. Hadirokkantak u. 20. 6571/40/A/31 18 garázs 2 500 000
26. Hadirokkantak u. 20. 6571/40/A/34 18 garázs 2 500 000
27. Hegyalja u. 17. 31527/2/A/70 17 garázs 2 100 000
28. Jókai M. u. 17. 2677/23/A/60 17 garázs 2 200 000
29. Jókai M. u. 19. 2677/24/A/56 16 garázs 1 900 000
30. Jókai M. u. 19. 2677/24/A/57 17 garázs 2 000 000
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Sorszám Ingatlan címe Helyrajzi szám 
Terület 

(m2) 
Megnevezés 

Induló vé-
telár (Ft) 

31. Kis-Hunyad u. 36-38. 91/12/A/31 18 garázs 2 500 000
32. Középszer u. 22. 40027/37/A/134 9 tároló 100 000
33. Mátyás kir. u. 32. 451/31/A/41 18 garázs 2 500 000
34. Mátyás kir. u. 38. 451/30/A/46 18 garázs 2 500 000
35. Mátyás kir. u. 44. 451/28/A/43 18 garázs 2 500 000
36. Mátyás kir. u. 48. 451/27/A/42 18 garázs 2 500 000
37. Mátyás kir. u. 50. 451/27/A/47 18 garázs 2 500 000
38. Melinda u. 20. 6571/63/A/29 18 garázs 2 500 000
39. Melinda u. 24. 6571/62/A/36 18 garázs 2 500 000
40. Sályi I. u. 3. 14205/A/77 17 tároló 1 100 000
41. Sályi I. u. 15. 14210/A/74 16 tároló 180 000
42. Sályi I. u. 25. 14209/A/50 16 egyéb helyiség 180 000
43. Sályi I. u. 25. 14209/A/51 16 egyéb helyiség 180 000
44. Szentgyörgy u. 38-40. 14254/A/78 17 iroda 2 000 000
45. Szentgyörgy u. 61-63. 14127/A/134 17 tároló 380 000
46. Szentgyörgy u. 79. 14138/A/25 24 egyéb helyiség 540 000
47. Szentgyörgy u. 83. 14136/A/25 24 tároló 540 000

48. 
Szentpéteri kapu 30-
32. 

3758/24/A/37 18 garázs 2 500 000

49. Szilvás u. 2. 14258/A/61 17 garázs 1 400 000
50. Szilvás u. 15. 14245/A/62 18 (ford.) garázs 200 000
51. Szilvás u. 15. 14245/A/64 18 (ford.) garázs 200 000
52. Szilvás u. 36. 14272/A/87 17 tároló 190 000
53. Szilvás u. 36. 14272/A/88 17 tároló 190 000
54. Szilvás u. 36. 14272/A/89 16 tároló 180 000
55. Vászonfehérítő u. 1. 22336/41/A/85 17 garázs 2 400 000
56. Vászonfehérítő u. 6. 22336/36/A/46 24 garázs 3 100 000
57. Vörösmarty u. 66. 6571/14/A/69 17 garázs 2 400 000
 
 
Az ingatlanok értékesítése nyílt kétfordulós eljárás (írásos ajánlattétel, 
majd meghívásos versenytárgyalás) útján történjen. 
 
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-t az értékesítés teljes körű 
(az adásvételi szerződések aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
 
Felelős:     Polgármester 
Közreműködik:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:     azonnal 
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51/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:   Egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére 

történő értékesítése 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére 
történő értékesítésére” című előterjesztést, melyre vonatkozóan az alábbi-
ak szerint dönt. 
 
1. Elidegenítésre jelöli az alábbi önkormányzati bérlakásokat azok jog-

címes bérlői részére, a lentebb meghatározott forgalmi értékeket el-
fogadva. 

