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I. 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETE 

 
            Rendelet száma                    Tárgya___________   
 
 
(2009. április 16-i Közgyűlés) 
 
 
11/2009. (IV. 22.) sz. rendelet az Önkormányzat 2008. évi zárszám-

adásának elfogadásáról 
 
 
 
12/2009. (IV. 22.) sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbér-

támogatás helyi szabályairól szóló 
19/2003. (V. 12.)  sz. rendelet módosí-
tásáról 

  

13/2009. (IV. 22.) sz. rendelet a közösségi közlekedési szolgáltatá-
sok ellátásának alapvető feltételeiről 
szóló  45/2008. (XII. 22.) sz. rendelet 
módosításáról 

14/2009. (IV. 22.) sz. rendelet a város-rehabilitációhoz kapcsolódó 
feladatok ellátásáról 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma         Tárgya 
 
Zárt ülés: 
 
III-53/31.423/2009.sz.  
Határozat 
 

Miskolc város kitüntető címeinek és 
díjainak adományozása 

III-54/31.424/2009.sz.  
Határozat 
 

Intézményvezetők közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése 
 

III-55/31.108-2/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Egyedi szociális hatósági ügyekben 
benyújtott fellebbezések elbírálása 

III-56/31.447/2009.sz.  
Határozat 
 

Miskolc város aljegyzőjének kineve-
zése 

Nyilvános ülés: 
 
III-57/31.409-1/2009.sz.  
Határozat 
 

Zárszámadási adatok közzététele 

III-58/31.412-1/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Város-rehabilitációs kiemelt projekt 
végrehajtásának szervezeti feltétele-
ként előírt Városfejlesztési Társaság 
megalapítása, a Városfejlesztési Ké-
zikönyv szerinti szabályozások elfo-
gadása 
 

III-59/31.413/2009.sz.  
Határozat 
 

Miskolci Nagy Villamos Projekthez 
kapcsolódó kisajátítást helyettesítő 
eljárás útján megszerzendő ingatla-
nok vásárlásával kapcsolatban hozott 
korábbi döntés módosítása 
 

III-60/31.414/2009.sz.  
Határozat 
 

Dayka Gábor utca meghosszabbítási 
és szélesítési munkáinak elvégzésé-
hez szükséges magántulajdonban lé-
vő területrész megvásárlása, valamint 
a Magyar Állam tulajdonában lévő te-
rületrész ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba adásának kezdeményezése 
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III-61/31.415/2009. sz. 
Határozat 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata fenntartásában lévő szoci-
ális intézmények alapító okiratának 
módosítása 
 
 

III-62/31.416/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város települé-
si szilárd hulladékkezeléssel kapcso-
latos lakossági díjkompenzáció 
2009. évi jóváhagyása 
 
 

III-63/31.417/2009. sz. 
Határozat 

Miskolci Városgazda Kht-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés szövegé-
nek módosítása 
 
 

III-64/31.418/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Százszorszép Óvodában található 
szolgálati lakás szolgálati jellegének 
megszüntetése 
 
 

III-65/31.419/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának 2009. évi közfoglalkoz-
tatási tervének elfogadása és a „Köz-
foglalkoztatás-szervezők foglalkozta-
tásának támogatása” tárgyában kiírt 
pályázat benyújtásához hozzájárulás 
 
 

III-66/31.420/2009.sz.  
Határozat 
 
 

Múzeumok mindenkinek program - 
Múzeumok oktatási-képzési szere-
pének erősítése” című, TÁMOP-
3.2.8./08/B kódszámú pályázatának 
támogatása 
 
 

III-67/31.421/2009.sz.  
Határozat 

Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési 
terv végrehajtásáról 
 
 

III-68/31.422/2009.sz.  
Határozat 
 

Beszámoló az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a lejárt határ-
idejű közgyűlési határozatok végre-
hajtásáról (2008. évi II. félév) 
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III-69/31.425/2009.sz.  
Határozat 
 

 
 
Bölcsődék és közoktatási intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztése, va-
lamint közösségi buszok beszerzése 
tárgyában kiírt pályázat benyújtásá-
hoz  hozzájárulás 
 
 

III-70/31.426/2009.sz.  
Határozat 

Szikla központ” vagyonkezelési 
szerződésének közös megegyezés-
sel történő megszüntetése és a Her-
man Ottó emlékpark vagyonkezelői 
jogának megszerzése iránti igény 
Magyar Állam felé történő bejelenté-
se 
 
 

III-71/31.448/2009.sz.  
Határozat 
 

A helyi önkormányzatok által fenn-
tartott múzeumok szakmai támoga-
tásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM 
rendelet alapján pályázat benyújtása 
 

 
III-72/31.449/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

 
A helyi önkormányzatok létszám-
csökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére  pályázat benyújtása 
 
