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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETE 

 
     Rendelet száma     Tárgya   
 
 
(2009. március 5-i Közgyűlés) 
 
5/2009. (III. 11.) sz. rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségveté-

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

 
 
6/2009. (III. 11.) sz. rendelet az önkormányzat 2009. évi költségve-

tésének megállapításáról 

7/2009. (III. 11.) sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértá-
mogatás helyi szabályairól szóló 
19/2003. (V. 12.) sz. rendelet módosítá-
sáról 

8/2009. (III. 11.) sz. rendelet az önkormányzati fenntartású általános 
iskolákba felvehető, illetve átvehető ta-
nulók sajátos helyzetének megállapítá-
sáról 

9/2009. (III. 11.) sz. rendelet   a többszörösen módosított  települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 56/2001. (XII.12.) sz. rendelet mó-
dosításáról 

 
10/2009. (III. 11.) sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.7.) 
sz. rendelet módosításáról (a Belvárosi 
Településrészi Önkormányzat létreho-
zása) 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma         Tárgya 
 
Zárt ülés: 
 
II-20/31.234/2009.sz.  
Határozat 

Miskolci Városi Könyvtár igaz-
gatója közalkalmazotti jogvi-
szonyának felmentéssel törté-
nő megszüntetése 

  
II-21/31.108-1/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Egyedi szociális hatósági 
ügyekben benyújtott fellebbe-
zések elbírálása 

II-22/31.275/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

MVM Zrt. és a MIHŐ Kft. között 
2008. október 14-én megkötött 
üzletrész adásvételi megálla-
podás 6.3.c. pontban rögzített 
finanszírozó bank előzetes jó-
váhagyásának teljesítése 

Nyilvános ülés: 
 
II-23/31.217-1/2009.sz.  
Határozat 

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
önkormányzati támogatása 
 
 

II-24/31.217-2/2009.sz.  
Határozat 

2009. évi fejlesztési hitelek 
 
 
 

II-25/31.217-3/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Fekete Tibor könyvvizsgáló 
megbízatásának meghosszab-
bítása 
 
 
 

II-26/31.217-4/2009.sz.  
Határozat 
 

Költségvetési szervek elemi 
beszámolóinak felülvizsgálata 
 
 
 

II-27/31.217-5/2009.sz.  
Határozat 
 

Élelmezési nyersanyagköltség 
megállapítása 2009. április 1-től 
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II-28/31.217-6/2009. sz. 
Határozat 

 
A 2009. évi költségvetés fel-
használásának I. félévi korláto-
zása 
 

  
II-29/31.217-7/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Személy- és vagyonvédelmi 
szolgálat működtetésének tá-
mogatása 
 

II-30/31.220-1/2009. sz. 
Határozat 

Hulladékkezelési közszolgálta-
tási szerződés jóváhagyása 
 

  
II-31/31.221/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Belvárosi Településrészi Ön-
kormányzat létrehozása 
 
 

II-32/31.223/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város köz-
oktatásának feladatellátási, in-
tézményhálózat működtetési és 
fejlesztési tervének 2007-2013. 
évi felülvizsgálata 
 

II-33/31.224/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Közművelődési érdekeltségnö-
velő pályázat benyújtása 
 
 

II-34/31.225/2009.sz.  
Határozat 

Könyvtári érdekeltségnövelő pá-
lyázat benyújtása 
 

  
II-35/31.226/2009.sz.  
Határozat 
 

MIK Zrt. 2009. évi  ingatlangaz-
dálkodási terve 
 
 

II-36/31.227/2009.sz.  
Határozat 
 

Miskolci Operafesztivál Nonpro-
fit Kft. Alapító Okiratának mó-
dosítása 
 

II-37/31.228/2009.sz.  
Határozat 

Magasabb vezetői álláshelyekre 
történő pályázat kiírása 
 
 

II-38/31.229/2009.sz.  
Határozat 
 

Miskolc Holding Zrt. mint elis-
mert vállalatcsoporttal kapcso-
latos tulajdonosi döntések 
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II-39/31.230/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

 
Beszámoló a Miskolc Holding 
Zrt. által lefolytatott helyben 
központosított közbeszerzé-
seiről 
 
 

II-40/31.231/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

Beszámoló ,,Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt megvalósításáról 
 
 

II-41/31.232/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 
 

Tájékoztató a 2008. évre vo-
natkozó idegenforgalmi fel-
adatterv teljesítéséről. A 2009. 
évre vonatkozó turizmus-
marketing feladatterv elfoga-
dása 
 
 

II-42/31.233/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 
 

Tájékoztató az Állami Szám-
vevőszék – az önkormányzat 
gazdálkodási rendszerének 
ellenőrzése tárgyú – 2008. évi 
vizsgálatáról 
 
 

II-43/31.262/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 
 

Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház Non-
profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratának – 
technikai jellegű – módosítá-
sa 
 
 

II-44/31.263/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 
 
 
 
 

Európai Bizottság támogatá-
sával megvalósuló „Magyar-
ország legjobban fejlődő 
ökoturisztikai desztinációja” 
cím elnyerésére kiírt pályáza-
ton  részvétel 
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II-45/31.265/2009.sz.  
Határozat 
 

Esélyegyenlőségi Tanács 
személyi változásai 
 
 

II-46/31.266/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Miskolc és Valenciennes 
(Franciaország) közötti 
Együttműködési Megállapo-
dás megkötése 
 

 
II-47/31.268/2009.sz.  
Határozat 
 
 

AVE Miskolc Kft. részére te-
lekrészek határozatlan idejű 
használatba adása 
 
 

II-48/31.269/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

Pályázatok benyújtása a 
"Szociális alap- és szakosított 
ellátást, valamint gyermekjó-
léti alap- és gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó közintéz-
mények akadálymentesítése" 
című felhívásra 
 
 

II-49/31.270/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

Bölcsődék és közoktatási in-
tézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közössé-
gi buszok beszerzése tárgyá-
ban kiírt pályázat benyújtásá-
hoz hozzájárulás 
 
 

II-50/31.271/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

2009. évi egészségügyi gép-
műszer beszerzésre vonatko-
zó céltámogatási pályázat be-
nyújtásához hozzájárulás 
 
 

II-51/31.273/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Miskolci Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóság alapító 
okiratának módosítása 
 
 

II-52/31.274/2009.sz.  
Határozat 
 

 

Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat főál-
lású iskola- és ifjúság orvosi 
létszámának a bővítése 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
GAZDASÁGI BIZOTSÁG 
 
6/2009. sz.  
határozat 
 

 
„Miskolc városi villamosvasút fej-
lesztése” nagyprojekt „Villamos 
jármű beszerzés” tárgyú közbe-
szerzési eljárás megindításának jó-
váhagyása 
 
 

7/2009. sz.  
határozat 
 

„Miskolc városi villamosvasút fej-
lesztése nagyprojekt „Városi villa-
mosvasúti üzem energiaellátás ki-
egészítő tervezési munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításá-
nak jóváhagyása 
 

8/2009. sz.  
határozat 

Kölcsön biztosítása a MIK Miskol-
ci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére 
 

 
9/2009. sz.  
határozat 
 

 
Döntés a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsá-
gának ügyrendjéről 
 
 

10/2009. sz.  
határozat 
 
 

Miskolc, Görgey A. u. 42/B. sz. 
alatti ingatlan induló eladási árá-
nak aktualizálása 

 

11/2009. sz.  
határozat 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város In-
tézményei részére élelmezési 
szolgáltatások biztosítása” tárgyú 
Kbt. IV. Fejezet 7. cím szerinti hir-
detménnyel induló gyorsított eljá-
rás megindítása 
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG 
 
 
 
1/2009. sz.  
határozat 
 
 

Helyi Környezet- és Természetvé-
delmi Alap felosztása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
5/2009. (III. 11.) sz. rendelete 

 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

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

 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik ... 
feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekez-
dés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló pénzmaradvánnyal növelt 2/2008. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelettel (a 
továbbiakban R.) megállapított előirányzatok 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 68.034.209 ezer Ft-ban 
b.) költségvetési kiadások főösszegét 73.030.912 ezer Ft-ban 
c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát 4.996.703 ezer Ft-ban 
d.) tárgyévi hiteltörlesztés összegét 144.690 ezer Ft-ban 
e.) összes hiányát 5.141.393.ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 

2.§ 

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4/a. számú 
melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4/b. számú melléklete helyébe 
e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. mel-
léklete, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. 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 21.091.293 ezer Ft 

(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munka- 

adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 6.726.263 ezer Ft 

(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 18.207.450 ezer Ft 

(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 31.544 ezer Ft 

(5)  Pénzeszközátadás, támogatások 

 (speciális célú támogatások) előirányzata 7.806.493 ezer Ft  

(6)  A beruházások előirányzata 12.516.968 ezer Ft  

(7)  A felújítások előirányzata 412.895 ezer Ft  

(8)  A költségvetés általános tartaléka 7.135 ezer Ft  

(9)    A költségvetés céltartaléka - ezer Ft 

(10) Fejlesztési céltartalék 4.820.548 ezer Ft  

(11) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.555.013 ezer Ft 

  

4.§ 

Az alapítványok részére nyújtott támogatást a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja, 

és a R. 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 

5.§ 

A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 

6.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
Miskolc, 2009. március 5. 
 

 
 

Dr. Mihalecz Péter  sk.    K á l i  Sándor sk. 
jegyző      polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

6/2009. (III. 11.) sz. rendelete  

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – több-

ször módosított – 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartásról 

szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak alap-

ján, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény-

ben (a továbbiakban költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a követ-

kező rendeletet alkotja: 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésére, a Közgyűlés 

Bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgár-

mesteri Hivatalra, az önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az ön-

kormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapí-

tott, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, közhasznú 

társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira. 

 

II. 

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 

 

1.§ 

 

(1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2009. évi 

a.) költségvetési bevételének főösszegét 44.582.660 ezer Ft-ban 

b.) költségvetési kiadásának főösszegét 46.723.874 ezer Ft-ban 

c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát 2.141.214 ezer Ft-ban 

d.) tárgyévi hiteltörlesztésének összegét 258.786 ezer Ft-ban 

e.) összes hiányát 2.400.000 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 



 
2. szám                                                                                           13. 

 

(2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 2.400.000 ezer Ft-os hiányából 

a.) a működési hiány összege: 200.000 ezer Ft 

b.) a felhalmozási hiány összege: 2.200.000 ezer Ft 

 

(3) Az önkormányzat 2009. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését – tájé-

koztató jelleggel – a rendelet 4/e. sz. melléklete tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete, az (1) be-

kezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e rendelet 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és fel-

halmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg címeket alkotó önállóan 

és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok sze-

rinti részletezését, valamint az intézmények bevételeit e rendelet 4/a. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat felada-

tonkénti részletezését e rendelet 4/c. sz. melléklete, a beruházási kiadási előirány-

zatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. sz. melléklete tartalmazza. 

(8) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. sz. melléklete tar-

talmazza. 

(9) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét a 

közgyűlés e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg, a jellemző feladatmuta-

tókat tájékoztató jelleggel e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

(10) Az önkormányzat 2009. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésé-

re vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – e rende-

let 12. sz. melléklete tartalmazza. 

(11) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2010. és 2011. 

évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves kihatással járó téte-

leket e rendelet 7. sz., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák. 
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(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 

rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. 

2.§ 

 

Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: 

(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata 15.402.472 ezer Ft 

(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói  

járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 5.016.133 ezer Ft 

(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 11.374.499 ezer Ft 

(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 16.375 ezer Ft 

(5)  Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú  

támogatások) előirányzata 6.738.328 ezer Ft  

(6)  A felújítások előirányzata 270.000 ezer Ft  

(7)  A beruházások előirányzata 6.110.729 ezer Ft  

(8)  A költségvetés általános tartaléka 150.000 ezer Ft  

(9)  A költségvetés céltartaléka 180.000 ezer Ft  

(10)  Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.724.124 ezer Ft 

(11)  A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások  

előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és  

reprezentáció előirányzata 8.000 ezer Ft 

 

3.§ 

 

Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül a tele-

pülési kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata: 

 

a.) A Bolgár kisebbségi önkormányzat 1.570 ezer Ft 

b.) A Görög kisebbségi önkormányzat 1.571 ezer Ft 

c.) A Horvát kisebbségi önkormányzat 1.571 ezer Ft 

d.) A Lengyel kisebbségi önkormányzat  1.571 ezer Ft 

e.) A Német kisebbségi önkormányzat  1.570 ezer Ft 

f.) A Roma (cigány) kisebbségi önkormányzat 1.571 ezer Ft 

g.) A Ruszin kisebbségi önkormányzat 1.571 ezer Ft 

h.) A Szlovák kisebbségi önkormányzat 1.570 ezer Ft 

i.) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat 1.571 ezer Ft 

melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 
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4.§ 

 

(1) Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül (működés): 

a.)  A Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 

b.)  A Miskolc Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 

c.)  A Miskolc Pereces Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 

d.)  A Miskolc Szirma Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 

e.)  A Miskolc Tapolca Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 

f.) Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

g.)  Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

h.) Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

i.) Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

j.) Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

k.) Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

l.) Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

m.) Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

n.) Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

o.) Miskolc-Lyukóvölgyi Településrészi Önkormányzatrészére 1.000 ezer Ft 

p.) Mindszenti Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 

gazdálkodási keretösszeget biztosít. 

 

(2) Az összeg felhasználásáról a településrészi önkormányzat határozattal dönt. 

(3) Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormány-

zat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.  

(4) A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költ-

ségvetésében történik, a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírások-

nak megfelelően.  

(5) A keretösszeg 

- városüzemeltetési feladatokra, együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes 

szervezeti egységével, 

- közmunka vagy közcélú munka szervezésére a városrész környezetének javítá-

sa érdekében, 

- a részönkormányzat területén működő intézmény támogatására, 

- pályázati önrészre, 
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-  

- közösségfejlesztő programokhoz 

- a választókerületi alap támogatására 

 használható fel.  

(6) Az egyes településrészi önkormányzatok gazdálkodási keretei a választókerületi 

alapból növelhetők. 

(7) A keretösszeg maradványa a következő évre átvihető. 

(8) Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós kötele-

zettséggel vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés, fenntartás felté-telei 

biztosítottak. 

 

5.§ 

 

A költségvetés forrásait kiegészítő hitel igénybevételének és kötvénykibocsátásá-

nak rendjét a Közgyűlés a következők szerint szabályozza: 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőké-

pességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, 

célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – bér- illetve finanszíro-

zási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse. 

(2) A hitel felvételéről a Polgármester a közgyűlést köteles tájékoztatni. 

(3) Az 1.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés  

2 milliárd 400 millió Ft hitel felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi 

előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére  

a.) működési célú feladatokhoz kapcsolódóan a fizetési kötelezettségek ese-

dékesség szerinti teljesítéséhez, 

b.) beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint, 

az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzeté-

nek függvényében, a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett ke-

rülhet sor. 
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c.) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel, illetve kötvény futam-

ideje alatt az igénybe vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, 

valamint a kötvény kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedé-

kesség időpontjában − a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 

− a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

(4) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételre tervezett műkö-

dési hitel mérséklésére – a feltételek fennállása esetén – támogatási igényt 

nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) ön-

kormányzatok támogatására. 

 

6.§ 

 

A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 37/2008. 

(XII. 22.) sz. rendelete alapján teljesített 2009. évi bevételeket és kiadásokat. 

 

III. 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása 

 

1. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 

 

7.§ 

 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a ki-

adások teljesítésére. 

(2) Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati 

költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási elő-

irányzatokkal – jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdál-

kodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intéz-

ményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfele-

lően kötelesek alakítani. 

Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek 

megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogsze-

rűségéért az intézmény vezetője a felelős. 
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(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámke-

rettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett 

létszámkeret év közben a közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel össze-

függésben csökkentendő, feladatnövekedéssel összefüggően növelhető.  

(4) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi jut-

tatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül kötelesek 

ellátni. 

 Külső személlyel, szervezettel − dologi kiadások terhére − szakmai alapfeladat 

keretébe tartozó szellemi tevékenység ellátására szerződés akkor köthető, ha 

azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá saját létszámkereten belül nem oldható 

meg, vagy gazdaságossági vagy szakmai - minőségi, vagy üzletpolitikai 

szempontok indokolttá teszik. A költségvetési szerv ehhez minden esetben kö-

teles gazdaságossági számítást készíteni. 

(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingat-

lanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellá-

tását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében 

bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos 

részétől. 

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk 

hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint vé-

gezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alap-

tevékenységük ellátását.  

 Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. 

(7) A közgyűlés a költségvetési intézmények fejlesztési lehetőségeinek bővítése, 

a működés és feladatellátás feltételeinek javítása érdekében – a jelenleg is 

működő érdekeltségi rendszer mellett – további ösztönző érdekeltségi rend-

szert működtet. 

 Ösztönző juttatásban (jutalomban) részesíthető az, aki személyes közreműkö-

dése által – az érdekeltségi rendszerben figyelembe vetteken túlmenően – az 

intézmény fejlesztéséhez, működési színvonala javításához felhasználható, 

realizált többletforráshoz juttatja az intézményt (pl. külső támogatás, adomány, 

pályázati pénzek stb.). 
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 Az ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés mértéke 

alapján – az intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal szakmailag il-

letékes főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály együttes véle-

ményezése alapján a polgármester dönt. 

Az ösztönző juttatás kifizetésére évente egyszer, a pénzmaradvány elszámolás 

keretében kerülhet sor. 

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a közgyűlés en-

gedélyével hozhatnak létre. Ugyancsak a közgyűlés engedélyével csatlakozhat-

nak a költségvetési szervek társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek 

alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak. 

 

2. Közbeszerzési eljárás 

 

8.§ 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, 

szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a 

közbeszerzési törvény, az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó önkor-

mányzati rendelet és határozat előírásai szerint eljárni. 

 

3. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 

 

9.§ 

 

(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz 

pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulaj-

donú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, a Gazdasági Bi-

zottság véleményezése alapján legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás 

alapján – kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére 

történhet, a kölcsön fedezetére az önkormányzat hitelt nem vehet fel. 

(2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek ré-

szére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez 

kölcsönt nyújtson. 
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(3) A kölcsön nyújtásáról a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni 

kell. 

(4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a közgyűlés dönt. 

A közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármes-

ter jogosult. 

 

4. A költségvetés általános és céltartalékának felhasználása 

 

10.§ 

 

Á l t a l á n o s  t a r t a l é k  

 

(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező 

többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható 

fel a következők szerint. 

 

a.) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 

 

b.) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a közgyűlés – negyedéven-

ként maximum 20 millió Ft-ig – a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg ma-

radványa a következő negyedévre átvihető. 

 

c.) A polgármesteri jogkörben végrehajtott általános tartalék felhasználásáról a 

polgármester a közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos elő-

irányzat változásokat a 13.§-ban foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe be 

kell építeni. 