 

ssz. utca hsz em. ajtó helyrajzi szám 
alapt. 

m2 
forgalmi érték  

1 Áfonyás u.   2 7 3  14061/A/ 24 73 6 700 000 

2 Áfonyás u.   4 6 2  14061/A/ 53 37 5 100 000 

3 Áfonyás u.  15 8 3  14032/A/126 73 6 700 000 

4 Árpád u.  14 8 3  30519/46/A/90 51 6 600 000 

5 Árpád u.  28 8 2 30519/49/A/175 35 5 300 000 

6 Bihari János u.   1 8 5   6571/2/A/45 55 6 600 000 

7 Bodó sor 24 FS 5 20062/A/1 24 1 900 000 

8 Corvin u.  13 9 2   3700/38/A/29 37 6 300 000 

9 Corvin u.  17 9 3   3700/39/A/30 73 8 600 000 

10 Csaba vezér út  50 2 2  41090/1/A/41 48 6 400 000 

11 Csaba vezér út  50 3 2  41090/1/A/44 48 5 100 000 

12 Debreceni Márton tér  22 FS 5  35144/57/A/5 40 3 600 000 

13 Éder György u.   4 2 2   4930/5/A/6 35 5 500 000 

14 Éder György u.   4 3 2   4930/5/A/10 35 4 700 000 

15 Erdélyi u.   8 1 1  30118/4/A/21 35 5 400 000 

16 Felsőruzsin körút   8 2 3  14318/A/9 55 6 500 000 

17 Felsőruzsin körút  18 3 3  14321/A/32 56 6 600 000 

18 Felsőruzsin körút  20 3 4  14321/A/16 57 6 800 000 

19 Felsőruzsin körút  20 4 3  14321/A/19 39 6 200 000 

20 Gesztenyés 3 9 1 14078/A/61 55 5 100 000 

21 Győri kapu  77 4 1 22113/10/A/215 60 7 000 000 

22 Hegyalja út   7 4 5  31527/6/A/29 55 6 000 000 

23 Hegyalja út   7 8 3  31527/6/A/51 28 4 400 000 

24 Jókai Mór u.  11 2 4   2677/17/A/27 55 6 700 000 

25 Jókai Mór u.  11 4 4   2677/17/A/35 55 7 000 000 

26 Jókai Mór u. 19 7 2 2677/24/A/37 64 8 100 000 

27 Katowice u.  27 4 1   3073/3/A/19 42 5 700 000 
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ssz. utca hsz em. ajtó helyrajzi szám 
alapt. 

m2 
forgalmi érték  

28 Klapka György u.  30 10 3  13029/A/154 55 5 300 000 

29 Kölcsey Ferenc u.  13 5 3  13058/A/ 84 55 5 900 000 

30 Kuruc u.  27 10 2 30519/30/A/63 44 5 700 000 

31 Leszih Andor u.  23 FS 4  13016/A/4 55 5 600 000 

32 Leszih Andor u.  23 2 2  13016/A/10 70 7 000 000 

33 Lónyay Menyhért u.   4 FS 1  23412/2/A/1 85 5 600 000 

34 Madarász Viktor u. 2 AS 1 3518/A/3 28 2 300 000 

35 Mednyánszky L. u.  36 1 1  13066/2/A/3 73 7 300 000 

36 Örs u.   2/B 4 16  20614/2/A/16 43 7 100 000 

37 Pattantyús Á. G. u   1 4 4  13095/A/20 55 6 400 000 

38 Pattantyús Á. G. u  11 3 3  13101/A/15 70 7 300 000 

39 Sályi István u.   4 2 3  14225/A/54 73 7 100 000 

40 Sályi István u. 15 4 1 14210/A/13 55 4 800 000 

41 Schweidel József u.  23      23136/2 34 2 100 000 

42 Stadion u.  19 1 4  21638/135/A/6 53 7 300 000 

43 Szentgyörgy út  46 1 2  14233/A/5 37 5 100 000 

44 Szentpéteri kapu 99 FS 1 3073/129/A/1 46 6 900 000 

45 Szilvás u.  31 3 1  14249/A/ 65 55 5 700 000 

46 Szinyei Merse Pál u.  13/1 1 1  30122/3/A/3 48 7 400 000 

47 Uitz Béla u.   7 2 2   6942/14/A/46 37 5 700 000 

48 Vörösmarty Mihály u.   1 5 1   3700/15/A/16 55 7 300 000 

49 Vörösmarty Mihály u.   9 9 1   3700/17/A/28 55 6 600 000 

50 Vörösmarty Mihály u.  54 7 3   3700/27/A/123 55 6 600 000 

összesen: 298 700 000 

 
2. Az önkormányzati lakások értékesítése az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő lakás- és nem lakáscélú helyiség bérlemények elidegeníté-
séről szóló 48/1997. (IX. 29.) számú rendelet előírásai szerint történ-
het.  