 

III-73/31.450/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 

Az egykori Zalka Máté laktanyához tar-
tozó sporttelep értékesítéséből befolyt 
vételár felhasználása és a Miskolc Vá-
rosi Fedett Sportuszoda elidegenítési 
és terhelési tilalommal történő meg-
terhelése 
 
 

III-74/31.451/2009.sz.  
Határozat 
 
 
 
 

Diósgyőri vár-Lillafüred közötti terület 
turizmus-fejlesztési kiemelt projekt 
tartalma és a szükséges önerő bizto-
sítása 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 
GAZDASÁGI BIZOTSÁG 
 
 
12/2009. sz.  
határozat 
 

 
 
Szállítási szerződés óvodás és általános 
iskolás gyerekek részére 2 dl-es kiszere-
lésű, 2,8 %-os zsírtartalmú, pasztőrözött 
poharas tej (iskolatej) szállítására” tárgyú  
közbeszerzési eljárás eredményének jó-
váhagyása és döntés meghozatala 
 

 

13/2009. sz.  
határozat 
 

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizott-
sága ügyrendjének jóváhagyása 
 

 

14/2009. sz.  
határozat 

Miskolc Holding Zrt. valamint tagvállalatai 
2009. évi üzleti terveinek és az ezek alap-
ján összeállított 2009. évi konszolidált üz-
leti terv elfogadása 
 

 
15/2009. sz.  
határozat 
 

 
A K&H Bank Zrt. által kért Polgármesteri 
Nyilatkozat kiadása önkormányzati  ke-
zességvállalás tárgyában  
 
 

16/2009. sz.  
határozat 
 
 

Miskolc, Görgey A. u. 40. sz. alatti ingatlan 
induló eladási árának aktualizálása 
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IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
 
8/2009. sz.  
határozat 
 
 

Ifjúsági és Szabadidő Ház „Nagyi Klub” 
a 2008. évi Nyugdíjas Klubok működési 
támogatásának felhasználásával kap-
csolatos kérelme 
 
 

9/2009. sz.  
határozat 
 

A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 
„Sportegyesületek támogatása” sor fel-
osztása 

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 
 
 
1/2009. sz.  
határozat 
 
 
 

Közművelődési és a közgyűjteményi in-
tézmények 2008. évi beszámolójának és 
2009. évi munkatervének elfogadása 

2/2009. sz.  
határozat 
 

2008. évi Oktatási Mecénási Alapból el-
nyert támogatás elszámolási határidejé-
nek módosítása 

 

 
VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 

 
 
 
5/2009. sz.  
határozat 
 
 

 
Idegenforgalmi Alap 2009. évi kiírása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

11/2009. (IV. 22.) számú 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször mó-
dosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ának rendelkezései alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló zár-
számadást 

 a.) Bevételek összesen 65.983.822 ezer Ft 
  ebből: 
 - költségvetési bevételek 61.270.937 ezer Ft 
 - hitelfelvétel, kötvénykibocsátás 4.712.885 ezer Ft 
 

 b.) Kiadások összesen 62.674.122 ezer Ft 
  ebből: 
 - költségvetési kiadások 62.529.432 ezer Ft 
 - hiteltörlesztés 144.690 ezer Ft 
 összeggel hagyja jóvá. 

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. számú melléklet, az (1) bekezdésben megállapí-
tott bevételeket forrásonként a 2. számú melléklet, költségvetési szervenként, 
illetve címenként a 4. számú melléklet, a teljesített kiadásokat a 4., 5., 7., 8. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 

 
(3) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási adatait a 6. sz. melléklet tar-

talmazza. 
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2.§ 

Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül: 

(1) személyi juttatások      20.742.082 ezer Ft 
(2) munkaadót terhelő járulékok      6.661.216 ezer Ft 
(3) dologi jellegű kiadások    17.635.229 ezer Ft 
(4) pénzeszközátadás, támogatás   12.390.055 ezer Ft 
ebből: - beruházási célú pénzeszközátadás        4.610.145 ezer Ft 
(5) ellátottak pénzbeli juttatása           30.548 ezer Ft 
(6) felújítás            309.205 ezer Ft 
(7) beruházás        3.325.558 ezer Ft 
(8) pénzügyi befektetések           25.216 ezer Ft 
(9) adósságszolgálat      1.555.013 ezer Ft 

3.§ 

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát a 10. számú 
melléklet szerint 7.967.174 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási 
tevékenység eredménye 22.129 ezer Ft és intézményenként (címenként) a  
10/b. számú melléklet részletez. 

 A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. sz. melléklet 
tartalmazza. 