 

C é l t a r t a l é k  

 

(1) A helyi iparűzési adóról szóló – módosított – 61/2001. (XII. 12.) sz. önkor-

mányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a megfizetett iparűzési adó 

meghatározott részéből képzett céltartalék 2009. évben: 

a.) az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények létesítmé-

nyeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítása, 
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b.) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrá-

jának fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközfejlesztés),  

c.) az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztése (létesítmények felújítása, 

fejlesztése, eszközök beszerzése), 

d.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendez-

vények, létesítmény fejlesztések támogatása (intézmények, illetve – a bevallás 

benyújtásának évében vagy azt követően – megrendezésre tervezett, illetve 

javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások), 

e.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, illetve 

sportlétesítmény fejlesztések (az önkormányzat által – a bevallás benyújtásá-

nak évében vagy azt követően – megvalósításra illetve megrendezésre terve-

zett rendezvények, felújítások, beruházások) támogatása, 

f.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – 

megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések, 

g.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – 

megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat (víz, szennyvíz, csapa-

dékvíz, gáz, villamoshálózat) felújítások és fejlesztések megvalósítására 

használható fel. 

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az 

iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési 

rendeletbe történő beépítése során dönt. 

(3)  A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a 

költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be 

kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. 

(4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról 

szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 

(5) Az adóbevételek teljesítésével összefüggő céltartalék felhasználásáról a Köz-

gyűlés dönt. 
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5. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 

 

11.§ 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatás-

körükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatának fő összegét  

– beleértve a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat is – 

jogszabályi keretek között megváltoztathatják. Az előirányzat megemelhető a 

tervezett (jóváhagyott) előirányzatot meghaladó többletbevételből, az önkor-

mányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerző-

dés esetén az abban meghatározott összeggel. Nem emelhetők intézményi sa-

ját hatáskörben a támogatás értékű bevételek előirányzatai. 

 A tervezettet meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, va-

lamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskör-

ben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, 

nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások telje-

sítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. 

 A közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat 

elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából 

személyi juttatásokra csak az államháztartás működési rendjéről szóló módosí-

tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 57.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt 

bevételek fordíthatók. A d)-f) pontok alatti bevételek csak a bevétellel összefüg-

gően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. 

(2) A közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatás-

körben nem növelhető. 

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-

módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoz tatást. 

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek 

között – a rész előirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül  is eltérhetnek. 
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(5) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-

módosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati 

(többlet)támogatási igénnyel nem járhatnak. 

 

 

6. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, 

a költségvetési rendelet módosítása 

 

12.§ 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó polgármesteri hivatalnál kezelt elő-

irányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti 

átrendezést is lehetővé téve – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszé-

lyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás  

feltételeinek biztosítását. 

(2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató 

(technikai) előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. 

(3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok mó-

dosításának jogát a közgyűlés magának tartja fenn. 

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendelet 

13.§-ában foglaltak szerint kell beépíteni. 

 

13.§ 

 

A költségvetési előirányzatok (és létszám-előirányzatok) évközi változása miatti 

rendeletmódosítási javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben 

megtett intézkedéseit is – a gazdálkodási év során szükség szerint, de legkésőbb 

a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott 

határideje előtt – december 31-ével hatályosan – kell a közgyűlés elé jóváhagyás-

ra benyújtani. 
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7.  A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 

 

14.§ 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesí-

teni a polgármestert, ha a 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt 

nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke meghaladja a költ-

ségvetése eredeti előirányzatának a 9%-át vagy a 100 millió Ft-ot. A polgár-

mester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. 

(2) a.) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségve-

tési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 

1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat 

vagy hitelezői nem kezdeményezték. 

 b.) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési 

szervhez, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intéz-

mény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás fi-

nanszírozása veszélybe kerülhet. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzati biztos kijelöléséről 

a közgyűlés dönt. 

(4) A közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza 

meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

(5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési in-

tézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár kérésére illet-

ve véleményének kikérésével történik.  

(6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt 

terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, 

módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az 

önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségve-

tésében kell biztosítani. 
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(7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a 

szállítói kötelezettségek állományáról havonta, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti 

tartalommal, a tárgyhó utolsó napjának megfelelően – a havi információs jelen-

téssel együtt – kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást 

nemleges esetben is teljesíteni kell. 

 

8. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége 

 

15.§ 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó központi rendelkezések 

és az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevé-

kenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha 

a.) tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működé-

si szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken 

belül marad, és 

b.) folyó évi – az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésének a.) pontjában megjelölteken kí-

vüli – bevételek és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi ki-

adásokat. 

(2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e 

tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek 

– a számviteli politikájában rögzített felosztási rend szerint – kell megosztania 

alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás – a jogszabályi 

kivételek figyelembevételével – csak a vállalkozási tartalék terhére számolható 

el. 

(3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység eredményének általa fel-

használható (befizetési kötelezettséggel csökkentett) részéből vállalkozási tarta-

lékot képez. 
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(4) A vállalkozási tartalék az (1) bekezdés b.) pontjában hivatkozott kormány-

rendelet 69.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A költ-

ségvetési szerv a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjét (vál-

lalkozási szerződés kötése, vállalkozási eredmény elszámolása, vállalkozási tar-

talék felhasználása, stb.) szabályzatban rögzíti. 

(5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben meghatáro-

zott szabályzat jóváhagyására. 

 

9. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával 

kapcsolatos jogosítványok 

 

16.§ 

 

(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati ren-

deletben foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bi-

zottság jogosult. Az Alap 5 millió Ft-os előirányzatának 20%-a, 1 millió Ft tárgy-

évben fel nem használható tartalék, mely a következő évre átvihető. 

(2) A Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult. 

(3) A Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas Klubok működési 

támogatásának odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogo-

sult. 

(4) A Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség tá-

mogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és 

Sport Bizottság jogosult. 

(5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Okta-

tási és Kulturális, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság együt-

tesen jogosult. 

(6) Oktatási Mecénási Alap felhasználására az Oktatási és Kulturális Bizottság 

jogosult. 
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(7) Oktatási funkción tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az 

Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. 

(8) A Mecénási Alapból 7 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási és Kultu-

rális Bizottság, 9,9 millió Ft odaítélésére – az alpolgármesterek javaslatának 

figyelembevételével – a polgármester jogosult.  

(9) Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati hatá-

rozatban foglaltak figyelembevételével – a Városfejlesztési és Idegenforgalmi 

Bizottság jogosult. 

(10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzatának felosztásáról az If-

júsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság dönt a testnevelési és sport felada-

tokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételrendszer alap-

ján. 

(11) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási 

megállapodás alapján kerülhet sor. 

(12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támoga-

tás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt 

köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem szü-

letett döntés. 

(13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a 

(nem szociális ellátásként) juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról 

– a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint – kötelesek elszámolni. Az 

elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megálla-

podásokban rögzíteni kell. 

(14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos 

felhasználást és a számadást. 

(15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség telje-

sítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási köte-

lezettségének határidőre nem tesz eleget. 
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(16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére 

alapítványok és közalapítványok részére támogatás, hozzájárulás biztosítá-

sáról szakmai javaslat alapján a közgyűlés dönt. Az erre vonatkozó előter-

jesztéseket szükség szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az alapítványok, 

közalapítványok részére támogatás csak a Közgyűlés döntését követően, 

megállapodás alapján elszámolási kötelezettség mellett folyósítható. 

 

10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 

 

17.§ 

 

(1) A közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmaz-

za a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként el-

helyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 

(2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázközmű-vagyonnal ösz-

szefüggő önkormányzati igények kielégítése címen kapott államkötvények ér-

tékesítéséről, mobilizálásáról tárgyalásokat folytasson és kedvező ajánlat ese-

tén − a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzésével − szerződést kössön. 

 

18.§ 

 

(1) Önkormányzati követelés értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló 

rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. 

 

(2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat követelé-

sei értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. 

 

(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Gazdasági, vala-

mint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 

 
19.§ 

 

(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a 

foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat 

folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. 
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(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges. 

 

20.§ 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésben a 

„Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját 

forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 

 

21.§ 

 

(1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerző-

dött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finan-

szírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fede-

zet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. 

 

(2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többletek, a költségvetésben sze-

replő feladatoknál elért kiadási megtakarítások a korábbi évek költségvetési 

működési hiányát csökkentik. 

 

(3) A különféle pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett 

feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az 

eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, mó-

dosítására vonatkozó javaslatot − különös tekintettel a felhalmozási hiány ter-

vezett nagyságrendjére − szükség szerint a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

IV. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

22.§ 

 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében az önállóan és a részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy-egy címet alkotnak. 
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23.§ 

 

A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései-

nek megfelelően 

a.) az önkormányzat által felvett hitelek 2009. január 1-i lejárat szerinti állományá-

ról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 4/e. sz. melléklete, 

b.) a 2009. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatásban foglal-

takat e rendelet 11. sz. melléklete 

szerint tudomásul veszi. 

 

24.§ 

 

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a 

Polgármesteri Hivatal. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, 

gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján � kisebbségi 

önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván. 

 

25.§ 

 

A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX. 13.) sz. rendelet 

6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes sze-

mély általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét 20.000 Ft-tal kiegé-

szíti.” 

 

26.§ 

 

A Választókerületi Alap felhasználása során a 7/2003. (III. 10.) sz. Ör.-ben foglal-

tak figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordináci-

ós feladatokat lát el. Ennek keretében 

 biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget (mű-

szaki ellenőrzés, műszaki átvétel, stb.), 

 gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett/megvalósított létesít-

mény, eszköz nyilvántartásba vételéről. 
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27.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályukat vesztik 

a.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról 

szóló 37/2008. (XII. 22.) sz. rendelete, valamint 

b.) a Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az önkormányzat 2004. 

évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2004. (III. 10.) sz. és az azt 

módosító 28/2004. (IX. 29.) sz., a 29/2004. (IX 29.) sz., a 41/2004. (XII. 17.) 

sz., az 42/2004. (XII. 17.) sz., a 4/2005. (III. 10.) sz.  rendeletek. 

 
 
Miskolc, 2009. március 5. 

 
 
 

Dr. Mihalecz Péter  sk.    K á l i  Sándor sk. 
jegyző      polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

7/2009. (III. 11.) sz.  rendelete 

a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás  

helyi szabályairól szóló 

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

 
 

1. § 
 

A szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) 
számú rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:  

 
„(3) Az e rendeletben, valamint a Sztv. 17. § (5) bekezdésében, 25. §. (3) bekez-

dés b) pontjában, 37/C. § (4) bekezdésében, 38.§ (1) bekezdésében, 43/B. § 
(1) bekezdésében, 45., 46. §-aiban, 48. § (3) bekezdésében, 55. §, 94. § (1) 
bekezdés a) pontjában, 94/A. § (3) bekezdésében, 94/E. § (14) bekezdésé-
ben, 99. § (1) bekezdésében, 101. § (3) bekezdésében, 108. §, 109. § (3) és 
(4) bekezdéseiben, 115. § (4) és (7) bekezdéseiben, 117. § (3) bekezdésében, 
valamint az 1991. évi XX. törvény 135. § o.) pontjában meghatározott szociális 
hatáskörök gyakorlását – az e rendeletben foglaltak kivételével – az önkor-
mányzat képviselő testülete a polgármesterre ruházza át.” 

 
2. § 

 
A R.  3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Sztv-ben és az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igénye-

ket – ezen rendeletben foglaltak kivételével - a Polgármesteri Hivatal Egész-
ségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Egészségügyi és 
Szociális Osztályán (továbbiakban: Osztály), illetve a Polgármesteri Hivatal ki-
helyezett ügyfélszolgálati irodáin lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben 
– hivatalból is indítható.” 

 
 
3. § 

 
A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Sztv. 7. § alapján az arra rászoruló személynek nyújtott átmeneti segélyeket, az 
ellátás összegét, az Sztv. 48. §. alapján végzett köztemetés költségét az I. fokú hatá-
rozat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztálya kö-
teles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzattól.” 
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4. § 

 
A R. 13. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ a) aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátások valamelyikében 
részesül,” 
 
 

5. § 
 

A R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. § (1) A Sztv. 37/B. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy (a további-
akban: rendszeres szociális segélyezett), a rendszeres szociális segély folyósításá-
nak feltételeként köteles együttműködni – lakcímétől függően – az „Iránytű” Szociális 
Szolgálattal, vagy a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központtal (a továbbiakban: Miskolci 
Családsegítő Központ, a két intézmény a továbbiakban: együttműködésre kijelölt 
szerv). 
 
(2) A rendszeres szociális segélyezett, a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként, az együttműködésre kijelölt szervvel az alábbiak szerint köteles együtt-
működni: 

 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba veteti magát a 

rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedé-
sét követő 15 napon belül, és 

b) a beilleszkedését elősegítő programról írásban megállapodik az 
együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá 

c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 
 

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
 

a) munkaerőpiacra való visszatérést segítő programok, 
b) megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást segítő programok, 
c) tartós munkanélküliség okozta traumák feldolgozását segítő programok, 

szolgáltatások, 
d) hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló programok, 
e) izoláció oldását segítő programok, 
f) mentális állapotot javító szolgáltatások, 
g) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyer-

meknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, 
ügyintézés segítése, információ nyújtás az ellátásokról és a munkaerő 
piaci kapcsolódásokról. 
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(4) Az együttműködés megszegésének esetei, ha a rendszeres szociális segélyezett: 

 
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését 

követő 15 napon belül nem véteti magát nyilvántartásba az együttműködésre 
kijelölt szervvel, vagy 

b) írásban nem állapodik meg az együttműködésre kijelölt szervvel, vagy 
c) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 

 
(5) Amennyiben az együttműködés megszegésének esete valamely akadályoztatás-

sal összefüggő mulasztásból áll, a kötelezettséget az akadályoztatás megszű-
nését követő 8 munkanapon belül lehet pótolni az együttműködésre kijelölt 
szervnél, az akadályoztatás tényét bizonyító igazolás benyújtásával egyidejű-
leg.” 

 
6. § 

 
A R. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Miskolci Családsegítő Központ, 
valamint az Iránytű Szociális Szolgálat útján biztosítja.” 
 

7. § 
 
A R. 41. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(2) Az Iránytű Szociális Szolgálat  
a)  étkeztetést, 
b)  házi segítségnyújtást 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
d) családsegítést 
e) adósságkezelési tanácsadást 
f)   idősek klubját 
g) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházát 
h) Gyermekjóléti Központot működtet 
i) Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvállalt házi segítségnyújtási és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok 
 

„(3) A Miskolci Családsegítő Központ: 
a) étkeztetést, 
b) házi segítségnyújtást, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
d) támogató szolgáltatást,  
e) idősek klubját, 
f) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza 
g) fogyatékos személyek nappali intézményét, 
h) fogyatékos személyek gondozóházát, 
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i) családsegítést, 
j) adósságkezelési tanácsadást,  
k) Egészségügyi és Szociális Információs Szolgáltatást, 
l) Gyermekjóléti Központot működtet. 
m) Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvállalt családsegítési, gyermekjó-

léti szolgáltatás, házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtási feladatok 

 
8.  § 

 
A R. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1) Az Iránytű Szociális Szolgálat által biztosított ellátások vonatkozásában  

a) a családsegítés iránti igényt a családgondozónál, 
b) az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet az adósságkezelési 

tanácsadónál, 
c) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek gondozóháza 

igénybevételére irányuló kérelmet a területileg illetékes gondozási 
központok vezetőinél lehet benyújtani. 

 
„(2) A Miskolci Családsegítő  Központ által biztosított ellátások vonatkozásában  

a) a családsegítés iránti igényt a családgondozónál, 
b) az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet az adósságkezelési 

tanácsadónál,  
c) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek gondozóháza 

igénybevételére irányuló kérelmet a területileg illetékes gondozási 
központok vezetőinél, 

d) a támogató szolgáltatás iránti kérelmet a Miskolc, Meggyesalja 10. sz. 
alatti telephelyen,  

e) fogyatékos személyek gondozó házába történő elhelyezésre irányuló 
kérelmet a telephely vezetőjénél,  

f) fogyatékosok nappali intézményébe történő felvétel iránti kérelmet a 
telephely vezetőjénél kell benyújtani. 

 
9.  § 

 
A R. 44. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Amennyiben a 41. § (2) és (3) bekezdéseiben szabályozott ellátások iránt benyújtott 
kérelmekben az arra jogosult intézmény vezetője nem intézkedik, a kérelmet hala-
déktalanul köteles megküldeni az Osztálynak Ezekben az ügyekben I. fokon a Pol-
gármester jár el.” 
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10.  § 

 
A R. 47. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő Központ által nyújtott 
ellátások vonatkozásában megállapított térítési díjak mértékét e rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza.” 

 
11. § 

 
(1)  E rendelet  2009. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
 

a) a R. 28. §-ában „a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályá-
ra” szövegrész helyébe „az Osztályra” szöveg, 

b) a R. 30. § (2) bekezdésének c) pontjában „a Polgármesteri Hivatal Egészség-
ügyi és Szociális Osztályára” szövegrész helyébe „az Osztályra” szöveg, 

c) a R. 30. § (2) bekezdésének f) pontjában „a Polgármesteri Hivatal Egészség-
ügyi és Szociális Osztályát” szövegrész helyébe „az Osztályt” szöveg, 

d)  a R. 39. § (1) bekezdésében „a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szo-
ciális Osztályával” szövegrész helyébe „az Osztállyal” szöveg, 

e) a R. 48. § (2) bekezdésének b) pontjában „az Ifjúsági, Idősügyi és Családpoliti-
kai Bizottság elnöke” szövegrész helyébe „az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottság elnöke” szöveg lép. 

 
(3) A R. 3. számú mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő Központ intézményi 
térítési díjának mértéke” 

 
(4)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  

a) a R. 7. §-a, 
b) a R. 14. § (5) bekezdése, 
c) a R. 14/B. § (4) bekezdése, 
d) a R. 19/A. §-a,  
e) a R. 41. § (5) bekezdése, 
f) a R. 42. § (3) bekezdése 

  hatályát veszti. 
 
Miskolc, 2009. március 5. 
 
 

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

8/2009. (III. 11.) sz. rendelete 

az önkormányzati fenntartású általános iskolákba 
felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 

helyzetének megállapításáról 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 66.§ (5) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az aláb-
bi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiak-
ban: Önkormányzat) fenntartásában működő általános iskolákra és az önkormányzat 
által fenntartott általános iskolákhoz felvételi vagy átvételi kérelemmel forduló tankö-
teles tanulókra, valamint azok törvényes képviselőikre. 
 

A sorsolás nélküli felvétel szempontjából 
meghatározott sajátos helyzet fogalma 

 
2.§ 

 
E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetű az a tanköteles tanuló, aki miskolci lakos 
és 
 
a) védelembe vétel alatt áll, valamint az adott iskolába történő felvételére a gyámha-

tóság tett javaslatot, vagy 
b) testvére a felvételi vagy átvételi kérelemben megjelölt általános iskolában tanulói 

jogviszonnyal rendelkezik, vagy 
c) törvényes képviselőjének rendszeres munkavégzési helye - a felvételi vagy átvé-

teli kérelem benyújtásának időpontjában - az adott iskola körzetében van, vagy 
d) óvodai nevelése a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskola körzetének vala-

melyik óvodájában folyt. 
 