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

körű (az adásvételi szerződések aláírását is magába foglaló) lebo-
nyolítására. 

 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:   a határozat kihirdetését követően azonnal 
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52/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc, Győri kapu 147. sz. alatti ingatlan értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat a Miskolc, Győri kapu 147. szám alatti ingatlan értékesí-
tésére” című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
Hozzájárul, hogy a Miskolc, Győri kapu 147. sz. alatt elhelyezkedő 
21944/3 hrsz-ú 1665 m2 nagyságú „közterület” megnevezésű ingatlan ér-
tékesítésre kerüljön. 
 

1. Az ingatlan induló eladási árát 20.800.000,- Ft, azaz húszmillió-
nyolcszázezer forint (+ 20% ÁFA) összegben határozza meg. 

2. Az ingatlan nyílt kétfordulós ajánlattétel útján értékesíthető. 
3. A végleges adásvételi szerződés az ingatlan közterületből 

beépítetlen területté történő átminősítését követően köthető meg, 
addig az ügylet előszerződéssel biztosítandó. 

 
Felhatalmazza a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt-t az értékesítés 
teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) 
lebonyolítására. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
 
 
53/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc, Gagarin u. térségében garázsépítés céljára 

hasznosítható ingatlanok eladási  árának aktualizálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat a Miskolc, Gagarin u. térségében garázsépítés céljára 
hasznosítható ingatlanok eladási árának aktualizálására” című előterjesz-
tést és az alábbiak szerint dönt: 
 
Elfogadja az „A” - „D” jelű, azaz a 33783/250-253 hrsz-ú ingatlanok koráb-
ban meghatározott 3.000.000 Ft + áfa összegű, valamint az „E” jelű, azaz 
a 33783/254 hrsz-ú ingatlan korábban meghatározott 1.500.000 Ft + áfa 
összegű eladási árának aktualizálását, az összegeket változatlanul mint 
induló eladási árakat meghatározva. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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54/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Miskolc, Árok, Sellő, Cserhát utcákban található „be-

építetlen terület” megnevezésű ingatlanok eladási árá-
nak aktualizálása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtár-
gyalta a „Javaslat a Miskolc, Árok, Sellő, Cserhát utcákban található „beépí-
tetlen terület” megnevezésű ingatlanok eladási árának aktualizálására” című  
 
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt. 
 
Jóváhagyja az ingatlanok aktualizált forgalmi értékét, mint nettó induló árat 
az alábbiak szerint.  
 

sorszám ingatlan címe helyrajzi száma 
alapterülete 

(m2) 
forgalmi értéke  

(eFt) 

1. Árok utca 12631/2 982 9.800 
2. Sellő utca 12631/3 1027 10.300 
3. Cserhát utca 12635/4 1043 11.500 

 
Az értékesítési eljárás lefolytatására vonatkozóan Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének V-106/16.495/2007. számú határozatának egyéb 
rendelkezéseit változatlanul érvényben hagyva. 
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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55/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Ajánlati felhívás „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése 

projekt megvalósításával kapcsolatos könyvvizsgálói fel-
adatok ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az „Ajánlati felhívás „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése 
projekt megvalósításával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz c. anyagot és úgy dönt, hogy az 
ajánlati felhívás dokumentációját jóváhagyja. 
 
Felelős:  MVK Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 
 
56/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:.  „Vállalkozási szerződés MMJV hardvereszközeinek fej-

lesztésére” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának le-
zárásáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Vállalkozási szerző-
dés Miskolc Megyei Jogú Város hardvereszközeinek fejlesztésére” tárgy-
ban indított  Kbt. VI. fejezet 26. cím szerinti hirdetmény közzétételével in-
duló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakasz eredményét jó-
váhagyja tekintettel arra, hogy a részvételi szakaszban ajánlati kötöttség 
nem jön létre.  
 
A DR. LAN Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. rész-
vételi jelentkezését érvénytelennek minősíti. 
 