(2) a.) A felhasználható pénzmaradvány:   7.365.104 ezer Ft 
 ebből: intézményi pénzmaradvány:          320.307 ezer Ft 
  a polgármesteri hivatal pénzmaradványa:    7.044.797 ezer Ft 

b.) A felhasználható pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal esetében a kö-
vetkező áthúzódó bevételi előirányzat-maradványok egészítik ki: 

 
 - 2008. évről áthúzódó beruházási célhitel 428.508 ezer Ft 
 - 2008. évről áthúzódó címzett támogatás 397.705 ezer Ft 
 - Felhalmozási célú, támogatásértékű és 
 egyéb bevételek 2008. évről áthúzódó része 1.251.011 ezer Ft 
 - Működési célú, támogatásértékű és egyéb 
 bevételek 85.597 ezer Ft 
 - Kölcsönök törlesztése 425.457 ezer Ft 
 - Államkötvény értékesítés 218.572 ezer Ft 
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c.) Áthúzódó kiadások: 
- a polgármesteri hivatalnál: 6.730.411 ezer Ft 
- a költségvetési intézményeknél: 298.178 ezer Ft 
- a költségvetési szervek vállalkozási eredménye: 22.129 ezer Ft 

d.) A 2009. évi költségvetésbe 2008. évi pénzmaradványként bevételi oldalon 
3.120.000 ezer Ft került beszabályozásra. Ebből 2.700.000 ezer Ft a 
2008. évi fejlesztési céltartalékból a 2009. évi beruházások fedezetéül 
igénybevett összeg, míg 420.000 ezer Ft-hoz kapcsolódóan – azonos ösz-
szegben – az áthúzódó kiadások is beállításra kerültek az eredeti költség-
vetésbe. 

 
(3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 1.236 ezer Ft felhasznál-

ható szabad pénzmaradvány összegét a 2009. évi költségvetés általános tartalé-
kába helyezi. 

4.§ 

A Közgyűlés a 2008. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a  
2/r., t., u., z. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja. 

5.§ 

A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a 
költségvetési intézményeket értesíteni kell. 

6.§ 

A pénzmaradvány miatti változásokat a 2009. évi költségvetési előirányzat-
okon át kell vezetni. 

7.§ 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. december 31-i záró létszámát 124 fő 
végleges álláshely megszűnéssel és feladatbővüléshez kapcsolódóan 32 fő 
álláshely létesítésével 9241 főben állapítja meg. 

8.§ 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti va-
gyonmérlegét a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
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9.§ 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 
Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek vonatkozásában évenkénti bon-
tásban – tájékoztató jelleggel – a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 

10.§ 
 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a Közgyűlés vonatkozó határozatá-

nak megfelelően a Miskolc Megyei Jogú Város 2004. évi zárszámadásának el-
fogadásáról szóló 13/2005. (IV. 20.) sz., valamint az azt módosító 32/2005. (IX. 
28.) és a 6/2006. (III. 8.) sz. rendeletek hatályukat veszti. 

 
Miskolc, 2009. április 16. 
 

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

jegyző         polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

12/2009. (IV. 22.) 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 (továbbiakban: R.) 3. számú melléklete helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 

1.) Házi segítségnyújtás 
 

a) Azon ellátott esetén, akinek családjában a Szoc tv. 119/C. § alapján meg-
állapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja 
meg, 

 
Jövedelem ka-

tegória 
Számított intézményi térí-

tési díj: 
Megállapított egységes 
intézményi térítési díj: 

0- 42.750,-Ft 173,-Ft/óra 175,-Ft/óra 
 
b) Azon ellátott esetén, akinek családjában a Szoctv. 119/C. § alapján meg-
állapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja 
vagy akinek ellátását a Szoctv 63. §-ának (8) bekezdése alapján átmeneti 
jelleggel végzik, 
 

Jövedelem kategória Számított intézményi 
térítési díj: 

Megállapított egységes 
intézményi térítési díj: 

42.751 - 
74.000,-Ft 

516,-Ft/óra 300,-Ft/óra 

74.001,-Ft 
< 

516,-Ft/óra 515,-Ft/óra 

 
2.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
számított intézményi térítési díj 

Szociálisan rászorult személy esetében 
megállapított intézményi térítési díj 
Szociálisan rászorult személy ese-

tében 
1.633.-Ft/hó/készülék 1.500.-Ft/hó/készülék 

 
számított intézményi térítési díj 

Szociálisan nem rászorult személy 
esetében 

megállapított intézményi térítési 
díj 

Szociálisan nem rászorult sze-
mély esetében 

1.633.-Ft/hó/készülék 1.500.-Ft/hó/készülék 
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3.) Étkeztetés 
 

a) Azon ellátott esetén, akinek családjában a Szoc. tv. 119/C. § alapján megál-
lapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el,   

 
1 x étkezés 
Megállapított egységes intézményi térítési díj: 