Eljárási szabályok 
 

3.§ 
 

(1) A sajátos helyzet figyelembe vételét a törvényes képviselőnek írásban kell kérnie. 
A kérelmet az általános iskola igazgatója részére kell benyújtani, felvétel esetén a 
beiratkozás időpontjában, átvételkor a tanév során folyamatosan.  
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A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt és mel-
lékelni kell az azt igazoló dokumentumo(ka)t. 

(2) A felvételnél a 2.§ (1) bekezdése a)-d) pontok egyben a felvétel sorrendjét is je-
lentik. A gyermek felvételéről, átvételéről az általános iskola igazgatója 3 napon 
belül dönt.  

(3) Az iskola igazgatója, amennyiben a kérelem hiányos a kérelmezőt rövid határidő 
kitűzése mellett hiánypótlásra hívja fel. Ha a kérelmező a kijelölt határidő alatt 
nem tesz eleget a felhívásnak, a meglévő dokumentum(ok) alapján fog döntést 
hozni. 

(4) A döntéséről (felvétel, átvétel, elutasítás) 3 napon belül értesíti a tanuló törvényes 
képviselőjét. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

4.§ 
 
1. körzet: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 90.§ - a határozza meg. 
2. miskolci lakos: akinek állandó lakcíme vagy tartózkodási helye Miskolc város 

közigazgatási határán belül van. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

5.§ 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. március 5. 
 
 
 
Dr. Mihalecz Péter sk. K á l i  Sándor sk. 
 jegyző  polgármester  
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Melléklet a rendelet 3.§ (1) bekezdéséhez 

 
Nyilatkozat a tanuló sajátos helyzetéről 

(általános iskolai felvétel/átvétel) 
 
 
 
Tanuló neve: ......................................................................................................  
Tanuló lakcíme: ..................................................................................................  
.............................................................................................................................  
Törvényes képviselő neve,  
.............................................................................................................................  
Törvényes képviselő címe, ahová az értesítést kéri: (postai, e-mail) 
.............................................................................................................................  
Intézmény neve, ahová a tanuló a felvételét kéri: 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
 
Sajátos helyzet leírása (Kérjük a megfelelő részt/részeket aláhúzni). 
 
A tanköteles tanuló miskolci lakos és 
a) védelembe vétel alatt áll és az adott iskolába történő felvételére a gyámhatóság 

tett javaslatot, vagy 
b) testvére a felvételi, illetve átvételi kérelemben megjelölt általános iskolában ta-

nulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy 
c) törvényes képviselőjenek rendszeres munkavégzési helye - a felvételi vagy át-

vételi kérelem időpontjában - az adott iskola körzetében van. 
d) óvodai nevelése a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskola körzetének va-

lamelyik óvodájában folyt. 
 
 

 
Egyéb indok, megjegyzés: 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
 
 
Miskolc, 2009. …………………………… 
 
 
 ...............................................................  
 törvényes képviselő aláírása 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

9/2009.(III. 11.) számú rendelete 

a többszörösen módosított  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

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

 
1. §  

 
(1) A Rendelet preambuluma az alábbi szövegezésre módosul: 
 

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulla-
dékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában, kapott fel-
hatalmazásnak és a 24. § (2) bekezdésének megfelelően, a 
271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet, 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet, a 
213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet, valamint a 224/2004. (VII.22.) Korm. ren-
delet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
(2) A Rendelet 1.§ (4) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 
 

„Jelen rendelet hatálya az előző mondatnak megfelelően - e rendeletben 
meghatározottak szerint - kiterjed a gazdálkodó szervezetekre is.” 

 
(3) A Rendelet 1.§ (6) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul:  
 

„Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás - mely magában foglalja 
a hulladék kezelése körében a hulladék begyűjtésével, szállításával, előkeze-
lésével, tárolásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket is - ellá-
tására külön közszolgáltatási szerződés alapján 2012. december 31-ig ellá-
tására kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő közszolgáltató az AVE 
Miskolc Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)” 

 
(4) A Rendelet 1.§ az alábbi (7) – (8) bekezdésekkel kiegészül: 
 

„(7) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén begyűjtött települési 
szilárd hulladék ártalmatlanítását, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelé-
sét és a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeinek üzemeltetését 2026. 
december 31. napjáig, az AVE Miskolc Kft., mint kizárólagosan feljogosított 
közszolgáltató végzi, a Konzorcium által kiírt közbeszerzési pályázat nyerte-
seként.” 
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 „(8) A Szolgáltató a hulladék termelőjétől, birtokosától átvett települési szilárd 
hulladékon tulajdonjogot szerez.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul:  
 

„Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a 
Miskolci Térségi Konzorciumot létrehozó konzorciumi szerződés rögzíti. A 
konzorciumi szerződést megkötő tagönkormányzatok és a konzorciumon kí-
vüli (külső) települési önkormányzatok felsorolását az 1. sz. melléklet tartal-
mazza.” 

 
(2) A Rendelet 2.§ (3) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul:  

 
„Az Önkormányzat az együttműködés keretében kijelölte az 1. sz. mellékelt-
ben felsorolt települések igényeit kielégítő Miskolc Térségi Konzorcium tulaj-
donában lévő regionális hulladékkezelési létesítményeket (1. sz. mellékelt 
III. pont).” 

 
3.§ 

 
A rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi 14. ill.15. pontokkal: 
 

„14. gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontja alapján meghatározott  
szervezetek” 
 
„15. Miskolc Térségi Konzorcium: a hulladékgazdálkodási feladatok ellátá-
sa érdekében létrejött önkormányzati társulás, melynek tagjai az 1. sz. mel-
léklet I. pontjában felsorolt települési önkormányzatok, míg ugyanezen mel-
léklet II. pontjában felsoroltak az együttműködő önkormányzatok.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 6. § (3) pontjában a „Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruhá-
zási Osztálya” szövegrész „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hatás-
körrel rendelkező szervezeti egysége” szövegre változik. 

 

A Rendelet 6. § (4) pontjában a „Polgármesteri Hivatal Építési, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Főosztálya„ szövegrész „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége” szövegre változik. 
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5. § 

 
(1) A Rendelet 12. §-nak (1)-(2)-(3)-(4) bekezdések helyébe az alábbi szöve-

gezésű (1)-(2)-(3)-(4) bekezdések kerülnek: 
 

„(1) Miskolc és az 1. sz. mellékletben felsorolt tagönkormányzatok, illetve 
együttműködő települési önkormányzatok közigazgatási területén keletkező 
települési szilárd hulladék kizárólag az Önkormányzat illetve a feladat ellátá-
sára létrejött Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában és külön szerződés 
alapján 2026. december 31-ig az AVE Miskolc Kft. kizárólagos üzemelteté-
sében levő Hejőpapi Regionális Hulladéklerakóban (Hejőpapi, 073/6 hrsz.), 
mint ártalmatlanító helyen ártalmatlanítható. Az ártalmatlanító helyen lera-
kással ártalmatlanított hulladék a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonát ké-
pezi.” 

 
„(2) Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból 
származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és karton pa-
pír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Szolgáltató, 
mint hulladékgyűjtő udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott 
egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, bio hulladék), a hul-
ladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltéte-
lekkel.” 

 

„(3) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató külön 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.” 

 

„(4) Az ingatlantulajdonos  
a.) negyedévente max. 250 kg települési szilárd hulladékot  a Hejőpapi Re-

gionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József A. 65.sz. alatti úti átrakó 
állomáson  

b.) a hulladékudvarokban ingyenesenaz 5/2002. (X.29.) KvVM Korm. sz. 
rend. előírásai szerint helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó sza-
bályok betartásával. 

 
Az elhelyezés csak személyesen, lakcímigazolással történhet.” 

 
 

(2) A Rendelet 12  .§ az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül: 
 

„(5) Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illető-
leg hulladékudvarokban guberálni tilos.” 
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6. § 

 
A Rendelet 14. §. (1)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(17)-(19)-(21) bekezdések helyébe az 
alábbi szövegezésű (1)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(17)-(19)-(21) bekezdések kerül-
nek: 

 
„(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás lakossági igénybevételének egy-
ségnyi díját – egyszeri ürítési díjat, edényzet-típusonként - az Önkormányzat 
jelen rendeletének 4. számú mellékletében állapítja meg; a díjak meghatá-
rozásában a 64/2008. (III.28.) számú Korm. rendeletben foglalt előírásokat 
köteles figyelembe venni. A szolgáltatás igénybevételének havi illetve ne-
gyedéves közszolgáltatási díját, a rendelkezésre álló gyűjtőtartályok számá-
nak, az adott típusú tartályok egyszeri ürítési díjának és a havi illetve ne-
gyedéves ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A havi illetve 
negyedéves ürítések számát a 8. §. (3) bek. figyelembevételével kell megha-
tározni. Az ártalmatlanítási és lerakási díjat a 5. sz. melléklet külön tartal-
mazza.” 

 
„(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos, illetve az a 
gazdálkodó szervezet köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. 
Lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen 
használt edényzet után a díj – a Szolgáltató által kiállított számla ellenében – 
közösen fizetendő.” 

 
„(5) Az ingatlantulajdonos, illetve a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási 
díjat a szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla 
ellenében – havi illetve negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.” 

 
„(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon 
belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes kiegyenlítés esetén a megfizetni 
elmulasztott összeg után, a Szolgáltató a Ptk. által meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel.” 

 
„(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy 
jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megsérti feltéve, hogy részére a 
Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
rendelkezésre áll.” 
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 „(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és azzal összefüggésben megállapított 
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtható köztartozásnak minősülnek. A behajtási eljárásra – az e 
rendeletben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló 
többször módosított 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadók.  
 
A Szolgáltató a hátralékos díjak érvényesítésére külön jogszabályban 
megállapítottak szerint is jogosult.” 
 
„(17) A rendszeres települési szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló 
tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a 
Szolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, 
melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a közszolgáltató el-
szállít. A zsák igénybevételi díját ezen rendelet 4. számú melléklete tartal-
mazza. A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában nem. 
A Szolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihe-
lyezett hulladékot.” 

 
„(19) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban 
az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó ha-
tálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató - egyet nem értése esetén 
is - 30 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapí-
tó kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos 
kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedé-
kes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.” 
 

„(21) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a 
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kö-
telezettsége az 5. § (5) bekezdése alapján szünetelt.” 

 
7. § 

 
A Rendelet 15. § (2) bekezdésében a „Hgt. 25. § (3) bekezdésben maghatározot-
tak” szövegrész a „Hgt. 25. § (4) bekezdésben maghatározottak” szövegrészre 
módosul. 
 

8. § 
 
A Rendelet 16. §-a az alábbi szövegezésre módosul: 
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„A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kor-
mányrendeletben, illetőleg e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethe-
tő, illetőleg korlátozható.” 
 
 

9. § 
 
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul: 
 

„(1) Gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ki-
véve ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési 
szilárd hulladékának kezeléséről  

 
a) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodik, vagy  
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd 

hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési 
hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - 
környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lé-
nyegesen kedvezőbb megoldással történik. 

A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a 
közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig 
a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A környezetvédelmi felügyelőség 
által kiadott igazolást – igény esetén - a Szolgáltatónak be kell mutatni.” 

 
(2) A Rendelet 17. § a alábbi (2) bekezdéssel kiegészül:  
 

„(2) Ha a gazdálkodó szervezet a 17. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában 
foglalt kivételeknek megfelelően gondoskodik a keletkező települési szilárd 
hulladékának kezeléséről az ártalmatlanítás kötelezően csak a 12. §-ban 
megjelölt ártalmatlanító helyen történhet.” 

 
(3) A Rendelet 17. § (2) bekezdése (3) bekezdésre módosul és az alábbi szö-

vegezésre változik:  
 

„(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelő-
ség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkal-
mas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevé-
kenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról 
ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.” 
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(4) A Rendelet 17. § (3) bekezdése (4) bekezdésre módosul és „a Polgármesteri 

Hivatal Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztályát” szö-
vegrész „a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hatáskörrel 
rendelkező szervezeti egységét” szövegrészre változik. 

10. § 
 
A Rendelet 18. § (9) bekezdése az alábbi szövegezésre változik:  
 

„(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga e rendeletben 
megjelölt ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, 
számla ellenében díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére.” 

11. § 

A Rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése az alábbi szövegezésre változik:  
 

„(1) Ha a hulladék termelője, birtokosa a közszolgáltatás alá nem tartozó hul-
ladékának elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a 
szolgáltatás feltételeiben történő külön megállapodásuk alapján a Szolgáltató 
a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összeté-
telű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt a hulladék termelője, birtokosa ren-
delkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kije-
lölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.” 

 
„(2) A hulladék termelője, birtokosa a Szolgáltató részére a megállapodásban 
kikötött díjat köteles megfizetni.” 

 
12. § 

 
(1) A Rendelet 21. § (1) pontja az alábbi (d)-(e) ponttal egészül ki: 
 

„d) jelen rendelet 17. §-ban foglaltaknak nem tesz eleget, azaz egyrészt nem 
veszi igénybe a kötelező közszolgáltatást, másrészt e rendeletben foglalt 
tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja.” 

„e) kihelyezett gyűjtőedényből, valamint hulladékkezelő létesítményben, ár-
talmatlanító helyen, hulladékudvarban guberál.” 

 

(2) A Rendelet 21. § (6) bekezdése az alábbi szövegezésre változik:  
 

„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése a jegyző, illetve közterületi ellenőrzése Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége, vala-
mint a Szolgáltató feladata.” 
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13. § 

A Rendelet 24. § (3) bekezdése az alábbi szövegezésre változik:  
 

„(3) A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatla-
nítására vonatkozóan az ingatlantulajdonosok és - jelen rendeletben foglal-
taknak megfelelően - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálko-
dó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 1 .§. (6) bekezdé-
sében megjelölt szolgáltatóval köthetnek szerződést.” 

 
14. § 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfele-
lően módosul. 

 

(2) A Rendelet 4. számú mellékletének címe e rendelet 2. számú mellékletének 
megfelelően az alábbi szövegre változik: „A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja 2009. ja-
nuár 1-jétől”. 

 

(3) A Rendelet 5. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletének megfele-
lően módosul. 

15. § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Miskolc, 2009. március 5. 

 

 
  Dr. Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 
    jegyző        polgármester 
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„Az 56/2001. (XII.12.). sz. rendelet 1. sz. melléklete: 

 
I. 

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében társulás 
útján létrejött Miskolc Térségi Konzorcium települési tagönkormányzatai 

 
 

Alsózsolca Község Önkormányzata 

Aszaló Község Önkormányzata 

Boldva Község Önkormányzata 

Borsodgeszt Község Önkormányzata 

Borsodszirák Község Önkormányzata 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Csincse Község Önkormányzata 

Emőd Város Önkormányzata 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Gelej Község Önkormányzata 

Harsány Község Önkormányzata 

Hejőbába Község Önkormányzata 

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 

Hejőszalonta Község Önkormányzata 

Hejőpapi Község Önkormányzata 

Hernádnémeti Község Önkormányzata 

Igrici Község Önkormányzata 

Kisgyőr Község Önkormányzata 

Kistokaj Község Önkormányzata 

Mezőcsát Község Önkormányzata 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Nemesbikk Község Önkormányzata 

Ónod Község Önkormányzata 

Oszlár Község Önkormányzata 

Répáshuta Község Önkormányzata 

Sajólád Község Önkormányzata 

Sajóörös Község Önkormányzata 
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Sajópálfala Község Önkormányzata 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Sajósenye Község Önkormányzata 

Sajószöged Község Önkormányzata 

Szakáld Község Önkormányzata 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 

Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Tiszapalkonya Község Önkormányzata 

Vatta Község Önkormányzata 
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II. 

A miskolci hulladékkezelési közszolgáltatáshoz csatlakozott települések 
listája 

 
1. Abaújlak 
2. Abaújszolnok 
3. Alsóberecki  
4. Bánréve 
5. Bodroghalom  
6. Borsodszentgyörgy 
7. Bükkmogyorósd 
8. Cigánd 
9. Csernely 
10. Dámóc 
11. Döge 
12. Dubicsány 
13. Felsőberecki 
14. Felsővadász/önk 
15. Gadna/önk 
16. Girincs 
17. Hangács 
18. Hét 
19. Homrogd 
20. Irota 
21. Karcsa 
22. Karos 
23. Kesznyéten 
24. Királd 
25. Kiscsécs 
26. Kisrozvágy 
27. Kupa/önk 
28. Lácacséke 
29. Monaj/önk 
30. Nagyrozvágy  
31. Nyésta 
32. Nyomár 
33. Pácin 
34. Révleányvár  
35. Ricse  
36. Sajónémeti 
37. Sajópüspöki 
38. Sajószentpéter 
39. Semjén  
40. Szakácsi 
41. Tiszatarján  
42. Zemplénagárd 
43. Ziliz 

 



 
2. szám                                                                                           51. 

 
III.pont 

 
A Miskolci Térségi Konzorcium Regionális Hulladékkezelési létesítményei: 

(felsorolás) 
 

Lerakó ingatlan: Hejőpapi 073/1. hrsz-ú ingatlan, melynek helyrajzi száma – az 
időközben bekövetkezett telekmegosztásra tekintettel – a jelen okirat aláírásának 
időpontjában 073/6. hrsz-ra változott, továbbá kialakításra került a 073/7. hrsz-ú 
véderdő funkciójú kivett ingatlan. 
 
 
Depó: a Hejőpapi 073/6. hrsz-on létesített és hatósági engedéllyel rendelkező 
regionális hulladéklerakó az ingatlanon található épületekkel és építményekkel, 
valamint a Depó üzemszerű működéséhez szükséges eszközökkel.  
 
Hulladékudvarok és átrakóállomás: Miskolc, József A. u. 65. sz. alatt található 
átrakóállomás és hulladékudvar (4752/3. hrsz.), a Miskolc, Lórántffy Zs. utcában 
létesült hulladékudvar (33783/3. hrsz.), a Miskolc, Bogáncs utcában létesült hul-
ladékudvar (0156/4. hrsz.) 
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 „Az 56/2001. (XII.12.). sz. rendelet 4 sz. melléklete: 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja 

2009. január 1-jétől 
 

A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás igénybevétel-
ének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, illetve az ingatlantulajdonosnál ren-
delkezésre álló tárolótartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürí-
tési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani, figyelem bevéve 
a 8. § (3) bekezdésben meghatározott, az ürítések számára vonatkozó gyakoriságot. 