Az Albacomp Zrt. a Systrend Számítástechnikai Zrt. a Nádor Rend-
szerház Kft. a HUMANsoft Kft. a KFKI Rendszerintegrációs Zrt. a 
Szinva Net Informatikai Kft. részvételi jelentkezését érvényesnek minősí-
ti, továbbá engedélyezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszá-
nak lebonyolítását. 
 
Felelős:     Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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57/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása 
 
1. 
a)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Százszorszép Óvoda (székhely: 3530 Serház u. 1.)vezetője a Reményi Ut-
cai Tagóvodájában (3530 Reményi E. u. 2.) 2009. 01. 01-től 2009.12.31-ig, 
további egy évre bérbe adhassa a 15,5 m2 alapterületű helyiséget, a hozzá 
tartozó mellékhelységgel pszichológiai rendelés céljából a PSZICHO- 
MENTÁL Bt. (3530 Reményi E. u. 2.) részére az 1. sz. mellékletben foglaltak 
szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Százszorszép Óvoda (székhely: 3530 Serház u. 1.) vezetője a Reményi Ut-
cai Tagóvodájában (3530 Reményi E. u. 2.) 2009. 01. 01-től 2009.12.31-ig, 
további egy évre bérbe adhassa a 16,5 m2 alapterületű helyiséget, a hozzá 
tartozó mellékhelységgel pszichológiai rendelés céljából PSZÜKHÉ Bt. 
(3529. Miskolc, Szentgyörgy u. 89.) részére az 2. sz. mellékletben foglaltak 
szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
c) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Százszorszép Óvoda (székhely: 3530 Serház u. 1.) vezetője a Reményi Ut-
cai Tagóvodájában (3530 Reményi E. u. 2.) 2009. 01. 01-től 2009.12.31-ig, 
további egy évre bérbe adhassa a 15,5 m2 alapterületű helyiséget, a hozzá 
tartozó mellékhelységgel pszichológiai rendelés céljából PSZICHO- 
TREND Bt. (Miskolc, Kempelen u. 8.) részére az 3. sz. mellékletben foglaltak 
szerint. 
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Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
2. 
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Se-
lyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 
Miskolc, Éder György út 1.) igazgatója az inzézmény 7 m2 alapterületű he-
lyiségét büfé üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-ig bérbe 
adhassa Kohán Lászlóné (Nyékládháza, Ady E. u. 5.) bérlő részére a 4. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Se-
lyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója 
az inzézményben lévő B szektor 36 sz. termet oktatás céljából 2009. 01. 
01-től 2009.06.15-ig bérbe adhassa Garabocinás Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény Művészeti Szakközépiskola (Miskolc, Győri kapu 27.) részé-
re a 5. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
 
c) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Se-
lyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója 
az inzézményben lévő D szektor 109 sz. tornatermet és öltözőt sport okta-
tás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-ig bérbe adhassa Miskolc Városi 
Sportiskola (Miskolc, Szentpéteri kapu 99/a) részére a 6. sz. mellékletben 
foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
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3. 
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szabó 
Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Miskolc, Vö-
rösmarty u. 76.) igazgatója a Vörösmarty Mihály Tagiskolájában (3530 Mis-
kolc, Mádai L. u. 2.) lévő 530 m2 alapterületű tornatermet és a hozzá tarto-
zó öltözőket jóga oktatás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-ig bérbe ad-
hassa Dr. Pápai Gyula (3533 Miskolc, Havas u. 32.) bérlő részére a 7. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 12 m2 alapterületű helyi-
ségét büfé üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 2011.12.31-ig bérbe ad-
hassa Mobil Prevent Bt. (3534 Miskolc, Bálint u. 8. Fsz. 1.) részére a 8. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
c) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az inzézményben lévő 950 m2 alapte-
rületű tornatermet, a hozzá tartozó öltözővel labdarúgás céljából 2009. 01. 
01-től 2009.05.31-ig bérbe adhassa OTP Bank Nyrt. (4025 Debrecen, Hat-
van u. 2-4.) részére a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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d) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézményben lévő 55 m2 alapterü-
letű 9. sz. tantermét oktatás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-ig bérbe 
adhassa BitHÍD Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (3434 
Mályi, Bem. J. u. 70.) részére a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
e) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézményben lévő 950 m2 alapterü-
letű tornatermét, a hozzá tartozó öltözővel sport céljából 2009. 01. 01-től 
2009.06.15-ig bérbe adhassa Média Markt Miskolc Kft. (3533 Miskolc, Király 
u. 1/a.) részére a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
f) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézményben lévő 950 m2 alapterü-
letű tornatermét, a hozzá tartozó öltözővel sport céljából 2009. 01. 01-től 
2009.06.15-ig bérbe adhassa Média Alsózsolcai KC (3571 Alsózsolca, Gör-
gey u. 1.) részére a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
g) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított   7/2007. (III.7) sz.  ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében    
biztosított   –  szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja   ahhoz,  
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hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 
Miskolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézményben lévő 950 m2 alap-
területű tornatermét, a hozzá tartozó öltözővel sport céljából 2009. 01. 
01-től 2009.06.15-ig bérbe adhassa Nagy Sándor (3528 Miskolc, Fövény-
szer u. 64.) bérlő részére a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
h) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény aulájában lévő 1 m2 
alapterületű helyiséget kávéautomata üzemletetése céljából 2009. 01. 01-
től 2009.06.30-ig bérbe adhassa GYTA Bt. (3529 Miskolc, Percel M. z. 41.) 
részére a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
i) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság  - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója a Vörösmarty Mihály Tagiskolájában 
(3530 Miskolc, Mádai L. u. 2.) lévő 530 m2 alapterületű tornatermet, a hoz-
zá tartozó öltözőt Salsa táncoktatás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-
ig bérbe adhassa ONLINE CENTER Bt. (1078 Budapest, Marek J. u. 4. 
II./37.) részére a 15. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
j)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója a Vörösmarty Mihály Tagiskolájában 
(3530 Miskolc, Mádai L. u. 2.) lévő 530 m2 alapterületű tornatermet, a hoz-
zá tartozó öltözőt labdarúgás céljából 2009. 01. 01-től 2009.03.31-ig bérbe 
adhassa Galamb Zsolt (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 144. 3/1) bérlő 
részére a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
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Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
k)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 950 m2 alapterületű tor-
natermét, a hozzá tartozó öltözőt labdarúgás céljából 2009. 01. 01-től 
2009.06.15-ig bérbe adhassa Ligeti Péter (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 
1.) részére a 17. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
l)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 950 m2 alapterületű tor-
natermét, a hozzá tartozó öltözőt labdarúgás céljából 2009. 01. 01-től 
2009.06.15-ig bérbe adhassa Citro-Markt Kft. (3533 Miskolc, Andrássy u. 
45.) részére a 18. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
 
m) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója a Vörösmarty Mihály Tagiskolájában 
(3530 Miskolc, Mádai L. u. 2.) lévő 530 m2 alapterületű tornatermet, a hoz-
zá tartozó öltözőt sportolás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-ig bérbe 
adhassa Sárréti Géza (3529 Miskolc, Nyíri D. u. 1. 2/3) bérlő részére a 19. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
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n) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 950 m2 alapterületű tor-
natermét, a hozzá tartozó öltözőt sportolás céljából 2009. 01. 01-től 
2009.03.31-ig bérbe adhassa Metaldrate Miskolc Kft. (3530 Miskolc, Bajcsy 
Zs. U. 17.) részére a 20. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
 
o) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 950 m2 alapterületű tor-
natermét, a hozzá tartozó öltözőt sportolás céljából 2009. 01. 01-től 
2009.02.15-ig bérbe adhassa Nyirjes LTSE (3521 Miskolc, Miskolci u.) részé-
re a 21. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
 
p) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 55 m2 alapterületű tan-
termét táncoktatás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-ig bérbe adhassa 
Baloghné Szép Ágnes (3521 Miskolc, Melinda u. 4. fsz. 1.) részére a 22. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal. 
 
q) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 15. sz. tantermét, 31. sz. 
tantermét, 41. sz. tantermét, könyvtárát esetenként az aulát művészetok-
tatás  céljából    2009. 01. 01-től  2009.06.15-ig  bérbe  adhassa a  Fabula 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.) ré-
szére a 23. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
r) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 76.), igazgatója az intézmény 60 m2 tornaszobáját 
sportolás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe adhassa a Premier 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3551 Ónod, Nyéki út. 4.) részére a 
24. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
4. 
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.) igazgatója az intézmény 6 m2 
alapterületű helyiségét iskolai büfé üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 
2009.06.15-ig bérbe adhassa Lenkeyné és Társa Bt (Arnót, Jókai u. 4.) ré-
szére a 25. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.) igazgatója az intézmény iskolai 
auláját kávé automata üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.15-
ig bérbe adhassa GYTA Bt. (3529 Miskolc, Percel M. u. 41/A) részére a 26. 
sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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c) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.) igazgatója az intézmény kis tor-
natermét aerobik oktatás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe ad-
hassa Szabóné Korondi Ildikó (3534 Miskolc, Mónus Illés u. 32.) részére a 
27. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
d) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (3534 Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.) igazgatója az intézmény alagso-
rában lévő 220 m2 alapterületű helyiséget sporttevékenység céljából 
2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe adhassa SAGA-80 ATLAS Kft. (3532 
Miskolc, Bársony J. u. 45.) részére a 28. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
5.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Di-
ósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet (3534 Miskolc, Kiss tá-
bornok z. 42.) igazgatója az iskola 55-ös számú 46,4 m2 alapterületű 186,2 
lm3-es tantermét oktatás céljából 2009. 01. 01-től 2013.12.31-ig bérbe ad-
hassa School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Társa-
ság (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 12.) részére a 29. sz. mellékletben fog-
laltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
6. 
a)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított –    szakmai véleményét,   előzetes hozzájárulását adja  ahhoz, hogy  a 
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Kandó Kálmán Szakközépiskola (3525 Miskolc, Palóczy u. 3.) igazgatója az 
intézmény II. emeletén lévő zárt helyiséget, valamint az az előtti nyitott 19 
m2 helyiséget büfé üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 2009.12.31-ig 
bérbe adhassa Görömbölyi Mária (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 5. 7/1.) ré-
szére a 30. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, 
figyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Kandó Kálmán Szakközépiskola (3525 Miskolc, Palóczy u. 3.) igazgatója az 
intézmény tornatermét és annak öltöző helyiségét sporttevékenység cél-
jából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe adhassa TELVILL Kft. (3527 Mis-
kolc, József A. u. 49.) részére a 31. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
c)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Kandó Kálmán Szakközépiskola (3525 Miskolc, Palóczy u. 3.) igazgatója az 
intézmény tornatermét és annak öltöző helyiségét sporttevékenység cél-
jából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe adhassa Baranyi Anett (6800 
Hódmezővásárhely, Rákócsi u. 75.) bérlő részére a 32. sz. mellékletben fog-
laltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kós 
Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola (3527 Miskolc, Latabár u. 
1.) igazgatója az intézmény büfé helyiségét üzemeltetés céljából 2009. 01. 
01-től 2013.12.31-ig bérbe adhassa Majoros és Pásztor Közkereseti Tár-
saság (3433 Nyékládháza, Petőfi u. 23.) részére a 33 sz. mellékletben foglal-
tak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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8. 
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szak-
iskola (3532 Miskolc, Herman O. u.. 2.) igazgatója az intézmény 54 m2 tan-
termét, 36 m2 számítástechnika termét, valamint 19., 20., 21., 22., sz. szá-
mítástechnika termeit és az ehhez tartozó mellékhelyiségeit, folyosó he-
lyiségeit oktatás céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe adhassa 
Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 
(1078 Budapest, Hernád u. 3.) részére a 34 sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szak-
iskola (3532 Miskolc, Herman O. u.. 2.) igazgatója az intézmény 162 m2 tor-
natermét boksz edzés céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe adhas-
sa Miskolci Fitt-Boksz Sportklub Kft. (3529 Miskolc, Erzsébet tér 4.) részé-
re a 35. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
c) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szak-
iskola (3532 Miskolc, Herman O. u.. 2.) igazgatója az intézmény 162 m2 tor-
natermét Capoeira edzés céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe ad-
hassa Luciane Carneiro de Araujó Zákonyi (1126 Budapest, Kis János Al-
tábornagy u. 26.) részére a 36. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
d) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó  Szakközépiskola és Szak- 
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iskola (3532 Miskolc, Herman O. u.. 2.) igazgatója az intézmény 162 m2 tor-
natermét karate edzés céljából 2009. 01. 01-től 2009.06.30-ig bérbe ad-
hassa Magyar Shito-Ryu Karate Központ Egyesület (3529 Miskolc Bencé-
sek útja 29.) részére a 37. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
9. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, figye-
lembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-tel 
módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított 
– szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Központi 
Leánykollégium (3525 Miskolc, Palóczy u. 1.) igazgatója az intézmény IV. 
emeletén lévő 10,9 m2 helyiséget és az épület tetőt (az ott elhelyezett rá-
dióantennák által elfoglalt tetőrész), rádió berendezések elhelyezése és 
üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 2013.12.31-ig bérbe adhassa Pan-
non GSM Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Baross u. 165/2.) részére a 38. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
10. 
a)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ka-
racs Teréz Középiskolai Leánykollégium (3532 Miskolc, Győri kapu 156.) 
igazgatója az intézmény B épület fsz/3 ágyas szobát Adó és Árszakértői 
Iroda üzemeltetése céljából 2009. 01. 01-től 2013.12.31-ig bérbe adhassa 
Kovács Zoltánné (3532 Miskolc Rácz Á. U. 4.) részére a 39. sz. mellékletben 
foglaltak szerint. 
 
Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
b)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, fi-
gyelembe véve az Oktatási és Kulturális Bizottság - 16/2008. (V.28.) sz. ÖR-
tel módosított 7/2007. (III.7) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében bizto-
sított – szakmai véleményét, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az in-
tézmény igazgatója a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumot (3532 
Miskolc, Győri kapu 156.) körülvevő kerítésen továbbra is engedélyezhes-
se reklámtábla elhelyezését 2009. 01. 01-től 2012.12.31-ig Akzent Média 
(1097 Budapest, Illatos u. 9/a) részére a 40. sz. mellékletben foglaltak szerint. 
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Felelős:   Alpolgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
58/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  „OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási 

Rendszer modul bevezetése” tárgyú hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési  eljá-
rás megindításának jóváhagyása  

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága az „OrganP Költségvetési 
Integrált Gazdálkodási Rendszer modul bevezetése” tárgyú hirdetmény köz-
zététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tárgyban benyújtott közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja, és engedélyezi a közbe-
szerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
59/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

 
Tárgy:  „Keret-megállapodás Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata számára szükséges vállalkozói 
feladatok elvégzésére négy év időtartamra” tárgyú 
keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás meg-
indításának jóváhagyása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Keret-megállapodás 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára szükséges vállalkozói 
feladatok elvégzésére négy év időtartamra” tárgyban benyújtott közbeszerzési 
eljárás felhívását jóváhagyja, és engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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60/2008. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:.  Miskolc Megyei Jogú Város települési folyékony hulladé-

kának szállítására vonatkozó közszolgáltatási tevékeny-
ségre vonatkozó szerződés meghosszabbításának jóvá-
hagyása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a 67/1997. (XI.1.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott KANAL-TECHNIK Víz és Csator-
namű Karbantartó és Szolgáltató Kft. mint Közszolgáltató, Miskolc Megyei 
Jogú Város települési folyékony hulladékának szállítására vonatkozó közszol-
gáltatási szerződésének 2009. június hó 30. napjáig történő meghosszab-
bítását engedélyezi. 
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Tárgy:  Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatal iratanyagának aktuális irattári terv és 
iratkezelési szabályzat szerinti kezelésére, rendezésére il-
letőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékeny-
ségre, tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárá-
sa 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Vállalkozási szerződés 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal iratanyagának aktuális irat-
tári terv és iratkezelési szabályzat szerinti kezelésére, rendezésére illetőleg az 
ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenységre” tárgyban indított  Kbt. IV. 
fejezet 6. cím szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbe-
szerzési eljárás részvételi szakasz eredményét jóváhagyja tekintettel arra, 
hogy a részvételi szakaszban ajánlati kötöttség nem jön létre.  
 
A GDL General Document Line Iratkezelő és Ügyvitelfejlesztő Zrt. részvé-
teli jelentkezését érvényesnek minősíti, továbbá engedélyezi a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi szakaszának lebonyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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