 
Jövedelem 
kategória 

Számított intéz-
ményi térítési díj: 

elvitel helyben kiszállítás 
0 - 28.500,-Ft 288,-Ft/adag/nap 100,-

Ft/adag/nap 
100,-Ft/adag/nap 100,-Ft/adag/nap 

+120,-Ft kiszállítás 
220,-Ft/adag/nap 

28.501,- 
42.750,-Ft 

288,-Ft/adag/nap 180,-
Ft/adag/nap 

180,-Ft/adag/nap 180,-Ft/adag/nap 
+120,-Ft kiszállítás 
300,-Ft/adag/nap 

 
3 x étkezés 

Jövedelem kate-
gória 

Számított intéz-
ményi térítési díj: 

Megállapított egységes 
intézményi térítési díj: 

 
0 - 28.500,-Ft 982,-Ft/nap 200,-Ft/nap+120,-Ft kiszállí-

tás 
320,-Ft/nap 

28.501,- 42.750,-Ft 982,-Ft/nap 400,-Ft/nap+120,-Ft kiszállí-
tás 

520,-Ft/nap 
 

b) Azon ellátott esetén, akinek családjában a Szoc. tv. 119/C. § alapján megál-
lapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át de nem ha-
ladja meg annak 300%-át   

 
1 x étkezés 

Megállapított egységes intézményi 
térítési díj: 

 

Jövedelem 
kategória 

Számított in-
tézményi térí-

tési díj: 
elvitel helyben kiszállítás 

42.751- 85.500-
Ft 

327,-
Ft/adag/nap 

320,-
Ft/ada
g/nap 

320,-
Ft/adag/na

p 

320,-
Ft/adag/nap 

+120,-Ft kiszállí-
tás 
440,-
Ft/adag/nap 
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3 x étkezés 
Jövedelem kate-

gória 
Számított intézmé-

nyi térítési díj: 
Megállapított egységes in-

tézményi térítési díj: 
 

42.751 - 60.000,-Ft 1.017,-Ft/nap 460,-Ft/nap+120,-Ft kiszállítás 
580,-Ft/nap 

60.001,- 85.500,-Ft 1.017,-Ft/nap 580,-Ft/nap+120,-Ft kiszállítás 
700,-Ft/nap 

 
c) Azon ellátott esetén, akinek családjában a Szoc. tv. 119/C. § alapján megál-
lapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja    
 
 

1 x étkezés 
Megállapított egységes intézményi 

térítési díj: 
 

Jövedelem 
kategória 

Számított in-
tézményi té-

rítési díj: 
elvitel helyben kiszállítás 

85.501-Ft - 
< 

391,-
Ft/adag/nap 

390,-
Ft/adag/nap 

390,-
Ft/adag/

nap 

390,-Ft/adag/nap 
+120,-Ft kiszállítás 
510,-Ft/adag/nap 

 
 

3 x étkezés 
Jövedelem kategória Számított intézményi 

térítési díj: 
Megállapított egységes in-

tézményi térítési díj: 
 

85.501 - 100.000,-Ft 1.107,-Ft/nap 760,-Ft/nap+120,-Ft kiszállítás 
880,-Ft/nap 

100.001,- Ft < 1.107,-Ft/nap 900,-Ft/nap+120,-Ft kiszállítás 
1.020,-Ft/nap 

 
 

4.) Szállítás 
 
Számított intézményi térítési díj      120,-Ft/kiszállítás 

 
      Megállapított egységes intézményi térítési díj (valamennyi jövedelmi 
kat.): 120,-Ft/kiszállítás  
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5.) Nappali ellátás – idősek klubja 
 

Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők 
esetében: 

Számított intézményi té-
rítési díj: 

Megállapított egységes in-
tézményi térítési díj: 

484,-Ft/nap 0,-Ft/nap 
 
 

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők 
Jövedelem kategória Számított in-

tézményi térí-
tési díj: 

Megállapított egységes in-
tézményi térítési díj: 

0 - 28.500,-Ft 830,-Ft/nap 100,-Ft/nap 
28.501,-Ft – 42.750,-Ft 830,-Ft/nap 180,-Ft/nap 
42.751,-Ft – 85.500,-Ft 830,-Ft/nap 320,-Ft/nap 

85.501,-Ft < 830,-Ft/nap 390,-Ft/nap 
 
 
 

6.) Időskorúak Gondozóháza és Fogyatékos Személyek Gondozóháza 
 térítési díja 

 
 

Időskorúak átmeneti elhelyezése 
Gondozóház 

Számított térítési díj Egységes intézményi térítési díj 
253.554.-Ft/hó 57.000.-Ft/hó      1.900.-Ft/nap 

Fogyatékos Személyek Gondozóháza 

Számított térítési díj intézményi térítési díj 

163.068.-Ft/hó 51.000.-Ft/hó     1.700.-Ft/nap 
Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása ÉNO 