 
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  
 

Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése esetén (tartály bér-
leti díjával együtt): 

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  
 

A szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák: 217 Ft + ÁFA / darab” 
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„Az 56/2001. (XII.12.). sz. rendelet 5. sz. melléklete: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város 

szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása 
2009. évre 

 
Ezen díjszabás alkalmazása kötelező a 12. §-ban meghatározott települési szi-
lárd hulladéklerakó telepre (ártalmatlanító hely) beszállított hulladékok ártalmat-
lanítása esetén: 

 
  1. A Konzorciumban résztvevő önkormányzatok hulladéka esetén: 
 

- Ömlesztett kommunális hulladékok 5.654 Ft/t + ÁFA 
- Átrakóban átvett hulladék 
 (ártalmatlanításon felül) 2.193 Ft/t + ÁFA 
- Építési törmelék 826 Ft/t + ÁFA 
- Zöldhulladék 766 Ft/t + ÁFA 
 
 

  2. A Konzorciumon kívüli (külső) önkormányzatok hulladéka esetén: 
 

- Ömlesztett kommunális hulladékok  5.654 Ft/t + ÁFA  
- Átrakóban átvett hulladék 
 (ártalmatlanításon felül) 2.193 Ft/t + ÁFA 
- Építési törmelék 826 Ft/t + ÁFA 
- Zöldhulladék 766 Ft/t + ÁFA 
 

  3. Gazdálkodó szervezetek hulladéka esetén: 
 

- Ömlesztett kommunális hulladékok 7.594 Ft/t + ÁFA 
- Átrakóban átvett hulladék 
 (ártalmatlanításon felül) 5.475 Ft/t + ÁFA 
- Építési törmelék 4.426 Ft/t + ÁFA 
- Zöldhulladék 5.766 Ft/t + ÁFA 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

10/2009. (III. 11.) számú rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 
7.) sz. rendelet módosításáról  

(a Belvárosi Településrészi Önkormányzat létrehozása) 
 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007. (III. 7.) sz. rendeletének (to-
vábbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi, 17. ponttal: 
 
Belvárosi településrészi önkormányzat 
Tagjainak száma: 5 fő 
 
 

2.§ 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Miskolc, 2009. március 5. 
 
 

Dr. Mihalecz Péter  sk.    K á l i  Sándor sk. 
jegyző         polgármester 
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II. 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
 
II-20/31.234/2009. sz. határozat: 
 
 
Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogvi-

szonyának felmentéssel történő megszüntetése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Vá-
rosi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés 
 
1. Dr. Kis Józsefné – a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója - közalkalmazotti 

jogviszonyát saját kérésére, „nyugdíjasnak minősül” jogcímen 2010. február 
28. napjával munkáltatói felmentéssel megszünteti akként, hogy a 2009. jú-
lius 1-jei kezdetű 8 hónap felmentési időből az évi rendes szabadsága letel-
tét követő időtartamra, 2009. augusztus 24-től a munkavégzés alól mentesí-
ti. 

 
2.  Dr. Kis Józsefné magasabb vezetői megbízását 2009. augusztus 23. napjá-

val visszavonja. 
 
3.  Felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:   2009. június 30. 
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II-22/31.275/2009. sz. határozat 
 

 
Tárgy: MVM Zrt. és a MIHŐ Kft. között 2008. október 14-én megkötött 

üzletrész adásvételi megállapodás 6.3.c. pontban rögzített fi-
nanszírozó bank előzetes jóváhagyásának teljesítése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Az MVM Zrt. 
és a MIHŐ Kft. között 2008. október 14-én megkötött üzletrész adásvételi 
megállapodás 6.3.c. pontban rögzített finanszírozó bank előzetes 
jóváhagyásának teljesítésére című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
 
1.)  A Közgyűlés hozzájárul a K&H Bank Indikatív szerződés-módosítási javaslat 

az MVM Zrt. MIFŰ Kft-ben fennálló többségi üzletrésze MIHŐ Kft. általi 
vásárlásához kapcsolódóan a MIHŐ Kft. közvetlen tulajdonosa a Miskolc 
Holding Zrt., valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata direkt 
kötelezettségvállaló nyilatkozatával - a Hitelszerződésből eredő Hitelfelvevői 
kötelezettségvállalásokért való, sorrendileg meghatározott teljes körű 
helytállási kötelezettség vállalásához. A helytállás sorrendje: 1. helyen 
Miskolci Holding Zrt, 2. helyen Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.  
(Az MVM Zrt. és a MIHŐ Kft. által 2008. október 14-én megkötött üzletrész 
adásvételi megállapodás zárási határnapot követő naptól a hitel 
futamidejének végéig, 2019. december 15-ig maximum  10.204,8 MFt tőke 
és annak kamatai.) 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   2009. március 10. 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. , MIHŐ Kft. 

 
 
2.)  A Közgyűlés hozzájárul, hogy a MIHŐ Kft. a K&H Bank indikatív ajánlat B 

opciójának elfogadására vonatkozó megállapodást a K&H Bankkal kösse 
meg. 

 

Felelős:   polgármester 
Határidő:   2009. március 31. 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. , MIHŐ Kft. 
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3.)  A Közgyűlés  utasítja a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatóját és a MIHŐ 

Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az üzletrész vásárlására szolgáló hitel fi-
nanszírozására, illetve a cégben lévő beruházási hitel finanszírozására - 
jobb konstrukcióval történő  kiváltására vonatkozóan - más  pénzintézetek-
kel tárgyalásokat folytasson. 

  
Felelős:   polgármester 
Határidő:   2009. március 31. 
Közreműködik:  Miskolc Holding Zrt. , MIHŐ Kft. 

 
4.) Az előterjesztés V. pontjában rögzített – esetlegesen felmerülő -  tulajdonosi 

alárendelt hitelszükséglet finanszírozását a Miskolc Holding Zrt. tagvállalati 
belső kölcsön nyújtásával biztosítja.  

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgató 

 
5.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az MVM Zrt-vel és a 

Kormánnyal folytasson tárgyalásokat az üzletrész vásárlási pozíciónk javí-
tása érdekében. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgató, MIHŐ Kft. 

 
Nyilvános ülés: 
 
II-23/31.217-1/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati támogatása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 

2008. évben a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Közszolgáltatási Szerződésé-
ben meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként 658 MFt vissza nem té-
rítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.  

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi közlekedést 

2009. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: MVK Zrt. 
     Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
     Főosztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 
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II-23/31.217-1/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati támogatása 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 

2008. évben a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Közszolgáltatási Szerződésé-
ben meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként 658 MFt vissza nem té-
rítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.  

 
4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi közlekedést 

2009. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: MVK Zrt. 
     Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
    Főosztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 

 
 
II-24/31.217-2/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: 2009. évi fejlesztési hitelek 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2009. évre tervezett fej-
lesztési hitelek igénybevételéről és a nem kedvezményes feltételű fejlesztési fo-
rinthitelek devizahitellé történő átalakításáról szóló előterjesztést és az alábbi ha-
tározatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 

  
 a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást indítsa meg és folytassa le, vala-

mint a nyertes ajánlattevővel a szerződéseket kösse meg a Gazdasági 
Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett, 

 az eljáráshoz biztosítsa hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét, 
 az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1. pontja szerinti 

egyedi eljárási rend keretében a hiteligénybevétel közbeszerzési eljárá-
sához Bíráló Bizottságot hozzon létre. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály  
Határidő:   folyamatos 
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2. A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, 

hogy a 2009. évi fejlesztési hitelek közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bi-
zottság tagjaiként vegyenek részt.  

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy  

 
 tárgyalásokat folytasson a korábban felvett nem kedvezményes feltételű 

fejlesztési hitelek (5,9 milliárd Ft) devizahitellé történő átalakításának fel-
tételeiről a finanszírozó pénzintézettel. 

 eredményes tárgyalás esetén a nem kedvezményes hitelek devizahitellé 
történő átalakításáról szóló szerződést a finanszírozó hitelintézettel kös-
se meg a Gazdasági Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett. 

 
A fejlesztési forinthitel devizahitellé történő átalakításáról a Közgyűlést tájé-
koztatni kell. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály  
Határidő:   azonnal, ill. folyamatos 

 
 
II-25/31.217-3/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Fekete Tibor könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbí-

tása 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Fekete Tibor könyvvizsgáló könyv-

vizsgálói megbízatását a 2009. május 1. – 2011. április 30. közötti időszakra 
260 eFt + ÁFA/hó díjazással meghosszabbítja. A díj az infláció mértékével 
emelhető. 

 
2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói szerződésmódo-

sítás aláírására.  
 
Felelős:  polgármester  
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  2009. április 30. 

 



2. szám                                                                                           60. 
 
 
II-26/31.217-4/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Költségvetési szervek elemi beszámolóinak felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a költségvetési szervek 
elemi beszámolóinak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a következő határo-
zatot hozza: 
 
1. Az éves költségvetési gazdálkodásról, a tervezett feladatok végrehajtásáról, 

az előirányzatok felhasználásáról az elemi költségvetés illetve elemi beszá-
moló készítésére kötelezett költségvetési szervek – a vonatkozó jogszabályi 
előírások, az adatszolgáltatás rendjére, a beszámoló készítésére vonatkozó 
központi rendelkezések, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti 
egységei (főosztályai) által kiadott elvárások figyelembevételével – évközi, il-
letve éves beszámolót kötelesek készíteni. 

 
2. A beszámoló elkészítésének és megküldésének határidejét úgy kell megálla-

pítani, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a beszámoló belső összefüggései-
nek vizsgálatára, a más adatokkal való összhang ellenőrzésére, az önkor-
mányzati szintű összesítések, illetve a zárszámadás elkészítésére. 

 
3. A beszámoló felülvizsgálat időpontjának meghatározásánál figyelembe kell 

venni, hogy az intézményeknek kellő idejük legyen a felkészülésre, a szük-
séges iratok előkészítésére. A felülvizsgálat időpontjáról az intézményeket 
értesíteni kell. 

 
4. A beszámolóhoz az intézményektől olyan szöveges indoklást kell bekérni, 

amelyek lehetővé teszik az önkormányzati szintű elemzés elkészítését, a 
tendenciák értékelését. A szöveges beszámolókban be kell mutatni a szak-
mai feladatellátást, a kiadási és bevételi előirányzatok alakulását, a bevéte-
lek és kiadások teljesítését, a kedvező tendenciákat, az akadályozó tényező-
ket, a mutatószámok, a létszám alakulását stb. Külön értékelni kell a belső 
kontrollok működését. 

 
5. A beszámolók felülvizsgálata során a belső összefüggések egyezőségének 

vizsgálata mellett vizsgálni kell a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló 
adatok és más adatokkal, információkkal való összhang meglétét, valamint a 
formai követelményeknek való megfelelést. 

 
6. A beszámolók felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartá-

saiban szereplő adatok valódiságára és a jóváhagyás sem irányul azok való-
diságának elfogadására. 
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7. A beszámoló elfogadásáról – a pénzmaradvány közgyűlési jóváhagyását kö-

vetően – a költségvetési szervet értesíteni kell. 
 

Felelős:   jegyző  
Közreműködik: Polgármesteri Hivatal főosztályok vezetői  
Határidő:  2009. április 30., illetve folyamatos 

 
 
II-27/31.217-5/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Élelmezési nyersanyagköltség megállapítása 2009. április 1-

től 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyersanyagköltség megállapításról szó-
ló előterjesztést megtárgyalta és a következők szerint határoz: 
 
1) A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési 

nyersanyagköltséget 2009. április 1-i hatállyal a melléklet szerint állapítja 
meg. 

  
 Felelős:   jegyző 
 Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 Határidő:  azonnal 
 
 
2) A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló IX-182/16.894-

2/2007. sz. határozatot 2009. április 1. napjától hatályon kívül helyezi. 
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II-28/31.217-6/2009. sz. határozat 
 
 
Tárgy: A 2009. évi költségvetés felhasználásának I. félévi korlátozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2009. évi költségvetés-
ben jóváhagyott előirányzatok felhasználásának szabályozása című előterjesz-
tést és a következő határozatot hozza: 
 
 

1. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatalban ter-
vezett egyes funkciók működési feladatait érintően az ágazati keretekből 
összességében 250.000 ezer Ft-os nagyságrendű kötelezettségvállalásra 
az I. félév végéig ne kerülhessen sor, az alábbiak szerint: 

 
 Városüzemeltetés 95.000 ezer Ft 
 Környezetvédelem 2.000 ezer Ft 
 Vagyongazdálkodás 2.000 ezer Ft 
 Egészségügy 2.000 ezer Ft 
 Szociális 45.000 ezer Ft 
 Oktatás 13.000 ezer Ft 
 Kultúra 20.000 ezer Ft 
 Sport 10.000 ezer Ft 
 Igazgatás 50.000 ezer Ft 
 Központilag kezelt 11.000 ezer Ft 

Összesen: 250.000 ezer Ft 
 
 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az I. féléves gazdálkodás helyzeté-
nek áttekintését követően a pénzügyi-gazdasági folyamatok kedvező alaku-
lása esetén az előirányzatokat felszabadítsa. Erről a Közgyűlést utólagosan 
tájékoztatni kell. 

 
 

3. Az előirányzat felhasználás (kötelezettségvállalás) korlátozásának lebonyo-
lításával az egyes funkciókat érintően a Közgyűlés az ágazatilag érintett al-
polgármestert bízza meg. 

 
Felelős:  polgármester, illetve alpolgármesterek  
Közreműködik: Polgármesteri Hivatal főosztályok vezetői  
Határidő:  2009. évi költségvetés jóváhagyása, illetve folyamatos 
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II-29/31.217-7/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Személy- és vagyonvédelmi szolgálat működtetésének támoga-

tása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének támogatása című elő-
terjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
2184/2008. (XII. 23.) számú Kormányhatározat alapján Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros személy- és vagyonvédelmi szolgálatának működtetésére biztosított 120.000 
ezer Ft-ot 2009. évben a személy- és vagyonvédelmi szolgálat működtetésére 
használja fel. 
 
Felelős:  polgármester  
Közreműködik: Közterület-felügyeleti Rendészeti és Ellátási Főosztály  
Határidő:  2009. évi költségvetés jóváhagyása, illetve folyamatos 
 
 
II-30/31.220-1/2009. sz. határozat 
 
 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosításra és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés jóváhagyására cí-
mű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés ezen határozatával Felsőzsolca Város Önkormányzata (a Kon-

zorcium képviseletében eljáró megbízott önkormányzat, 3561 Felsőzsolca, 
Szent István u. 20. képviseli: Fehér Attila polgármester) és az AVE Miskolc 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 
65., képviselő: Varga Zoltán és Kis Péter) között 2008. december 22-én aláírt 
Hulladékkezelési és Üzemeltetési Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja. 

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy ezen döntésről a Konzorciumi tagokat értesít-

se. 
 

Felelős:    polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
   Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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II-31/31.221/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Belvárosi Településrészi Önkormányzat létrehozása 
 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi 

Településrészi Önkormányzat létrehozására” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
A Közgyűlés a Belvárosi Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait az 
alábbiak szerint határozza meg. 
 
Tagjainak száma: 5 fő 
 
Elnök: Nyírő Pál (Lakcíme:3525 Miskolc, Laborfalvi u. 2. IV/1.) 
 
Tagok: 
Gápelné Tóth Rózsa (Lakcíme: 3525 Miskolc, Hunyadi  u. 4. I/2.) 
Fehér Norbert (Lakcíme: 3525 Miskolc, Palóczi L. út 21.) 
Garamvölgyi Attila (Lakcíme: 3530 Miskolc, Papszer út 44. II/1.) 
Dr. Ignácz Dávid (Lakcíme: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 20. V/1.) 

 
2.) A Közgyűlés a Belvárosi Településrészi Önkormányzat működéséhez szüksé-

ges fedezetet a 2009. évi költségvetésének általános tartaléka terhére időará-
nyosan biztosítja, az előirányzatok rendezésére a költségvetés korrekciója ke-
retében kerül sor. 

 
Felelős:   jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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II-32/31.223/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, in-

tézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálata 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város köz-
oktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 
2007-2013 felülvizsgálatára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határoza-
tot hozza: 

 
I. Óvoda 
1.  A Közgyűlés 
a.) engedélyezi 2009. július 1-jétől: 

 
- a Bulgárföldi Óvodához (Miskolc, Fazola H. u. 4.) a Diósgyőri Óvoda beolvadását 

(Miskolc, Árpád u. 4/a.), 
- a Vasgyári Óvodához (Miskolc, Kabar u. 1.) a Batsányi J. utcai tagóvoda beolva-

dását (Miskolc, Batsányi J. u. 2.). 
- a József utcai Óvodához (Miskolc, József u. 2.) a Brunszvik Teréz Óvoda  (Mis-

kolc, Mátyás király u. 17.), a Szent László utcai tagóvoda, valamint a Dózsa Gy. 
utcai tagóvoda beolvadását, 

- a Százszorszép Óvodához (Miskolc, Serház u. 1.) az Aba utcai tagóvoda beolva-
dását a József utcai Óvodától, 

- az Avastető Óvodához (Miskolc, Hajós A. u. 3.) a Szilvás utcai tagóvoda beolva-
dását a Középszer utcai tagóvodától, 

- az Áfonyáskert Óvodához (Miskolc, Áfonyás u. 16.) a Középszer Óvoda (Miskolc, 
Középszer u. 5.) és a Petneházy utcai tagóvoda beolvadását, 
 

b.) Az I. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezetet (Miskolc, Árpád u. 4/a.) 2009. július 1-jei 
hatállyal megszünteti. Ezzel egyidejűleg a III. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezetet 
Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Bársony J. u. 27.), 
valamint a IV. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezetet Avas és Környéke Óvodai Gaz-
dasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) néven működteti a továbbiak-
ban.  

 
c.) Ezzel egyidejűleg a Bulgárföldi Óvoda, a Vasgyári Óvoda, a József Utcai Óvoda, a 

Százszorszép Óvoda, az Avastető Óvoda, az Áfonyáskert Óvoda  a Belvárosi-
Diósgyőri, valamint az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító 
okiratait (telephely, feladatellátást szolgáló vagyon, körzet és gazdálkodási jogkör 
tekintetében) a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13. sz. mellékletek szerint módosítja. 
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Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
- Nyitnikék Óvoda (Miskolc, Andrássy u. 53/a.) 
- Bulgárföldi Óvoda (Miskolc, Fazola H. u. 4.) 
- Vasgyári Óvoda (Miskolc, Kabar u. 1.) 
- József utcai Óvoda (Miskolc, József u. 2.) 
- Százszorszép Óvoda (Miskolc, Szilvás u. 1.) 
 
Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
- Avastetői Óvoda (Miskolc, Hajós A. u. 3.) 
- Áfonyáskert Óvoda (Miskolc, Áfonyás u. 16.) 
- Pitypang Óvoda (Miskolc, Fövényszer u. 35.) 
- Szinva-Népkerti Óvoda (Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
- Benedek Elek Óvoda (Miskolc, Szolártsik tér 1.) 
- Belvárosi Óvoda (Miskolc, Vörösmarty u. 64.) 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
 

d.) Valamennyi óvoda Alapító Okiratába kerüljön be az alábbi szöveg: (1-11. sz. mel-
léklet) 
Az óvoda vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályá-
zat útján határozott időre megbízott óvodavezető. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
2.  A Közgyűlés a Diósgyőri Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda és a Középszer Óvoda 

magasabb vezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot – átszervezés miatt - 
érvénytelenné nyilvánítja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 

Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   azonnal 

 
3. A Diósgyőri Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda és a Középszer Óvoda vezetőinek 

és az I. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezet vezetőjének magasabb vezetői megbí-
zását 2009. június 30. napjával visszavonja. Felkéri a Polgármestert a szükséges 
munkajogi intézkedések megtételére. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 

Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. június 30. 
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4. Felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló költségve-

tési előirányzatok átcsoportosítására. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  

Pénzügyi, Adó és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. I. félévi korrekció 

 
5. Utasítja a I/1. pontban felsorolt intézmények vezetőit az integrált intézmények egy-

séges nevelési programjának elkészítésére. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. augusztus 31. 