Számított térítési díj intézményi térítési díj 

1.388.-Ft/nap 560.-Ft/nap étkezéssel 
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7.) Támogató szolgálat 
 

Támogató szolgáltatás 
Megállapított intézményi térítési díj 

szállítás 
Jövedelem 
kategória személyi 

segítés eseti rendszeres csoportos 
0 – 42.700.-Ft 

150% 
140.-Ft/óra 30.-Ft/km 30.-Ft/km 20.-Ft/km 

42.701 – 
85.500.-Ft  

300% 

160.-Ft/óra 35.-Ft/km 30.-Ft/km 25.-Ft/km 

85.501  180.-Ft/óra 
 

40.-Ft/km 40.-Ft/km 30.-Ft/km 

szociálisan 
nem rászoru-

ló személy 
esetén 

 
209.-Ft/óra 

 
539.-Ft/óra 

 
 

Számított térítési díj 

személyi segítés szállítás 

szociális rá-
szoruló 
személy 

szociálisan nem 
rászoruló sze-

mély 

szociális rászoruló 
személy 

szociálisan nem rá-
szoruló személy 

 

209.-Ft/óra 

 

 

2.709.-Ft/óra 

 

39.-Ft/km 

 

539.-Ft/km 

 
 
 

2. § 
 

E rendelet  2009. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. április 16. 

 
 
 

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

13/2009. (IV. 22.) sz. rendelete 

a 45/2008. (XII. 22.) számú, a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásá-

nak alapvető feltételeiről szóló rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 

(1) A rendelet  9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A különböző havi és éves bérletek a naptári hónap illetve az év első napjától az 

érvényességi időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Használatuk 
igazolványhoz kötött, kivéve az arcképnélküli bérleteket. A teljes árú bérletek 
csak általános bérletigazolványban, a tanuló, nyugdíjas értékszelvények tanuló 
esetében csak érvényes diákigazolványban, nyugdíjasok esetében csak érvé-
nyes nyugdíjas bérletigazolványban használhatók.   
A Miskolc Lakossági Kártyával vásárolt bérletszelvények a Miskolc Lakossági 
Kártyával együtt jogosítanak utazásra, az előbbiekben felsorolt utazási okmá-
nyokon felül. A Miskolc Lakossági Kártyával általános arcképes kombinált havi, 
vagy általános arcképes kombinált 30 napos bérletszelvényt vásárlók a Miskolc 
Lakossági Kártyát a bérletigazolvány helyett is használhatják. 

   A 2008. június 1-től forgalomba került 30 napos bérlet érvényessége nem kötő-
dik naptári hónaphoz, tetszőleges kezdőnappal váltható, a kezdőnap 0 órájától a 
következő hónap azonos napját megelőző napján 24 óráig jogosít utazásra. A 
30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg, a több hónapra előre 
megváltott 30 napos bérlet kiadása külön szelvényen történik. A bérleten fel kell 
tüntetni az érvényességi idő kezdetét és végét (hónap, nap), e nélkül az érték-
szelvény nem adható ki. 

 
(2) A rendelet  9. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(10) Az  elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja 100 Ft. A 
Miskolc Lakossági Kártyával vásárolt bérletszelvény cseréjére nincs lehetőség. 

 
 

(3) A rendelet  9. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(11) A tárgyhó 1-15 napjai között a magánszemélyek által vásárolt teljes árú havi 

bérletszelvények 50 %-os áron válthatók vissza 100 Ft kezelési díj ellenében. 
A havi bérletszelvények, valamint a napi- és turistajegyek érvényességük kez-
dete előtt teljes áron visszaválthatók 100 Ft kezelési díj ellenében az MVK 
ZRT. jegypénztáraiban, és a Közönségszolgálati Irodában.  
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A Miskolc Lakossági Kártyával vásárolt bérletszelvényt az MVK Zrt-nek nem 
áll módjában visszaváltani sem az érvényesség kezdetét megelőzően, sem az 
érvényesség 1-15 napja között. 
 

(4) A rendelet  9. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(14) 2008. szeptember 8-tól bevezetésre került a 90%-os helyközi kedvezményes 

menetjegy, jogosult rá a vak személy, hallássérült személy, a magasabb ösz-
szegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI tör-
vény szerint súlyosan fogyatékos személy, a 1998. évi XXVI törvény alapján 
fogyatékosság támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban 
meghatározott okmány alapján. A fenti személyek kísérője is jogosult ked-
vezményes jegy igénybevételére, de csak abban az esetben, ha a kedvez-
ményre jogosult személyt kíséri. 

 A 90%-os kedvezményes vonaljegy a 7-es viszonylaton a járművezetőnél ke-
rül értékesítésre, az MVK Zrt utazási feltételeiben meghatározott feltételek-
kel. 