 
6. Utasítja a Polgármestert, hogy a Diósgyőri Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda, a 

Középszer Óvoda és az I. sz. Óvodai Gazdasági Szervezet tekintetében a meg-
szüntető okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséről intézkedjen. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  a közgyűlést követő 8. nap 
 

7. Az óvodák tekintetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. nevelési év-
ben indítható csoportok számát. 

 
AVAS és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság  
(Hadirokkantak u. 14.) 

 2009/2010-ben indítható 
Intézmény csoportok száma különl  gond 

Avastető Óvoda 
~ Leszih u. 6. 
~ Szilvás u. 37. 

20  

Áfonyáskert Óvoda 
~ Gesztenyés u. 18. 
~ Középszer u. 5. 
~ Petneházi u. 4. 

23  

Pitypang Óvoda 
~ Selyemrét u. 38. 
~ Óvoda u. 7. 

12  

Szinva - Népkerti Óvoda 
   ~ Vörösmarty u. 26. 
   ~ Zsolcai kapu 17. 

13  

Benedek Elek Óvoda 
   ~ Mész u. 3. 
   ~ Várhegy u. 2. 

11  

Belvárosi Óvoda 
~ Katowice u. 33. 
~ Kassai u. 17. 
~ Kistokaj 

20  

Összesen 99 - 
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Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Bársony J. 27.) 

 
Nyitnikék Óvoda 
~ Kacsóh P. u. 8. 
~ Vadász u. 2. 

13  

Bulgárföldi Óvoda 
~ Lórántffy u. 28. 
~ Stadion 47/A. 
~ Árpád u. 4/A. 

19  

Vasgyári Óvoda 
~ Bükkszentlászló, Fő u. 
103. 
~ Könyves Kálmán u. 34. 
~ Szeder u. 2/a. 
~ Batsányi J. u. 2. 

22  

József utcai Óvoda 
~ Brigád u. 2/A. 
~ Mátyás K. u. 17. 
~ Dózsa Gy. u. 36. 
~ Szent L. u. 7. 

24 + 
1 

Százszorszép Óvoda 
~ Bársony J. u. 27. 
~ Reményi u. 2. 
~ Aba u. 

24  

Összesen 102 1 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 

 
8. Az óvodákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. nevelési évben az 

alábbiak szerint engedélyezi.   
 

Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Bársony J. u. 27.) 

 2009/2010. nevelési évben eng. alkalmazotti létszám 

Intézmény Pedagógus Egyéb Összesen 
Belváros-Diósgyőr Óvodai 
Igazgatóság - 10 10 
Nyitnikék Óvoda 
~ Kacsóh P. u. 8. 
~ Vadász u. 2. 

28 26 54 

Bulgárföldi Óvoda 
~ Lórántffy u. 28. 
~ Stadion 47/A. 
~ Árpád u. 4/A. 

39 28 67 

Vasgyári Óvoda 
~ Bükkszentlászló, Fő u. 
103. 
~ Könyves Kálmán u. 34. 
~ Szeder u. 2/a. 
~ Batsányi J. u. 2. 

45 35 80 
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József Utcai Óvoda 
~ Brigád u. 2/A. 
~ Mátyás K. u. 17. 
~ Dózsa Gy. u. 36. 
~ Szent L. u. 7. 

53 42 95 

Százszorszép Óvoda 
~ Bársony J. u. 27. 
~ Reményi u. 2. 
~ Aba u. 

49 35 84 

Összesen: 214 176 390 
 
AVAS és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak u. 
14.) 
 

 
2009/2010. nevelési évben 
eng. alkalmazotti létszám 

ntézmény Pedagógus Egyéb Összesen
AVAS és Környéke Óvodai 
Igazgatóság - 

1
0 

1
0 

Avastető Óvoda 
   ~ Leszih u. 6. 
   ~ Szilvás u. 37. 

4
1 

2
9 

7
0 

Áfonyáskert Óvoda 
   ~ Gesztenyés u. 18. 
   ~ Középszer u. 5. 
   ~ Petneházy u. 4. 

4
7 

3
9 

8
6 

Pitypang Óvoda 
   ~ Selyemrét u. 38. 
   ~ Óvoda u. 7. 

2
5 

1
9 

4
4 

Szinva - Népkerti Óvoda 
   ~ Vörösmarty u. 26. 
   ~ Zsolcai kapu 17. 

2
7 

2
1 

4
8 

Benedek Elek Óvoda 
   ~ Mész u. 3. 
   ~ Várhegy u. 2. 

2
3 

1
7 

4
0 

Belvárosi Óvoda 
   ~ Katowice u. 33. 
   ~ Kassai u. 17. 

   ~ Kistokaj 

4
1 
  
  
  

3
0 
  
  
  

7
1 
  
  
  

Összesen: 

2
0
4 

1
6
5 

3
6
9 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
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9. Utasítja az átszervezésben érintett óvodák és Óvodai Gazdasági Szervezet ve-
zetőit, hogy az integrációt követően az átadás-átvétel lebonyolításáról, az irat-
anyagok székhely intézményben történő elhelyezéséről intézkedjenek. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 31. 

 
10. Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban bekövetke-

zett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően – a Közok-
tatási Információs Rendszer számára jelentsék be.  

 
Felelős:    Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 

 
11. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   folyamatos 

 
 

II. Általános Iskola 
 
1. A Közgyűlés  
 
1.  Engedélyezi a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

és a Komlóstetői Általános Iskola alapító okiratának – alaptevékenység tekinte-
tében – a 17., 28. sz. melléklet szerinti módosítását. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 

 
2. Az Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát – alapfokú művészetoktatás tekinte-
tében felvehető maximális tanulólétszám -  valamint a 10. Sz. Petőfi Sándor Ál-
talános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratát a felvehető 
maximális tanulólétszám tekintetében - a 27., 23., 19. sz. mellékletek szerint ha-
tározza meg. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
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3. Az általános iskolák esetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. tan-
évben indítható osztályok számát.   

 
 

Intézmény 
2008/2009-
ben eng. 

oszt. száma 

Csökkenés/
emelkedés 

2009/2010-
ben indítható 
oszt. száma 

Bársony János Általános Iskola 
- 13. Sz. Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 

 
33 

 
- 
1

 
32 

Kazinczy Ferenc Általános és Magyar- 
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Miskolctapolcai Általános Iskola  

 
32 

 
- 
1

 
31 

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény 

4. Sz. Istvánffy Gyula Ált. Iskola 
zenei csoportok 
tánc és képzőművészeti csoportok 

 
36 
37 
25 

 
- 
2
- 
-

 
34 
37 
25 

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Ta-
nítási Nyelvű Iskola  
- Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 
46 

 
- 
2

 
44 

Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Ta-
nítási Nyelvű  Iskola 
- József Attila Általános Iskola 

 
24 

 
- 
2
+ 
2 

 
22 + 2 felnőtt 

10. Sz., Petőfi Sándor Ált. és Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Rónai Ferenc Általános és Magyar - An-
gol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

 
 

22+3 

 
 
- 
1

 
 

21+3 

Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Arany János Általános Iskola 
Tánc és képzőművészeti csoportok 

 
20 

 
10 

 
- 
1
 
-

 
19 

 
10 

21. Sz. Általános Iskola 
- Móra Ferenc Általános Iskola 

 
37 

 
- 
2

 
35 

II. Rákóczi Ferenc Ált. és Magyar - Német 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Győri K. Általános Iskola 

 
31 

 

 
-

 
31 

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
- Kaffka Margit Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
- tánc és képzőművészeti csoportok 

 
36 

 
31 

 
- 
 

 
36 

 
31 

Szilágyi Dezső Általános és Magyar - An-
gol Két  Tanítási Nyelvű Iskola 
-   Görömbölyi Ált. Iskola 
-   Gárdonyi Géza Ált. és Magyar - Angol  
Két Tanítási Nyelvű Iskola 

 
 

31 

 
 
-

 
 

31 

Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
- Erenyői Általános Iskola 

 
22 

 
-

 
22 
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Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Munkácsy Mihály Ált. és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

zenei csoportok 
tánc és képzőművészeti csoportok 

 
38+4 

 
2 

12 

 
- 
2
 
   
- 
   
- 

 
36+4 

 
2 

12 

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 

Széchenyi István Ált. és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

tánc és képzőművészeti csopor-
tok 

 
38 

 
53 

 
- 
2
 
-

 
36 

 
53 

Komlóstetői Általános Iskola 
- Fazola Henrik Általános Iskola 

 
27 

 
- 
1
+
2 

 
26 

+2 felnőtt 

Éltes Mátyás Óvoda, Ált. Iskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény 

Iskola: 39 
Óvoda: 4 

- 
1
 -

38 
4 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zene-
iskola Alapfokú Zeneoktatási Intézmény 
- zenei csoportok 

 
 

150 

 
 
-

 
 

150 
Összesen Óvoda 
               Iskola nappali 
                
               Nappali összevont 
               Esti 
               Levelező 
               Zenei csoport 
               Tánc és képzőművészeti cso-
port 

4 
512 

 
         3 
         - 
         4 
     189 
     131  

-
-
1
8
   
- 
-
+
4
-
-
-
 

4 
494 

 
3 
4 
4 

189 
131 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:    2009. július 1. 
 

 
4. Az általános iskolák esetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. 

tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csopor-
tok számát.  
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2008/2009. tanév Változás 2009/2010. tanév Intézmény 

Isk. 
otth. 

Napk. 
Otth. 

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth. 

Tan.  
szoba 

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth 

Tan.  
szoba 

Bársony Ált. Isk.  3 5 1 - - - 3 5 1 
-13. sz. Hunyadi 
M 

8 1 - - - - 8 1 - 

Kazinczy Ált. Isk.  8 5 - - - - 8 5 - 
- Miskolctapolcai   - 3 - - - - - 3 - 
Fazekas u. Á. Isk.   6 4 2 - - - 6 4 2 
- 4.sz.Istvánffy Gy 9 - 2 -1 - + 1 8 - 3 
Szabó L. Ált. Isk. 12 1 1 -1 +1 - 11 2 1 
- Vörösmarty M.   - 12 - - - - - 12 - 
Selyemréti Ált. Isk 5 6 1 +1 - - 6 6 1 
- József A.   4 2 1 -3 - - 1 2 1 
10. Sz. Petőfi S.   - 8 - - - - - 8 - 
-Rónai F. Ált. Isk. 4 1 - - - - 4 1 - 
Bem J. Ált. Iskola  - 5 - - - - - 5 - 
- Arany János  - 3 - - - - - 3 - 
21. Sz. Ált.  Iskola 4 4 1 - - - 4 4 1 
- Móra F. Ált. Isk. - 5 - - - - - 5 - 
II.Rákóczi Ált. Isk.  8 1 - - - - 8 1 - 
- Győri Kapui   5 2 - - - - 5 2 - 
Könyves K. Ált.Isk - 9 - - - - - 9 - 
- Kaffka M. - 6 - - - - - 6 - 
Szilágyi D. Ált. Isk - 6 - - - - - 6 - 
- Görömbölyi  4 1 - - - - 4 1 - 
- Gárdonyi G.   1 1 1 - - - 1 1 1 
Bulgárföldi Ált. Isk 4 4 1 - -  - 4 4 1 
- Erenyői Ált. Isk. - 3 1 - - - - 3 1 

Herman O. Ált.Isk - 7 - - - - - 7 - 
- Munkácsy M. Á.  - 9 - - - - - 9 - 
Avastetői Ált. Isk.  - 10 2 - - - - 10 2 
- Széchenyi I.  - 10 2 - - - - 10 2 
Komlóstetői Ált. I.  7 1 1 - - - 7 1 1 
- Fazola H.  7 4 1 -1 - -1 6 4 - 
Éltes M. Ált. Isk - 18 2 - - - - 18 2 
Összesen: 99 157 20 -5 +1 - 94 158 20 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 

 
 

5. Az általános iskolákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. tanév-
ben az alábbiak szerint engedélyezi.  
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Megállapított 
létszámkeret 
a 2009. 01.01. 

Változás/ 
csökkenés 

A 2009/2010. tanév-
ben eng. alkalma-

zotti létszám 
Intézmény 

Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz 
Bársony J. Ált. Iskola  
- Hunyadi M. Ált. Isk. 

75 40 115 -2 -3 -5 73 37 110 

Kazinczy F. Ált. Isk. 
- Miskolctapolcai Ált. 
Isk.  

70 31 101 -2 -7 -9 68 24 92 

Fazekas U. Ált. Isk. 
- 4. Sz. Istvánffy Gy. 
Ált. I 

108 41 149 -4 -6 -10 104 35 139 

Szabó L. Ált. Iskola  
- Vörösmarty M. Ált. 
Isk. 

103 45 148 -4 -5 -9 99 40 139 

Selyemréti Ált. Iskola 
- József A. Ált. Iskola  

63 30 93 -3 -2 -5 60 28 88 

10. Sz. Petőfi S. Ált. 
Isk. 
- Rónai F. Ált. Iskola  

62 29 91 -1 -3 -4 61 26 87 

Bem J. Ált. Iskola  
- Arany J. Ált. Isk.  

46 30 76 -2 -3 -5 44 27 71 

21. Sz. Ált. Iskola  
- Móra F. Ált. Isk. 

77 36 113 -4 -7 -11 73 29 102 

II. Rákóczi F. Ált. Isk. 
- Győri K. Ált. Iskola  

71 
 
 

26 
 
 

97 
 
 

- 
 
 

-3 
 
 

-3 
 

 

71 23 94 

Könyves K. Ált. Iskola  
- Kaffka M. Ált. Isk.  

72 
 

39 111 +1 
 

-4 -3 
 

73 35 108 

Szilágyi D. Ált. Iskola  
- Görömbölyi Ált. Isk. 
- Gárdonyi G. Ált. Isk.  

66 28 94 - -3 -3 66 25 91 

Bulgárföldi Ált. Iskola 
- Erenyői Ált. Iskola 

47 21 68 - -4 -4 47 17 64 

Herman O. Ált. 
Iskola  
- Munkácsy M. 
Ált. Isk.  

84 42 126 -4 -6 -10 80 36 116 

Avastetői Ált. 
Isk. 
-Széchenyi I. Ált. 
Isk. 

95 43 138 +4 
-3 

-4 
 

-3 96 39 135 

Komlóstetői Ált. 
Iskola 
- Fazola H. Ált. 
Iskola 

70 35 105 -2 -3 -5 68 32 100 

Éltes M. Ált. Is-
kola  

78 57 135 -2 -4 -6 76 53 129 

Egressy B. Ze-
neiskola 

69 13 82 -2 -1 -3 67 12 79 

Nevelési Ta-
nácsadó Intézet  

25 4 29 -1 - -1 24 4 28 

Miskolci Sportis-
kola 

4 11 15 -4 -
11 

-15 - - - 

Összesen 1285 601 1886 -35 -
79 

-114 1250 522 1772 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 1. 
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6. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:    folyamatos 

 
7. Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban bekövetke-

zett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően – a Köz-
oktatási Információs Rendszer számára jelentsék be. 
 
Felelős:   Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:    A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 

 
8.  A Közgyűlés engedélyezi a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a levelező tagozat kifutó rendszer-
ben való megszüntetését, helyette a 2009/2010. tanévtől engedélyezi az esti 
tagozat felmenő rendszerben történő indítását.  

 Ezzel egyidejűleg az intézmény Alapító Okiratát (25. sz. melléklet) az alapte-
vékenység tekintetében módosítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. július 1. 

 
C) Középiskola 

 
  A Közgyűlés 
 

1. Az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban: 
a) elrendeli az intézmény kollégiumának jogutóddal történő megszüntetését és az 

alapító okirat módosítását  az alaptevékenység, intézménynév tekintetében a 
49. sz. melléklet szerint. 

b) felkéri a polgármestert a megszüntetett kollégium tanulóinak elhelyezéséről 
gondoskodni szíveskedjen. 

c) az intézmény nevét Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és 
Kollégiumról, Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskolára változ-
tatja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
2. Elrendeli az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégi-

um 3532  Miskolc, Tímármalom u. 12. sz. alatt működő telephelyének meg-
szüntetését és az alapító okiratból való törlését. A fenti területen álló épülete-
ket MIK Zrt. kezelésébe adja.  
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Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 

    Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
3.   Jóváhagyja, hogy a Berzeviczy Gergely Szakképző Iskola nevét, 2009. szep-

tember 1-jétől Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
névre változtassa, ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratát a 40. sz. 
melléklet szerint módosítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
4.  A nem önálló igazgatású kollégiumok maximális tanulói létszámait az intéz-

mények alapító okiratában az alábbiak szerint határozza meg.  
a. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium: 280 fő (48 sz. mel-
léklet) 
b. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 408 fő 
(51. sz. melléklet) 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
 
5. A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

alapító okiratát – telephely, maximálisan felvehető tanulólétszám  tekinteté-
ben - az (50. sz. melléklet) alapján módosítja. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   2009. július 1. 
 
6. Jóváhagyja, hogy a Földes Ferenc Gimnázium  (33. sz. melléklet) és az Avasi   

Gimnázium (32. sz. melléklet) alapító okiratának alaptevékenységei közé a 
„Tehetséggondozó középiskola” felvételre kerüljön. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   2009. július 1. 
 
7. A Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratát az intézmény digitális középis-

kolai  képzése által működtetett telephelyeinek vonatkozásában az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
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3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. 
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. 
3780 Edelény, Borsodi út 34. 
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7 
3630 Putnok, Bajcsy Zs. u. 31. 
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. 
3800 Szikszó, Miskolci u. 9. 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 

 
 Felelős:    Polgármester 
 Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   2009. július 1. 
 
8.  Jóváhagyja a Földes Ferenc Gimnázium esetében az összesen ellátott óra-

szám 40 órával való csökkentését. 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   2009. július 1. 
 