 
 
(5) A rendelet  9. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(15) 2009. július 1-től bevezetésre kerül a Miskolc Kártya családból a Miskolc Lakos-

sági Kártya. A saját névre szóló Miskolc Lakossági Kártyával rendelkező utasok 
10%-os kedvezményt jogosultak igénybe venni. Ezt a 10%-os kedvezményt ki-
zárólag bérlet vásárlás alkalmával lehet érvényesíteni ugyanazon időszakra 
csak egy alkalommal, azzal a feltétellel, hogy a Miskolc Lakossági Kártya érvé-
nyes, és a kártyán nincs letiltva az adott időszakra a vásárlás.  

2. § 
 
(1) A rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) Az MVK ZRT. jogosult a viteldíj megfizetését, és az utazási feltételek betartá-

sát járművezetői és jegyellenőrei útján ellenőrizni. Ennek érdekében az utas 
menetjegyét, bérletét, utazási igazolványát, Miskolci Lakossági Kártyáját kö-
teles az MVK ZRT. feljogosított dolgozóinak átadni. 

 
 
(2) A rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) A megállapított viteldíjon felül 6.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki 
 
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási 

igazolvánnyal, Miskolci Lakossági Kártyával vásárolt bérletszelvénnyel, de 
Miskolci Lakossági Kártya nélkül kísérli meg az utazást, illetve valamilyen 
utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 
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- olyan bérlettel (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszel-

vényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nincs tintával ráírva, 
vagy a bérletigazolvány (diákigazolvány) nincs kitöltve, illetve érvényesítve, 

- kutyát az előírt díjfizetés nélkül szállít, 
- kézipoggyászként túlméretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat 

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

ja, 
-  az utazási feltételeket nem tartja be. 
 
(3) A rendelet 11. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(4) A 6.000.-Ft pótdíj: 

 
-     helyszíni fizetés esetén 3.000.-Ft-ra mérséklődik,  
-     abban az esetben 600 Ft-ra mérséklődik, ha: 

-   az utas a pótdíjas esemény napját megelőzően már rendelkezett 
érvényes bérlettel és azt két munkanapon belül az MVK ZRT. Kö-
zönségszolgálati Irodájában bemutatja,  

-  a Miskolci Lakossági Kártyával vásárolt bérletszelvény vásárlása 
napján rendelkezett a kedvezmény igénybevételére jogosító, saját 
névre szóló Miskolci Lakossági Kártyával és azt két munkanapon 
belül az MVK ZRT. Közönségszolgálati Irodájában bemutatja. 

 
(4) A rendelet 11. § (6)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

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

vagy értékszelvény bevonására, ha: 
   

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

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

nem egyezik, 
- az értékszelvényen nem szerepel a bérletigazolvány (diák-igazolvány) 

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

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

 
Az MVK ZRT. ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a Miskolci Lakossági 
Kártya bevonására, ha: 
- a Miskolci Lakossági Kártyát nem az arra jogosult személy használja.  
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3. § 

 
(1)  Jelen rendelet 1. sz. melléklete a Rendelet 2/c. sz. mellékleteként 2009. júli-

us 1-től lép hatályba. 
 
(2)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
  
 
Miskolc, 2009. április 16. 

 
 
 

Dr. Mihalecz Péter sk.    Káli Sándor sk. 
jegyző     polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

Miskolc Lakossági kártyával kedvezményesen megvásárolható bérletszelvé-
nyek a természetes személyek részére 

2009. július 1-től  

Megnevezés Teljes ár Kedvezményes ár 

Villamos vonalakra érvényes bérletek    

a.) tanuló arcképes villamos havibérlet       1 800 Ft  1 620 Ft 
b.) tanuló arcképes villamos 30 napos 
bérlet                                              1 800 Ft  1 620 Ft 
c.) nyugdíjas arcképes villamos havibér-
let                                                   1 800 Ft  1 620 Ft 
d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 na-
pos bérlet 1 800 Ft 1 620 Ft 
e.) általános arcképes villamos havibér-
let                                                   3 400 Ft 3 060 Ft 
 f.) általános arcképes villamos 30 na-
pos bérlet                                          3 400 Ft  3 060 Ft 

Autóbuszvonalakra érvényes bérletek 
Miskolc közigazgatási határáig    
a.) egyvonalas általános arcképes havi-
bérlet 3 400 Ft  3 060 Ft 
b.) egyvonalas általános arcképes 30 
napos bérlet 3 400 Ft  3 060 Ft 
Autóbusz- és villamos vonalakra érvé-
nyes kombinált bérletek Miskolc köz-
igazgatási határáig:    

a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 2 900 Ft  2 610 Ft 
b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos 
bérlet 2 900 Ft  2 610 Ft 
c.) nyugdíjas arcképes kombinált havi-
bérlet 2 900 Ft  2 610 Ft 
d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 na-
pos bérlet 2 900 Ft  2 610 Ft 
e.) általános arcképes kombinált havi-
bérlet 5 700 Ft  5 130 Ft 
f.) általános arcképes kombinált  30 na-
pos bérlet 5 700 Ft  5 130 Ft 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete 

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a komplex 
városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) 
bekezdése alapján - figyelemmel az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra is - a 
város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a következő rendeletet al-
kotja: 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya a rehabilitációs programban megvalósítandó fejlesztési felada-
tokban közreműködő szervezetekre, természetes és jogi személyekre, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és a rehabilitációs területen 
lévő, a rehabilitációval érintett ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira ter-
jed ki.  