9. Engedélyezi az Andrássy Gyula Szakközépiskola alapító okiratában (37. sz. 
melléklet)  
a) a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon 7.899 m2 -ről  6.443 m2 –re való átve-

zetését,  
b) iskolarendszeren kívüli képzési kínálatában az alábbi szakmák megjelenteté-

sét: 
 

szakma elnevezése OKJ szám 
maximális 
 képzési idő 

Számítógép-szerelő, -karbantartó  33 523 01 1000 00 00 2000 óra 

Hulladéktelep-kezelő 33 853 01 0000 00 00 300 óra 
Elektronikai hulladékválogató, -

feldolgozó  33 853 01 0100 31 01 150 óra 

Hulladékfeldolgozógép-kezelő 33 853 01 0100 54 02 150 óra 

Hulladékgyűjtő és –szállító 33 853 01 0100 21 01 150 óra 

Hulladékválogató és – feldolgozó 33 853 01 0100 21 02 150 óra 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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10. Engedélyezi orientációs szakmai gyakorlati oktatás indítását és annak Alapító 

Okiratban való megjelentetését:  
 

a) A Martin János Szakképző Iskola szakiskolai osztályai 9-10. évfolyamán (52. 
sz. melléklet) 

b) az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 9-10. évfolyamos 
szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, (49. sz. melléklet) 

c) a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 9-10. évfolyamos szakis-
kolai és szakközépiskolai osztályaiban, (48. sz. melléklet) 

d) a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 
9-10. évfolyamos szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, (50. sz. mel-
léklet) 

e) a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 9-10. évfolya-
mos osztályaiban, (38. sz. melléklet) 

f) az Andrássy Gyula Szakközépiskola 9-10. évfolyamos osztályaiban, (37. sz. 
melléklet) 

g) a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 9-10. évfolyamán, (45. 
sz. melléklet) 

h) a Debreczeni Márton Szakképző Iskola 9-10. évfolyamos szakközépiskolai és 
szakiskolai osztályaiban, (47. sz. melléklet) 

i) a Szemere Bertalan Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 9-10. évfolyamos 
szakiskolai és szakközépiskolai osztályaiban, (51. sz. melléklet) 

j) a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola 9-10. évfolyamos szakközép-
iskolai osztályaiban, (43. sz. melléklet) 
szakmai gyakorlati oktatás indítását és annak Alapító okiratban való megjelen-
tetését: 

 k) A Kandó Kálmán Szakközépiskola 11-12. évfolyamán, (44. sz. melléklet) 
l) A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 11-12. évfolyamán, (41. sz. mellék-

let) 
ly) a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

11-12. évfolyamán, (50. sz. melléklet) 
m) a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 11-12. évfo-

lyamán. (38. sz. melléklet) 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. július 1. 

 
11. Engedélyezi, hogy a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépisko-

la  alapító okiratába (38. sz. melléklet) alaptevékenységet  kiegészítő tevékeny-
ségként a Gépjármű műszaki vizsgáztatást felvegyék. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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12. Engedélyezi, hogy a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola (43.  sz. 
melléklet) 
a) Informatikai alkalmazásfejlesztő – internetes alkalmazásfejlesztő szakképesí-

tést két éves képzésben folytathassa,  
b) szakmai kínálatába a díszműkovács szakma (OKJ 54 21106 0000 00 00) 2 

éves érettségi utáni képzést felvegye. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 

13. A Közgyűlés engedélyezi az Avasi Gimnázium Alapító Okiratában  
 

a) a kiegészítő tevékenységek közé (32. sz. melléklet)  a „Szolgálati lakások 
fenntartása” tevékenység felvételét. 

 
Engedélyezi a Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratában a (34. sz. melléklet): 
 
a.) a magyar-német két tanítási nyelvű képzés,  
b.) és az 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzést törlését, 
c.)  a spanyol nyelvi előkészítő képzés helyett a német nyelvi előkészítő képzés 

felvételét, 
d.) az intézmény alapító okiratába a kiegészítő tevékenységek közé a „Szolgálati 

lakások” fenntartása tevékenység felvételét.  
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    2009. július 1. 
 

14. Elrendeli a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alapító okiratában 
(35. sz. melléklet)  

 
a) a TEÁOR besorolásból a szakmai középfokú oktatás,  
b) az alaptevékenységek közül a szakközépiskolai felnőttoktatás,  
c) a német-magyar két tanítási nyelvű nevelés és oktatás törlését. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
15. Engedélyezi a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola számára, hogy 

alapító okiratában: 
 

a) szakközépiskola érettségi utáni iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli – 
regisztrált - képzési kínálatába a Csecsemő- és gyermekgondozó-nevelő (OKJ 
55 761 01 0000 00 00, képzési idő: 2 év) felsőfokú szakképzés és 

b) referenciaiskolaként (46. sz. melléklet) a „Jó gyakorlat átadása, terjesztése” 
feladat megjelenjen. 
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Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
16. Engedélyezi a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 

a. az alapító okiratban (51. sz. melléklet) az intézmény telephelyeként megjelölni 
a 3532 Miskolc Rácz Ádám u. 54-56-ot, 

b. képzési kínálatának az alábbi szakmákkal történő bővítését: 
 

OKJ-szám Megnevezés Maximális képzési 
idő 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖTÖTT SZAKKÉPZÉS 

52 212 02 0010 52 02 Színész II. (Színházi- és filmszínész) 3 év 

52 347 03 0000 00 00 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens  

1 év 

54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervező I. 1 év 

SZAKISKOLA 10. ÉVFOLYAM UTÁNI SZAKKÉPZÉSEK 

31 841 01 0010 31 01 Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) 1 év 

31 841 01 0010 31 02 
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi ve-
zető) 

1 év 

33 525 01 0010 33 01 Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) 2 év 

33 525 01 0010 33 02 
Motor- és kerékpárszerelő 
(motorkerékpárszerelő) 

2 év 

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK- FELNŐTT-
KÉPZÉS 

52 212 02 0010 52 02 Színész II. (Színházi- és filmszínész) *3000 óra 

52 343 02 0010 52 02 
Biztosításközvetítő (függő biztosításköz-
vetítő) 

*800 óra 

52 343 02 0010 52 03 
Biztosításközvetítő (jogvédelmi biztosítás-
közvetítő) 

*800 óra 

52 343 02 0010 52 01 
Biztosításközvetítő (független biztosítás-
közvetítő) 

*800 óra 

52 347 03 0000 00 00 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens  

*800 óra 

52 347 03 0100 31 01 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (számítógépes adatrögzítő) 

*300 óra 

52 347 03 0100 31 02 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telefonkezelő 
ügyféltájékoztató) 

*300 óra 

52 347 03 0100 52 01 
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telemarketing asszisztens) 

*300 óra 

52 341 01 0000 00 00 Autó- és motorkerékpár kereskedő *1000 óra 

52 341 01 0100 33 01 Autó- és motorkerékpár eladó, kölcsönző *800 óra 
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54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervező I. *1200 óra 

54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. *350 óra 

31 841 01 0010 31 01 
Haszongépjármű vezető (autóbusz veze-
tő) 

*600 óra 

31 841 01 0010 31 02 
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi 
vezető) 

*600 óra 

33 525 01 0010 33 01 
Motor- és kerékpárszerelő (kerékpársze-
relő) 

*2000 óra 

33 525 01 0010 33 02 
Motor- és kerékpárszerelő 
(motorkerékpárszerelő) 

*2000 óra 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 

17. Engedélyezi a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okiratából a 
39.. sz. melléklet szerint az alábbi telephelyek törlését: 
 
3525 Miskolc, Palóczy u. 1. 
3525 Miskolc, Palóczy u. 4. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 

18. Elrendeli a Debreczeni Márton Szakképző Iskola alapító okiratából az alábbi 
szakma törlését a 47. sz. melléklet szerint: 

 

Ssz. OKJ-szám Megnevezés 
Maximális 

képzési 
idő 

1. 
33 522 02 0000 
00 00 

Hűtő- és klímaberendezés-
szerelő, karbantartó 

3 év 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
19. A közgyűlés engedélyezi az alapító okirat képzési kínálatának bővítését: 
 

a) a Kós Károly Szakközépiskola és Szakiskolában a 45. sz. melléklet szerint az 
alábbi szakmával: 
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Ssz. Megnevezés OKJ-szám 
Maximális  

képzési idő 

1. 
Hűtő- és klímaberende-
zés-szerelő, karbantartó  

33 522 02 0000 00 00 3 év 

 
 
b) a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola iskolarendszeren kívüli fel-

nőttképzésében a 43. melléklet szerint az alábbi szakmákkal: 
 

Megnevezés OKJ-szám 
Maximális 

képzési idő 

ötvös szakképesítés   

fémműves elágazás 54 211 13 0010 54 05  2000 óra 
aranyműves elágazás 54 211 13 0010 54 01 2000 óra 
ezüstműves elágazás 54 211 13 0010 54 04  2000 óra 

 
 
c) a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola esetében a 46. sz. melléklet 

szerint az alábbi szakmákkal: 
 

Szakközépiskola érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés – választható 
szakképesítések: 

 
Ssz Megnevezés Azonosító száma Maximális 

képzési idő 
5. Ifjúsági segítő 55 762 01 0000 0000 2 év 

8. Szociális segítő elágazása 54 762 01 0000 0000  

 Szociális, gyermek- és ifjúság-
védelmi ügyintéző 

 
54 762 01 0010 5403 

 
2 év 

10. Gyermekgondozó-nevelő 54 761 02 0000 0000  

 Kisgyermekgondozó-nevelő 54 761 02 0010 5402 2 év 

11. Masszőr 52 726 01 0000 0000  

 Gyógymasszőr 52 726 01 0010 5201 2 év 

 
Iskolarendszeren kívüli – regisztrált – képzésben oktathatja: 

 
Sor-
szám 

Megnevezés Azonosító száma Maximális 
képzési idő 

8. Ifjúsági segítő 55 762 01 0000 0000 2 év 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
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20.Kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára jelentsék be. 

 
Felelős:   Az érintett intézmények vezetői 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   A közgyűlési döntést követő 15 napon belül 
 

21. A középiskolák tekintetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. tanév-
ben indítható osztályok számát:  

 
2008/2009-ban engedélyezett oszt. 

száma 
Csökkenés/ 
Emelkedés 

2009/2010-ben indítha-
tó 

oszt. száma 
Intézmény 

napp esti Lev. Nap. Esti Lev. napp esti lev 
Diósgyőri-Vasgyári Szak-
képző Iskola és Kollégium 

36 3 - - -2 - 36 1 - 

Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

48  - -1 - - 47 - - 

Debreczeni Márton Szak-
képző Iskola  

27 - - -2 - - 25 - - 

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Isko-
la és Kollégium 

46 - - -2 - - 44 - - 

Szentpáli István Ker. és 
Vendéglátó Szakközépi. és 
Szakiskola 

35 - - - - - 35 - - 

Martin János Szakképző 
Isk 29 - - -1 - - 28 - - 

Avasi Gimnázium  23 - 4 - - - 4 23 - - 
Diósgyőri Gimnázium és 
Városi Pedagógiai Intézet 19 2 4 - - 2 - 4 19 - - 

Földes Ferenc Gimnázium 24 - 16 - +12 -12 24 12 4  
Herman Ottó Gimnázium 25 - 8 - -  +1 25 - 9 
Zrínyi Ilona Gimnázium 17 - - - - - 17 - - 
Andrássy Gyula Szakkö-
zépiskola 27 6 - -1 -4 - 26 2 - 

Baross Gábor Közlekedési 
és Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola 

30 - - -1 - - 29 - - 

Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola 6 4 - - - - 6 4 - 

Berzeviczy Gergely Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola 

21 - - +1 - - 22 - - 

Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola 20 - 1 - - - 20 - 1 

Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola 25 3 - - -2 - 25 1 - 

Ferenczi Sándor Eü. Szak-
középiskola 28 4 - - - - 28 4 - 

Gábor Áron „Művészeti Is-
kola” Szakközépiskola 24 - - - - - 24 - -  

Kandó Kálmán Szakközépi. 22 - - - 2 - - 20 - - 
Kós Károly Építőipari Szak-
középiskola 29 - 1 + 1 - - 30 - 1 

Összesen: 561 22 34 -8 2 -19 553 24 15 
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Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
22. A kollégiumok tekintetében az alábbiak szerint engedélyezi a 2009/2010. tan-

évben indítható kollégiumi csoportok számát.  
 

Intézmény 2008/2009 eng. 
csop szám 

Változás  2009/2010 indítható 
csop. szám 

Diósgyőri-Vasgyári Szak-
képző Iskola és Kollégium 

8 
 

 
+2 

10 

Szemere Bertalan Szak-
középiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

 
15 

 

 
- 15 

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Is-
kola és Kollégium * 

 
2 

 
 

- 2 
- 

Karacs Teréz Középisko-
lai Leánykoll. 12 

 
-2 

10 

Központi Leánykollégium  
10 

 
-1 

 
9 

Petőfi Sándor Középisko-
lai Fiúkollégium 10 

 
- 

10 

Összesen:  57 -3 54 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 
23.A középiskolákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. tanévben 

az alábbiak szerint engedélyezi.   
 

Megállapított 
létszámkeret 
a 2009. 01.01. 

Változás/ 
csökkenés 

A 2009-2010. 
tanévben eng. 

alkalmazotti létszám Intézmény 

Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz 

Diósgyőri-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

89 90 179 
-2 
+2 

-6 
+14 

+8 89 98 187 

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Koll. 

109 101 210  -1 
-6 

+17 
+10 

10
8 

112 220 

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola  51 45 96 -4 -5 -9 47 40 87 

Eötvös József Építőipa-
ri, Műv. Szakképző Isk. 
és Kollégium 

107 61 168 -7 
-11 
+14 

-4 
10
0 

64 164 

Szentpáli István Ker. és 
Vendéglátó Szakközép-
iskola és Szakiskola 

64 30 94 - -5 -5 64 25 89 
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Martin János Szakkép-
ző Iskola 61 37 98 -1 -2 -3 60 35 95 

Avasi Gimnázium  61 45 106 - -3 -3 61 42 103 

Diósgyőri Gimnázium 
és Városi Ped. Intézet 69 28 97 -1 -2 -3 68 26 94 

Földes Ferenc Gimná-
zium 74 24 98 - -2 -2 74 22 96 

Herman Ottó Gimnázi-
um 71 36 107 +1 -2 -1 72 34 106 

Zrínyi Ilona Gimnázium 48 26 74 - -2 -2 48 24 72 

Andrássy Gyula Szak-
középiskola 62 31 93 -1 -2 -3 61 29 90 

Baross Gábor Közleke-
dési és Posta- forgalmi 
Szakközépisk. 

66 36 102 -1 -4 -5 65 32 97 

Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskola 48 10 58 - -2 -2 48 8 56 

Berzeviczy Gergely Ke-
reskedelmi és 
Vendéglátóipari Szak-
középiskola 

50 20 70 2 -1 +1 52 19 71 

Bláthy Ottó Villamos-
ipari Szakközépiskola 47 16 63 - -2 -2 47 14 61 

Fáy András Közgazda-
sági Szakk. 67 30 97 - -2 -2 67 28 95 

Ferenczi Sándor Eü. 
Szakközépiskola 77 38 115 - -4 -4 77 34 111 

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 61 23 84 - -3 -3 61 20 81 

Kandó Kálmán Szakkö-
zépiskola 53 11 64 -2 - -2 51 11 62 

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola 67 30 97 2 -3 -1 69 27 96 

Karacs Teréz Közé-
pi.Leánykollégium  19 36 55 -2 -3 -5 17 33 50 

Központi Leánykoll. 16 49 65 -1 -1 -2 15 48 63 

Petőfi Sándor Középisk. 
Fiúkollégium 

16 
 

31 47 - -1 16 30 46 

Összesen: 1453 884 2337 
-23 
+7 

-74 
+45 

14
37 

855 
229
2 
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Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 
 

24. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések meg-
hozatalára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   folyamatos 

 
D. Intézményi karbantartás átszervezése 

 
1. A Közgyűlés engedélyezi az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Isko-

lában, a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégiumban és a Szemere Ber-
talan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban – központi karbantartói rész-
leg kialakítását. Ezzel egyidejűleg a fenti intézmények alapító okiratába bekerül 
alaptevékenységet kiegészítő tevékenységként a hozzájuk rendelt közoktatási in-
tézmények karbantartási feladatainak ellátása (49., 48., 51. sz. melléklet.) 

 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium (3520 Miskolc, Téglagyár u. 1-
2.) 
 
Belváros térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

József u. Bársony J. Ált. Iskola Diósgyőr-Vasgyári Szki. 
Brigád u. Mátyás k. u. Ált. Isk. Földes F. Gimnázium 
Aba u. Fazekas u. Ált. Isk. Herman O. Gimnázium 
Mátyás király u. Istvánffy u. Ált. Isk. Zrínyi Ilona Gimnázium 
Dózsa Gy. u. Szabó L. Ált. Isk. Andrássy Gy. Szki. 
Szent László u. Vörösmarty u. Ált. Isk. Bartók B. Szki. 
Serház u. Selyemréti Ált. Isk. Berzeviczy 

G.Szakképző 
Bársony J. u. József A. Ált. Isk. Bláthy O. Szki. 
Reményi u. Petőfi S. Ált. Isk. Kandó K. Szki. 
Vörösmarty u. Rónai F. Ált. Isk. Központi Leánykoll. 
Katowice Éltes M. Ált. Isk. Gábor Á. Szki. 
Kassai u. Tüskevár Ált. Isk.  
Hadirokkantak u.   
Vörösmarty u.    
Zsolcai kapu   
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Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3529 Miskolc, If-
júság u. 16-20.) 
Avas térsége központi karbantartói részleg 

 
Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 

óvodák alapfokú középfokú 
Avastetői Kazinczy F. Ált. Isk. Szemere B. Szki 
Leszih u.  Miskolctapolcai Ált. Isk. Avasi Gimnázium 
Középszer u. Bem J. Ált. Isk. Martin J. Szakiskola 
Petneházy u.  Arany J. Ált. Isk. Fáy A. Szki. 
Szilvás u. Szilágyi D. Ált. Isk. Ferenczi S. Eü. Szki. 
Áfonyáskert u. Gárdonyi G. Ált. Isk. Petőfi S. Kollégium 
Gesztenyés u. Görömbölyi Ált. Isk.  
Fövényszer u. Herman O. Ált. Isk  
Selyemrét u.  Munkácsy M. Ált. Isk.  
Óvoda u.  Avastetői Ált. Isk.  
Szolártsik tér Széchenyi Ált. Isk.  
Mész u.    
Várhegy u.   

 
Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola (3534 Miskolc, Gagarin u. 
54.) 
Diósgyőr térsége központi karbantartói részleg 
 

Karbantartási tevékenységre integrált intézmények 
óvodák alapfokú középfokú 

Andrássy u. 21. Sz. Ált. Isk. Debreczeni M. Szki. 
Kacsóh P. u. Móra F. Ált. Isk. Szentpáli I. Szki. 
Vadász u. Könyves K. Ált. Isk. Karacs T. Kollégium  
Fazola H. u. Kaffka M. Ált. Isk. Diósgyőri Gimnázium 
Lórántffy Zs. u. Bulgárföldi Ált. Isk. Eötvös J. Szki. 
Stadion u. Erenyői Ált. Isk. Baross G. Szki. 
Kabar u. Komlóstetői Ált. Isk. Kós K. Szakképző Isk. 
Fő u. Fazola H. u. Ált. isk.  
Reményi u. II. Rákóczi F. Ált. Isk.  
Szeder u.  Győri kapui Ált. Isk.  
Árpád u.  Egressy B. Zeneiskola  
Batsányi u.  Erkel F. Zeneiskola  
 Nevelési Tanácsadó  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2009. július 1. 

 
2. Utasítja a Polgármestert, hogy a költségvetés karbantartási előirányzatainak 

átcsoportosításáról az I. félévi korrekció során gondoskodjon. 
 

Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

    Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   A költségvetés 2009. I. félévi korrekciója 
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3. Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:   folyamatos 
 
4. A Közgyűlés engedélyezi valamennyi nevelési-oktatási intézmény Alapító Ok-

iratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
CV. törvény alapján történő módosítását, kiegészítését a közfeladat ellátásá-
nak módja tekintetében. 

  
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:    2009. május 15. 
 