 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

 

E rendelet alkalmazása során: 

a) rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, tömb olyan felújítá-
sa, amely során az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek meg-
tartásával, korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, 
esetleg azok új épületekkel történő pótlásával történik az érintett terület értékének 
a kornak megfelelő fizikai és funkcionális színvonalra emelése. 
b) rehabilitációs terület: az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rehabilitációra 
kijelölt városias beépítésű terület. 
c) akcióterület: az akcióterületi tervben nevesített rehabilitációs területen belül 
önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület. 
d) szociális akcióterület: külön közszolgáltatási programokkal fejlesztett akcióte-
rület. 
e) város-rehabilitációs tevékenység: a város-rehabilitációs programban már tá-
mogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósításának menedzselése, az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia időszakos felülvizsgálata, a következő akció-
tervi időszakra vonatkozó akcióterületi tervek előkészítése. 
f) akcióterületi terv: a kijelölt területre vonatkozó részletes rehabilitációs vagy 
fejlesztési programot tartalmazó dokumentum. 
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3. § 
 

A város-rehabilitáció rehabilitációs területét a Közgyűlés által elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégia tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1)  Az akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok: 
 
a) településfejlesztés; 
b) településrendezés; 
c) épített és természeti környezet védelme; 
d) lakásgazdálkodás. 
 
(2)  A szociális akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok: 
 
a) az (1) bekezdésben szereplő feladatok; 
b) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában;  
c) közösségi tér biztosítása;  
d) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése; 
e) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együtt-
működés a közösségekkel. 
 
(3) Az akcióterületek fejlesztésének sorrendjét, valamint az ellátandó közszolgál-
tatási feladatok körét a Közgyűlés határozatban állapítja meg. 
 
(4) Az egyes város-rehabilitációs akcióterületek kijelölésének feltétele az elfoga-
dott akcióterületi terv, illetve az akcióterületi terv pénzügyi megvalósíthatósági ter-
vének elfogadása. 
 

Az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása 
 

5. § 
 
A tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongaz-
dálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 
1/2005. (II.10.) sz. rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) határozza meg. 
 

Az akcióterületi fejlesztések végrehajtása 
 

6. § 
 
(1) A rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések teljes körű megvalósítá-
sával az Önkormányzat a Miskolci Városfejlesztési Kft.-t (a továbbiakban: a Kft.) 
jelöli ki. A Kft. kijelölése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. 
§ alapján történik.  
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(2) A Kft. az önkormányzati tulajdonú projektek megvalósítása és az ahhoz szoro-
san kapcsolható szolgáltatások kapcsán, valamint a jövőben tervezett fejlesztések 
előkészítése során az Önkormányzat nevében jár el, és az Önkormányzat nevé-
ben tesz jognyilatkozatot, míg a projekt-menedzsmenttel összefüggésben a Kft. a 
saját nevében jogosult eljárni.  
 
(3) Az Önkormányzat a Kft.-vel az egyes akcióterületekre rehabilitációs megbízási 
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.  
 
(4) A szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra kijelölt akció-
területre az elfogadott akcióterületi terv alapján kell megkötni, a további bővítés 
lehetőségével. A szerződés tartalmazhatja: 
 

a) a város-rehabilitációs tevékenységet, mint a szerződés tárgyát, a felek köte-
lezettségvállalását; 

b) a város-rehabilitáció megvalósításának határidejét, ütemezését; 
c) a város-rehabilitációval érintett akcióterület megnevezését; 
d) az akcióterületen megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket; 
e) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat: 

ea) előkészítési feladatok (akcióterületi tervek készítése; rendszeres felül-
vizsgálata; IVS felülvizsgálata; tervek, engedélyek, tanulmányok készítése; 
terület-előkészítés; ingatlanvásárlás; eszközbeszerzés; pályázat-készítés) 
eb) kivitelezés-szervezési feladatok 
ec) finanszírozással összefüggő feladatok 
ed) menedzsment tevékenység ellátása 

f) a fejlesztések megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló forrá-
sok rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését; 
g) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját; 
h) a szerződésben foglalt tevékenységek fedezetéül szolgáló megbízási díj mér-
tékét; 
i) a városfejlesztési tevékenységből származó bevételeinek a szerződésben 
szereplő fejlesztési célokra fordítását; 
j) a Kft. évenkénti beszámolásának, az akcióterületi terv évente történő aktuali-
zálásának rendjét; 
k) az önkormányzati ellenőrzés módját; 
l) a közreműködők bevonásának rendjét; 
m) a fejlesztések megvalósításában, a feladat-ellátásban közreműködő önkor-

mányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, közösségek, magánszemélyek 
közreműködésének módját. 
 