5. A Közgyűlés elrendeli, készüljön beszámoló az átszervezett karbantartási 

feladatok pénzügyi és hatékonysági kérdéseiről. 
 
 Felelős:    Polgármester 
 Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és  
     Városüzemeltetési Főosztály 
 Határidő:    2010. júniusi Közgyűlés 
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II-33/31.224/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közművelődési érdekelt-
ségnövelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hoz-
za: 

 
1.) A Közgyűlés a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához 2 

millió Ft-os önrészt biztosít a város 2009. évi költségvetéséből a kulturális 
funkción, az intézményi költségvetési támogatáson felül. 

 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége 

esetén az elnyert és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét a 
közművelődési intézmények rendelkezésére bocsátja és a számlájára fel-
használás céljából átutalja.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2009. március 5. 

 
 
II-34/31.225/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Könyvtári érdekeltség-
növelő pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Az Önkormányzat 2009. évre jóváhagyott költségvetésében a Miskolci Vá-

rosi Könyvtár részére az intézményi költségvetési támogatáson felül 1,5 mil-
lió Ft-ot biztosít Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként. 

 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége 

esetén az elnyert összeget és az Önkormányzat által biztosított önrész ösz-
szegét a Miskolci Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja és a számlájára 
felhasználás céljából átutalja.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  2009. március 5. 
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II-35/31.226/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: MIK Zrt. 2009. évi  ingatlangazdálkodási terve 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK Zrt. 2009. évi ingat-
langazdálkodási tervéről szóló javaslatot, és azt az alábbiak szerint fogadta el:  

I. 

1.  A 2009. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát  
  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.676.452  eFt  
 Első u.            33.500  eFt 
 Második u.            27.530  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház            2.493  eFt 
 Szondi u.              8.876  eFt 
         1.748.851  eFt 
 Áfa nélküli nettó kiadási  előirányzatát  

 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek  1.520.553  eFt  
 Első u.             30.687  eFt 
 Második u.             17.414  eFt 
 Eperjesi u.Nyugdíjas Ház             4.008  eFt 
 Szondi u.               8.239  eFt 
 Kötvényalapra történő átvezetés          80.186  eFt 
 Előző évi pénzügyi hiány kompenzálása        87.764  eFt  
          1.748.851  eFt 
 főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja.  

  
A bérleményszolgáltatási feladatok ellátásához az ingatlangazdálkodási 
normatívát  alábbiak szerint: 

 
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek      580.000  eFt  
Első u., DAM I.                  12.500  eFt  
Második u.-i DAM II. épület                     2.930  eFt  
Szondi utcai épület                                    2.203  eFt 
Eperjes u-i nyugdíjas otthon                       3.098  eFt 
                      
                    600.731  eFt  
állapítja meg. 

2. A Lakásalapban, a kötvénykibocsátás megtérülését szolgáló lakás értékesíté-
séhez kötődő bevételeken és kiadásokon túlmenően, a 2009 tárgyévi kiadási 
és bevételi előirányzatot azonos összegben 389,1 MFt –tal hagyja jóvá. 
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3. A V-97/16.484/2007. számú közgyűlési határozat 1. pontjában megjelölt in-
gatlanok halmazát módosítva, az értékesítésre felajánlandó – lakásokat te-
kintve vegyes tulajdonú lakóépületben lévő, s kizárólag határozatlan idejű 
bérleti jogviszony keretében bérbeadott – lakások körét az alábbiakban ha-
tározza meg. 

 - a B, C és D övezet lakásai  

 
4. Kiemelten kezeli az önkormányzat ingatlanvagyon gazdálkodásának köré-

ben:  
 a Mechatronikai Ipari Park működtetését, 
 a Logisztikai Park, illetve további iparterület fejlesztést,  
 a városfejlesztési nagyprojektek előkészítésének folytatását, illetve a 

kivitelezések beindítását.  
 

II. 
 

A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2009. évi felhasználásának területeit a 
következők szerint állapítja meg:  
 
1. A megüresedő lakások közül a Közgyűlés a Városfejlesztési, Üzemeltetési 

és Turisztikai Bizottság és az Ifjúsági Szociálpolitikai és Sport Bizottság ré-
szére különös méltányosságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő 
egyéb okból történő bérlőkijelölésre 20 lakást biztosít. Javaslatot a Polgár-
mesteri Hivatal szakosztályai, önkormányzati intézmények vezetői és a MIK 
Zrt. tehet ezen bizottságok felé:  

 - a  Polgármesteri Hivatal Közoktatási- és Közművelődési Osztályának 
igénylésére közoktatási és művelődési önkormányzati intézmények dolgo-
zóinak elhelyezésére 7 lakást, 

 - a  Polgármesteri Hivatal Építési, Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Osztályának igénylésére kisajátítás során történő elhelyezéséhez 3 lakást 
biztosít.  

2.  A megüresedő lakásokból 5 lakást biztosít a kiemelt személyiségek, szak-
emberek és családtagjainak elhelyezésére, további 5 lakást a befektető cé-
gek vezető tisztségviselői elhelyezésére, melynek odaítéléséről a Polgár-
mester saját hatáskörben dönt. 

3. A MIK Zrt. a rendelkezésére álló további üres bérlakásokat a felmerülő fel-
adatokhoz igazodva, a Közgyűlés által egyedileg meghatározott egyéb bér-
beadási igények teljesítésére, az ingatlanfejlesztés miatt szükségessé váló 
kiürítésekhez kapcsolódó elhelyezés céljára, egyéb bontási kötelezettség-
hez kapcsolódó elhelyezés céljára köteles felhasználni. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 

Pénzügyi,  Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   azonnal, ill. folyamatos 
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II-36/31.227/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítása 
 
 
Miskolc M. J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének megis-
merése után – megtárgyalta a „Javaslat az Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés az Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

Alapító Okirat módosítása 
 
amellyel a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fele-
lősségű Társaság Alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módo-
sítja: 
 
I./ A Alapító Okiratnak a társaság szervezetét szabályozó II. fejezete kiegészül 

az alábbi pontokkal:   
 
2.1.1. Az Alapító köteles évente legalább egy alkalommal döntést hozni az éves 

gazdálkodási tervről és beszámolóról.  
Az éves beszámolóról érvényes határozat csak a felügyelő bizottság és a 
könyvvizsgáló előzetes véleményezése alapján hozható. 
 

2.1.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 
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2.1.3.Az Alapító a 2006. évi IV tv. 168. § (1) bekezdésében megjelölt alapítói 

határozat meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság és az 
ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy 
írásos véleményüket beszerezni. Az Alapító az ülés megtartását megelő-
zően legalább 8 nappal meghívót küld az érintettek részére. A meghívó-
nak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint az 
Alapító döntésének tervezetét.  A meghívó kézbesítését kétség esetén az 
Alapító köteles igazolni. Az ülés az összehívás körülményeitől függetlenül 
határozatképes, ha azon a véleménynyilvánításra jogosultak legalább fele 
megjelent.  Az ülés eredményéről a jelenlévő véleménynyilvánításra jogo-
sultak közül egy személy aláírásával hitelesítve, írásos feljegyzést kell ké-
szíteni, mely feljegyzés egy példányát az Alapító, további egy példányát a 
társaság köteles megőrizni.  
Az Alapító az érintettek véleményét írásban is beszerezheti. Ebben az 
esetben az Alapító köteles a véleménykéréssel egyidejűleg írásos tájé-
koztatást adni az érintettek részére, melynek tartalmaznia kell a döntés 
meghozatalát szükségessé tevő okokat, az Alapító szerint rendelkezésre 
álló döntési alternatívákat, valamint a döntés meghozatalát befolyásoló és 
elősegítő valamennyi dokumentumot.  Az Alapító véleménykérésére az 
érintettek a kézhezvételtől számított 3 napon belül kötelesek írásban elő-
terjeszteni véleményüket.  
Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak a meghívóban megjelölt 
ülésen nem jelennek meg és írásos véleményt sem terjesztenek elő, ez 
nem akadálya az Alapítói döntés meghozatalának. 
Az ülésről készült jegyzőkönyvek és az írásos vélemények nyilvánosak. 

 
II./ Az Alapító Okirat 2.2.5. pontja az alábbira változik: 
 

Az ügyvezető díjazásáról - figyelemmel a javadalmazási szabályzatban fog-
laltakra - az Alapító dönt. 

 
III./ Az alapító Okirat 4.11. pontja törlésre kerül.  
 
IV./ Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

Operafesztivál Nonprofit Kft. 
 Határidő:   azonnal 
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II-37/31.228/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat magasabb ve-
zetői álláshelyekre történő pályázat kiírására” című előterjesztést és az alábbiak 
szerint döntött: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az 1-2. számú mellék-
let szerinti tartalommal a Miskolci Városi Könyvtár és az Ifjúsági és Szabadidő 
Ház magasabb vezetői álláshelyére, intézményvezető (igazgató) beosztás ellá-
tására. 
 
Felelős:     Káli Sándor polgármester 
Közreműködik:   Jegyzői Kabinet 
Határidő:    azonnal 
 

1. sz. melléklet 
Pályázati felhívás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a 

 Miskolci Városi Könyvtár (3530 Miskolc, Mindszent tér 2.) intézményvezetői ál-
láshelyére, igazgatói beosztás ellátására,  

5 évig terjedő határozott időre 
 
Kötelező jogszabályi pályázati feltételek  
(a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésére hivatkozással)  
 
a.) szakirányú egyetemi végzettség, vagy 

- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga 
-  főiskolai könyvtárosi képzettség 

b.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá 
c.) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézményvezetésre vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési 

programot,  
- a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok hiteles másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat  

elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba 
beletekinthessen, 
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- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 

(Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A megbízás 5 év időtartamra, 2009. szeptember 1-től 2014. augusztus 31- ig terjed.  
 
A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követő 30 napon belül 2 példány-
ban, a borítékon „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteréhez (3525 Miskolc,Városház tér 8.). 
 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2009. június 30. 
 
Az  illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására az  1992.  évi  XXXIII.tv. 
(Kjt.) valamint ezen törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűj-
teményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezését szabályozó 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendel-
kezései az irányadóak. 
 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-767-es telefonszámon. 
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2. sz. melléklet 
Pályázati felhívás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az  

Ifjúsági és Szabadidő Ház (3531 Miskolc, Győri kapu 27.) intézményvezetői állás-
helyére, igazgatói beosztás ellátására,  

5 évig terjedő határozott időre 
 
Kötelező jogszabályi pályázati feltételek  
(a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésére hivatkozással)  
 
a.)szakirányú egyetemi végzettség, vagy 
     - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri  
       szakvizsga 
     - főiskolai közművelődési képzettség 
b.)legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá 
c.)kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézményvezetésre vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési 

programot,  
- a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok hiteles másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
-  a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat  

elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba be-
letekinthessen, 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 

(Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A megbízás 5 év időtartamra, 2009. október 1-től 2014. szeptember 30-ig terjed.  
 
A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követő 30 napon belül 2 példány-
ban, a borítékon „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteréhez (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2009. szeptember 30. 
 
Az  illetmény   és  a magasabb  vezetői   pótlék  megállapítására az  1992.  évi  XXXIII. 
tv. (Kjt.) valamint ezen törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűj-
teményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kér-
dések rendezését szabályozó 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezé-
sei az irányadóak. 
 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-767-es telefonszámon. 
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II-38/31.229/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Miskolc Holding Zrt. mint elismert vállalatcsoporttal kapcsola-

tos tulajdonosi döntések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító/Legfőbb 
Szerv) a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál 05-10-000406 sz. cégjegy-
zéken nyilvántartott Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörű-
en működő Részvénytársaság (rövidített név: Miskolc Holding Zrt.) egyszemé-
lyes tulajdonosa, illetve Legfőbb Szerve meghozta az alábbi tulajdonosi (alapítói) 
döntést: 
 
Az Alapító a Miskolc Holding Zrt. 16.281.000.000,-Ft-ot, azaz Tizenhatmilliárd-
kettőszáznyolcvanegymillió forintot kitevő jegyzett tőkéjét veszteségrendezés cél-
jából leszállítani rendeli 740.000.000,-Ft-tal akként, hogy az alaptőke leszállítás-
sal egyidejűleg, illetve azzal párhuzamosan a Miskolc Holding Zrt. leszállított 
jegyzett tőkéjét zártkörű módon, új törzsrészvények kibocsátásával felemeli 
741.000.000,-Ft-tal.  
 
I. Alaptőke leszállítás 
 
Az alaptőke leszállításra utalva az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke 740.000.000,-
Ft-tal történő leszállítása során az Alapító részére tőkekivonás, kifizetés nem tör-
ténik, a leszállított alaptőke 15.541.000.000,-Ft-ot, azaz Tizenötmilliárd-
ötszáznegyvenegymillió forintot tesz ki. 
 
Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja az, hogy a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a jegyzett tőké-
hez/alaptőkéhez rendelt 16.281 db egyenként 1.000.000,-Ft névértékű, névre szó-
ló, azonos sorozatba tartozó törzsrészvényeinek száma – azok kicserélésével – 
15.541 db-ra csökken. 
  
A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy a Gt. 273.§ (1) bek-re tekintettel az alaptőke leszál-
lítás során – tekintettel arra, hogy arra a Gt. 273.§ (1) bek. a) és b) pontjában 
meghatározott okból kerül sor – az esetleges hitelezők részére hirdetmény közzé-
tétele, illetve hitelezői biztosítékadásra nem kerül sor.  
 
A Legfőbb Szerv a Gt. 333.§ (3) bek-ét felhívva megállapítja, hogy mivel a Miskolc 
Holding Zrt-nél eddig csak azonos fajtájú és azonos sorozatba tartozó törzsrész-
vények kibocsátására került sor, a Gt. 315.§-a nem alkalmazandó. 
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A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 36.§ (1) bek. c) 
pontja alapján az elsődlegesen veszteségrendezés céljából elhatározott alaptőke 
leszállítása részben a társaság tőketartalékát növeli azzal, hogy annak felhaszná-
lására (veszteségrendezés) a számviteli törvény 38.§ (7) és (8) bek-e az irányadó.  
 
II. Alaptőke-emelés 
 
Az alaptőke leszállításával egyidőben, illetve azzal párhuzamosan a Legfőbb 
Szerv a Miskolc Holding Zrt. 15.541.000.000,-Ft-ra leszállított jegyzett tőkéjét fel-
emelni rendeli 741.000.000,-Ft-tal. 
 
Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt-nél kibocsátásra kerül 741 
db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, 
mely új részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészvénnyel 
azonos fajtába és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkez-
nek.  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során ki-
bocsátott 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan előál-
lított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – kötelezettséget vál-
lal akként, hogy a részvények ellenértékeként nem pénzbeli hozzájárulás (apport) 
formájában a Miskolc Holding Zrt-re ruházza át (apportálja) az alábbi üzletrésze-
ket: 
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-016454 cégjegyzék-
számon nyilvántartott Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégnevű korlátolt felelősségű 
társaság 740.500.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű egyszemélyes tulajdo-
nában álló teljes üzletrészét, mely üzletrész apportértéke 740.500.000,-Ft-ot tesz 
ki, továbbá  
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-009667 cégjegyzék-
számon nyilvántartott MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 100.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értéken nyil-
vántartott üzletrészét, mely üzletrésznek apportértéke 500.000,-Ft-ot, azaz Öt-
százezer forintot tesz ki. 
 
A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a 
részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névérté-
ke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.  
 
A Gt. 155.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés  
 
– zártkörű módon történik (valamennyi újonnan kibocsátott részvényt az Alapí-
tó vesz át),  
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– az alaptőke-emelés 741.000.000,-Ft mértékben történik, amely összeg meg-
egyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével, 
– az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények ellenértékét az Alapító a 
fentebb nevesített 2 db üzletrész apportálásával szolgáltatja, 
– a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező üzletrészek előzetes értékelését 
az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilv. szám: 001205) (személyesen el-
járó: Iglai Szabolcs könyvvizsgáló) végezte. 
 
Az Alapító kötelezettséget vállal, hogy az új részvények ellenértékeként szolgáló 
nem pénzbeli hozzájárulását a jelen alapítói határozat elfogadásától számított 15 
napon belül az apportált üzletrészek átruházását tanúsító megállapodás (mely tar-
talmazza az apportbefogadó nyilatkozatot is) aláírásával szolgáltatja, azaz a Mis-
kolc Holding Zrt. birtokába és tulajdonába adja. 
 
A Legfőbb Szerv a Gt. 333.§ (3) bek-ét felhívva megállapítja, hogy mivel a Miskolc 
Holding Zrt-nél eddig csak azonos fajtájú és azonos sorozatba tartozó törzsrész-
vények kibocsátására került sor, a Gt. 313.§ (1) bek-e nem alkalmazandó. 
 
A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az alaptőke 
változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a hatályos Alapí-
tó Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé.  
 
III. Feltételes Alapító Okirat módosítása 
 
A Legfőbb Szerv az alaptőke leszállítása és az ezzel egyidejűleg történő alaptőke 
felemelésével összefüggésben – feltételesen (a Gt. 256.§ (1) bek-ben foglaltakra 
utalva), az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény átvételére vonat-
kozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények 
ellenértékének apport útján történő beszolgáltatásától függően – a Miskolc Hol-
ding Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
V/2. „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 16.282.000.000,-Ft, azaz Ti-
zenhatmilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió forint. 
 
Az Alapító Okirat V/4. pontjának utolsóelőtti bekezdése az alábbiak szerint módo-
sul: 
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„Az alaptőke változása (leszállítása és egyidejű felemelése) során névértéken ki-
bocsátásra kerül összesen 16.282 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, 
nyomdai úton előállított törzsrészvény (melyhez fűződő jogosítványok megegyez-
nek az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel), mely részvények kizárólago-
san egyszemélyes jelleggel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdo-
nát képezik. 
 
Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/5. ponttal bővül: 
 
„V/5. A 2009. március 5. napján elhatározott alaptőke változás (alaptőke leszállí-
tás és ezzel egyidejűleg végrehajtott alaptőke-emelés) során az Alapító nem 
pénzbeli betétként a részvénytársaság tulajdonába adja az alábbi társasági ré-
szesedéseket (üzletrészeket): 
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-016454 cégjegyzék-
számon nyilvántartott Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégnevű korlátolt felelős-
ségű társaság 740.500.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű egyszemélyes tu-
lajdonában álló teljes üzletrészét, mely üzletrész apportértéke 740.500.000,-Ft-ot 
tesz ki, továbbá  
 
– a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-009667 cégjegyzék-
számon nyilvántartott MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 100.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értéken nyil-
vántartott üzletrészét, mely üzletrésznek apportértéke 500.000,-Ft-ot, azaz Öt-
százezer forintot tesz ki. 
 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, 
névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a korábban kibocsá-
tott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik. 
Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke meg-
egyezik a névértékkel.  
 
Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 
Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott fentebb meghatározott 2 db üzletrész, 
mint nem pénzbeli hozzájárulás apportértéke 741.000.000,-Ft-ot tesz ki, melynek 
ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újon-
nan kibocsátandó 741 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény. 
Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét 
az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozat elfogadásától számított 15 
napon belül, az apport tárgyaként szolgáló üzletrészek tulajdonjogának átruházá-
sára és annak cégbírósági bejegyzésére alkalmas külön megállapodás aláírásá-
val tesz eleget. 
 
Az alaptőke-emelés során szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás előzetes érté-
kelését az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilv. szám: 001205) (szemé-
lyesen eljáró: Iglai Szabolcs könyvvizsgáló) végezte. 

 



2. szám                                                                                           101. 
 
 
Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvé-
telére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határo-
zattal egyidejűleg megtette.” 
 
IV. Az Alapító, mint a Miskolc Holding Zrt. Legfőbb Szerve a jelen határozat 
meghozatalával hozzájárul, hogy a Miskolc Holding Zrt. kizárólagos tulajdonába 
került MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (Cg. 05-09-014955), továbbá a MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Cg. 05-09-
009667), valamint a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. (Cg. 05-09-016454) gazda-
sági társaságokat a Miskolc Holding Zrt. által uralt, a Gt. V. Fejezetének 2. Címe 
szerint szabályozott elismert vállalatcsoportba vonja.  
 
A Legfőbb Szerv utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az általa ki-
zárólagosan tulajdonolt fenti bekezdésben meghatározott elismert vállalatcsoport-
ba vonandó gazdasági társaságok Alapító Okiratait az uralmi jogviszony megte-
remtése érdekében módosítsa.  
 
A Legfőbb Szerv felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy 
a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 1. sz. mellékletét – mely az ellenőrzött 
társaságok megnevezését tartalmazza – az alábbiak szerint módosítsa: 
 
„B.10./ 
Cégnév: MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1. 
Cégjegyzékszám: 05-09-014955 
 
B.11./ 
Cégnév: MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. 
Cégjegyzékszám: 05-09-009667 
 
B.12./ 
Cégnév: Miskolctapolca Fejlesztési Kft. 
Székhely: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 
Cégjegyzékszám: 05-09-016454” 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
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II-39/31.230/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. által lefolytatott helyben 

központosított közbeszerzéseiről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által lefolytatott közbeszerzésekről” 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  19/2007. 
(V.17.) sz. rendelet 9. § (4) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta. 

 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 
 
II-40/31.231/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagy-

projekt megvalósításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a „Miskolc városi villamos-
vasút fejlesztése” nagyprojekt 2008. szeptember és 2009. január közötti idő-
szakban elvégzett tevékenységekről készített beszámolót. 
 
 
II-41/31.232/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2008. évre vonatkozó idegenforgalmi feladat-

terv teljesítéséről. A 2009. évre vonatkozó turizmus-
marketing feladatterv elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Tájékoztató a 2008. évi 
idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről”, „Javaslat a 2009. évi turizmus – 
marketing feladattervre” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul 
vette, valamint elfogadta a 2009. évre szóló feladattervet. 
 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal  
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II-42/31.233/2009.sz. határozat 
 
 
 
Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék – az önkormányzat 

gazdálkodási rendszerének ellenőrzése tárgyú – 2008. évi 
vizsgálatáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat gazdálko-
dási rendszerének 2008. évi ÁSZ ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és a következő 
határozatot hozza: 

1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodási rend-
szerének 2008. évi ÁSZ ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és 
az ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített Intézkedési tervet jóvá-
hagyja. 

2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az Intézkedési terv végrehajtásáról 
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás keretében a 
Közgyűlést tájékoztassa. 

 
Felelős:   polgármester  
Közreműködik:  jegyző 
   Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői 
Határidő:  folyamatos, illetve a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló 

beterjesztése 
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II-43/31.262/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egye-

temi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratának – technikai jellegű – módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolci Sem-
melweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának – technikai jellegű – módosításá-
ra” tárgyú sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.) A Közgyűlés a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egye-

temi Oktató Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásá-
ban ismételten elhatározza – 2009. március 5. határnappal – a társaság ala-
pításkori jegyzett tőkéjének emelését törzstőke-emelés útján, nem pénzbeli 
betét (apport) szolgáltatásával, amelynek összegét Sustyákné Magda Éva 
könyvvizsgáló jelentése alapján, az abban meghatározott értéket elfogadva, 
a jogszabálynak megfelelő kerekítéssel 10.627.770 eFt-ban határozza meg. 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza, egyben kötelezi Káli 

Sándor polgármestert, hogy a törzstőke-emelésről szóló alapítói határozat, 
valamint az alapító okirat módosítása iránti intézkedéseket megtegye. 

 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködő: Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 

 



 
2. szám                                                                                           105. 
 
II-44/31.263/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Európai Bizottság támogatásával megvalósuló „Magyaror-

szág legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” cím el-
nyerésére kiírt pályázaton  részvétel 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Európai Bi-
zottság támogatásával megvalósuló „Magyarország legjobban fejlődő 
ökoturisztikai desztinációja” cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételre” cí-
mű sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztést és hozzájárul 
a pályázat benyújtásához. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
II-45/31.265/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Esélyegyenlőségi Tanács személyi változásai 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács 
személyi változásaira” című sürgősségi előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
1.) A Közgyűlés az Esélyegyenlőségi Tanács elnökévé Dr. Mokrai Mihály alpol-

gármester urat, tagjaivá az érintett esélyegyenlőségi célcsoportok érdekében 
tevékenykedő alábbi állami, önkormányzati és civil szervezetek képviselőit 
választja meg, a feladatért felelős alpolgármester megbízatásának időtarta-
máig. 

 
 Rézműves Gabriella, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály esélyegyenlőségi 
szaktanácsadója, titkára 

 Barna Róbert, B.-A.-Z. Megyei Cigány Értelmiségi Fiatalok Közhasznú 
Egyesülete elnöke 

 Braun János, Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete el-
nöke 

 Dr. Dobos László, B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány kuratóriumi 
elnöke 

 Dr. Kiss László, Vakok és Gyengénlátók BAZ. Megyei és Miskolc Városi 
Egyesületének elnöke 
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 Földessy Judit a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ igaz-
gatója  

 Gécziné Szentesi Julianna, Autista Gyerekek Oktatási Alapítványa kura-
tóriumi elnök  

 Grinovszkyné Szendrák Dóra, RECIK Regionális Civil Központ Alapítvány 
ügyvezető igazgató  

 Horváth Zoltán, „Iránytű” Szociális Szolgálat igazgatója 
 Jakubinyi László, Szimbiózis Alapítvány elnöke 
 Kollár Sándorné, MSZOSZ Női Választmány megyei képviselője 
 Dr. Kovács Katalin, Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat igaz-

gatója 
 Matiscsákné dr. Lizák Marianna, a MINŐIES Alapítvány titkára 
 Riba Istvánné, Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető  
 Saláta Sándorné, Értünk-Velünk-Együtt Közhasznú Szervezet elnöke 
 Dr. Sáfrányné dr. Vörösváry Ildikó, Miskolc Megyei Jogú Város Polg ár-

mesteri Hivatal Gyámügyi Osztály osztályvezetője 
Soós Roland, Észak-Magyarországi Regionális Átk épző Központ (ÉRÁK) 
igazgató  

 Szemes E 


rika, Miskolc Városi Rendőrkapitányság rendőrhadnagy 
ok Ér-

i Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pol-

allók Országos Szövetsége 

 
Felelős

 Teszárovics Miklós, B.-A.-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjas
dekvédelmi Szövetsége elnöke 

 Tömösi Katalin Miskolc Megye
gármesteri Kabinet vezetője, főosztályvezető 

 Dr. Szunyogh Szabolcs, a Siketek és Nagyoth
B.-A.-Z. Megyei Szervezet városi képviselője 

:   dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Közreműködik: csolatok Osztály Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kap
Határidő:  azonnal 

 

.) A Közgyűlés felkéri az Esélyegyenlőségi Tanács elnökét, hogy a Tanács te-

 
Felelős

 
2

vékenységéről, működésének tapasztalatairól, a jövőbeli feladatokról és az 
elért eredményeiről évente nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testület felé. 

 :    dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
 Közreműködik: csolatok Osztály Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kap
 Határidő:  évente december 31-ig  
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II-46/31.266/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc és Valenciennes (Franciaország) közötti Együttműkö-

dési Megállapodás megkötése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc (Magyarország) 
és Valenciennes (Franciaország) közötti Együttműködési Megállapodás megköté-
sére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata Együttműkö-

dési Megállapodást kössön a franciaországi Valenciennes városával.  
 

Felelős:  Káli Sándor polgármester  
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 

 
2. )  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolc (Magyarország) és 

Valenciennes (Franciaország) közötti Együttműködési Megállapodás aláírá-
sára és az ahhoz szükséges  intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Káli Sándor polgármester  
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
   Jegyzői Kabinet 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  folyamatos 
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II-47/31.268/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: AVE Miskolc Kft. részére telekrészek határozatlan idejű 

használatba adása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az AVE Miskolc 
Kft. részére telekrészek határozatlan idejű használatba adására” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
A Közgyűlés egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és utasítja a Polgármestert 
az AVE Miskolc Kft-vel a 11509/7 hrsz-ből 1700 m², a 11508 hrsz-ből 1541 m², 
összesen 3241 m² térmértékű területre vonatkozó használati szerződés 1.143 
Ft/m² + ÁFA forgalmi egységár 10 %-ának megfelelő, összesen 370.446 Ft + ÁFA 
/ év összegben történő megkötésére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
   Városüzemeltetési Osztály 
   AVE Miskolc Kft. 
 Határidő:   azonnal 
 
 
II-48/31.269/2009.sz. határozat 
 
Tárgy: Pályázatok benyújtása a "Szociális alap- és szakosított ellá-

tást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakel-
látást nyújtó közintézmények akadálymentesítése" című fel-
hívásra 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Pályázat be-
nyújtására a  Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- 
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése" cí-
mű  felhívásra tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy  Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata összeállítsa és benyújtsa az  
 

Iránytű Szociális Szolgálat 
o Gyermekjóléti Központja 
o Avas Szolgáltatási Központja  
o Hámori Szolgáltatási Központja 
o Perecesi Szolgáltatási Központja 

 



 
2. szám                                                                                           109. 

 
 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
o 23. sz. Bölcsőde 
o 24. sz. Bölcsőde 

 
épületeinek akadálymentesítésére vonatkozó  pályázatokat. 

 
Felelős:   Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  2009. április 5. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Iránytű Szociális Szolgálat 
    Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

 
2.)  A Közgyűlés biztosítja a pályázatok megvalósításához szükséges saját erő 

összegét, mely az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Pályázatok 
Önrésze” költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  2009. április 5. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

  
 
3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és a 

megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a szüksé-
ges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet  
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II-49/31.270/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fej-

lesztése, valamint közösségi buszok beszerzése tárgyában 
kiírt pályázat benyújtásához hozzájárulás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulásra” című sür-
gősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 
tárgyában az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az 1. számú Napsugár 
Bölcsőde épületének a felújítására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. március 13. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
   Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

 
 
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a pro-

jekt megvalósításához a fejlesztéshez szükséges összeg 20%-át kitevő 
5.000.000 Ft-ot biztosít a pályázati önrész sor terhére a 2009. évi költségve-
tésben. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 

kötelező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat, 
aláírja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. március 13. 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
   Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

 

 



 
2. szám                                                                                           111. 
 
 
II-50/31.271/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: 2009. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 

céltámogatási pályázat benyújtásához hozzájárulás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2009. évi 
egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtá-
sához való hozzájárulásra” című sürgősségi előterjesztést és a következő határo-
zatot hozza: 
 

1.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltá-
mogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján – a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet szerint – az Önkormány-
zat 2009. évre gép-műszer beszerzés vonatkozásában céltámogatási igényt 
nyújtson be. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 

 
2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az igény pozitív elbírálása esetén a szük-

séges 25 % önrészt, azaz 15.052.554.-Ft-ot Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata részére a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. biztosítsa.  

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatos 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

 
3.) A Közgyűlés felkéri a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ Non-

profit Kft ügyvezetőjét, az  igénybejelentés előkészítésével, benyújtásával, va-
lamint az egészségügyi gépek-műszerek beszerzésével kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatos 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 

 



 
2. szám                                                                                           112. 
 
 
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció kötelező 

elemét képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a Regionális 
Egészségügyi Tanács szakmai bizottsága által jóváhagyott megvalósíthatósá-
gi tanulmány alapján a céltámogatási igény-bejelentéssel kapcsolatos intézke-
déseket megtegye. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   folyamatos 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 

 
 
II-51/31.273/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okira-

tának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Hiva-
tásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítására” tárgyú sür-
gősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.) A Közgyűlés a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okira-

tát az 1. sz. melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 2. sz. melléklet szerinti – 
Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő:  azonnal 

 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a módosí-

tásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Magyar Állam-
kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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II-52/31.274/2009.sz. határozat 
 
 
Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat főállású is-

kola- és ifjúság orvosi létszámának a bővítése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat iskola- és ifjúság egészségügyi feladatai-
nak a bővítésére” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. A Közgyűlés hozzájárul az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat is-

kola- és ifjúság egészségügyi feladatainak ellátásához alkalmazott főállású 
iskolaorvosok létszámának 2 fővel történő bővítéséhez.   

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik:  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat  

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 

 
 
2.) A Közgyűlés az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat engedélye-

zett létszámkeretét 357 (szakdolgozó 236 fő, egyéb 121 fő)  főben állapítja 
meg. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
 
 
3.  A Közgyűlés felkéri az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat igaz-

gatóját, hogy a területi- és az iskola-egészségügyi szolgálatnak a prevenciós 
munka eredményességét és a működés költség-hatékonyságát szem előtt 
tartva vizsgálja meg az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátórendszer átszer-
vezésének lehetőségét. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat  

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

6/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Vil-

lamos jármű beszerzés” közbeszerzési eljárás megindításá-
nak jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű beszerzés” tárgyban benyújtott közbe-
szerzési eljárás felhívását jóváhagyja és engedélyezi a közbeszerzési eljárás le-
bonyolítását az alábbi súlyszámok módosításával: 
 
IV.) 2.  Bírálati szempontok 
 
 Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) 68 súlyszám  
 Vontatási energiafogyasztás (EN)  7 súlyszám 
 Zajszint (Z) 4 súlyszám 
 
Felelős:  MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:  azonnal  
 

 

7/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt „Városi 

villamosvasúti üzem energiaellátás kiegészítő tervezési mun-
kái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyá-
sa 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése nagyprojekt „Városi villamosvasúti üzem  energiaellátás kiegészítő 
tervezési munkái” tárgyban benyújtott közbeszerzési eljárás felhívását jóváhagy-
ja és engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:   azonnal  
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8/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 

Tárgy:  Kölcsön biztosítása a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
részére 

 
Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzat Gazdasági Bizottsága  megtárgyalta a 
MIK 8852-2./A10/2009sz. előterjesztést és a határozati javaslatot, az alábbiak sze-
rint fogadta el:  

1.  A költségvetésben szereplő felhatalmazás alapján, hozzájárul a MIK Zrt-nek 
504.956.164 Ft   kölcsön nyújtásához, betét feletti rendelkezési jog biztosítá-
sával.  

2. A Bizottság kéri, hogy a kölcsönszerződésbe kerüljön be a 2009. június 30-i 
lejárati határidő. 

3.  Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő: azonnal  
 
 
9/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Döntés Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 

Nonprofit Kft. Felügyelő  Bizottságának ügyrendjéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
„Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Fe-
lügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására” című előterjesztést és úgy 
dönt, hogy: 

1.) Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem támogatja. 

2.) Tekintettel a Közgyűlés X-229/14.136/2008. sz. határozatának 12. pontjára a 
Bizottság felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy ügyrendjének összeállításánál 
vegye figyelembe a  Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainál alkalmazott ügyren-
det.  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezetője 
  MISEK Kft. Felügyelő Bizottsága  
  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
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10/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Miskolc, Görgey A. u. 42/B. sz. alatti ingatlan induló eladási árá-

nak aktualizálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta 
a „Javaslat a Miskolc, Görgey A. u. 42/B mfsz. 1. sz. alatti ingatlan induló eladási 
árának aktualizálására” című előterjesztést, melyre vonatkozóan az alábbiak 
szerint dönt: 
 
Elfogadva az előterjesztésben jelzett indokokat, a Miskolc, Görgey A. u. 42/B 
mfsz. 1. szám alatti 8385/2/B/11 hrsz-ú 79 m2 nagyságú, „iroda” megnevezésű 
ingatlan induló eladási árát – a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gaz-
dasági Bizottsága által 8/2007. számú határozatában elfogadott árat 20% mér-
tékkel csökkentve – 9.520.000,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázhúszezer forint ösz-
szegben hagyja jóvá. 
 
Felelős:       Polgármester 
Közreműködik:              MIK Zrt. 
Határidő:                         a határozat kihirdetését követően azonnal  
 

 
 
11/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  „Miskolc Megyei Jogú Város Intézményei részére élelmezési 

szolgáltatások biztosítása” tárgyú Kbt. IV. Fejezet 7. cím sze-
rinti hirdetménnyel induló gyorsított  eljárás megindítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Intézményei részére élelmezési szolgáltatások biztosítása” tárgyú Kbt. 
IV. fejezet 7. cím szerinti gyorsított közbeszerzési eljárás tárgyban benyújtott 
ajánlati felhívását jóváhagyja, és engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tását. 
 
Felelős:     Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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 1/2009.(II. 19.) sz.  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 
Tárgy:    Helyi Környezet- és Természetvédelmi Alap felosztása 

 
 

Miskolci ÖKO-KÖR Közhasznú Környezetvédő Szervezet    340.000,- Ft 
„Több, mint legenda …” Közhasznú Alapítvány  1.100.000,- Ft 
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány     750.000,- Ft 
Zöld Akció Egyesület          350.000,- Ft 
Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó  Kft.  300.000,- Ft 
Avas 2001 Oktatási, Kulturális, Szociális és Sport Közhasznú Alapítvány 
            220.000,- Ft 
„Együtt a Fogyatékos Gyermekekért” Alapítvány                  70.000,- Ft 
Tüskevár Közhasznú Alapítvány          90.000,- Ft 
Bárka Közhasznú Egyesület            70.000,- Ft 
Miskolc és környéke Fiataljaiért Egyesület         50.000,- Ft 
KKSK Kétkeréken Gördülők Alapítványa         50.000,- Ft 
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub        100.000,- Ft 
Zöld Sportok Clubja            50.000,- Ft 
Miskolci Városgazda Kht. Miskolci Állatkert és Kultúrpark     100.000,- Ft 
VOKE Vasutasok Vörösmarty Műv.Háza Autómentes Nap    100.000,- Ft 
Éltes M. Óvoda, Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.     
                   45.000,- Ft 
Bulgárföldi Óvoda és Tagóvodái         100.000,- Ft 
Gyermekmosoly Alapítvány        100.000,- Ft 
Avastető Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda         170.000,- Ft 
Avastető Óvoda Leszih úti Tagóvoda            90.000,- Ft 
Kassai úti Óvoda           100.000,- Ft 
Diósgyőri Óvoda           100.000,- Ft 
 „Játékkuckó Alapítvány az Áfonyás úti Óvodásokért”           50.000,- Ft 
    
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály  
   Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály   
Határidő:  szerződés megkötésére a támogatás elfogadásától   
   számított 15 nap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja: Miskolc Megyei Jogú Város 
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