(5) A Kft. feladatainak megvalósítása során együttműködik más önkormányzati 
részvétellel működő gazdasági társaságokkal és az önkormányzati intézmények-
kel.  
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A rehabilitáció forrásai 
 
7. § 

 
(1) A város-rehabilitációs feladatok forrásait az akcióterületi tervek megvalósításá-
ra szolgáló önkormányzati saját erő, pályázati támogatási források és az akcióte-
rületi terv végrehajtásából közvetlenül származó önkormányzati bevételek képe-
zik. 
 
(2) A rehabilitációs projekt forrásai: 

a) a rehabilitációs területen lévő, a rehabilitációs programmal érintett önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevétel teljes összege,  

b)  a rehabilitációs területen lévő fejlesztéssel létrejött ingatlanok bérbeadásából 
származó bevétel kiadásokkal csökkentett összege, 

c) az Önkormányzat éves költségvetésében az e célra biztosított összeg, 
d)  pályázatok útján elnyert összegek, állami és önkormányzati szervektől kapott 

támogatások összege,  
e) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizeté-
sei.  

 

(3) Az Önkormányzat a város-rehabilitáció megvalósításához szükséges pénz-
eszközök biztosítása érdekében vállalja, hogy a projekt önrészét éves költségve-
tésében biztosítja. 
 

(4) A város-rehabilitációs tevékenység ellátása során keletkező bevételt az Ön-
kormányzat köteles a város-rehabilitációs feladatokra fordítani, az más célokra 
nem használható fel. 
 

Az Önkormányzat és a Kft. együttműködése 
 

8. § 
 

(1) A Közgyűlés elfogadja az integrált városfejlesztési stratégia módosítását, az 
akcióterületi terveket és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges önkormányzati 
források biztosításáról. 
 
(2) A Közgyűlés városfejlesztésért felelős bizottsága kezdeményezi és vélemé-
nyezi az integrált városfejlesztési stratégia módosítását, az akcióterületi terveket, 
azok módosítását és a rehabilitációs megbízási szerződést. 
 
(3) A Kft. felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester a Vagyonrendeletben fog-
laltaknak megfelelően látja el. 
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(4) A Kft. döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenysége során a koordinációt Mis-
kolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) vá-
rosfejlesztésért felelős szervezeti egysége látja el. Az akcióterületi tervek megva-
lósítása érdekében a Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a szervezeti 
egység vezetője gondoskodik. 
 
(5) A Kft. ügyvezetésének külön jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzését felü-
gyelő-bizottság, könyvvizsgálatát az alapító okiratban meghatározott könyvvizsgá-
ló látja el. 
 
(6) A Kft. előkészíti, szervezi és lebonyolítja a rehabilitációs területen megvalósí-
tandó fejlesztésekhez szükséges valamennyi közbeszerzési, beszerzési eljárást. 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

9. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. április 16. 
 
 
 
 
Dr. Mihalecz Péter sk.     K á l i  Sándor sk. 
   jegyző           polgármester  
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III-53/31.423/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város kitüntető címei-
nek és díjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
I. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat elismeréseinek 
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 63/2005. (XII. 15.) sz. önkor-
mányzati rendelettel módosított 38/2004. (XI.10.) rendelet alapján  
 
1. MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozza 
          Dr. Kiss János István ny. osztályvezető főorvosnak 
          Sir László ny. igazgatónak 
 
2. PRO URBE kitüntető címet adományozza 
          Bihall Tamás közgazdásznak  
          Kelemen István volt főépítésznek (posztumusz) 
          Lehotka Gábor orgonaművésznek 
          Dr. Radványi Gáspár osztályvezető főorvosnak 
 
3. SZABÓ LŐRINC irodalmi díjat adományozza 
           Dr. Porkoláb Tibor irodalomtörténésznek 
 
4. AZ „ÉV SPORTOLÓJA” díjat adományozza 
             Gáspár Eszter cselgáncsozónak 
             Mészáros László fekvenyomó világbajnoknak 
 
5. „MISKOLC VÁROS SPORTJÁÉRT” díjat adományozza 
             Patócs Béla vívóedzőnek 
 
6. GÁLFFY IGNÁC életmű-díjat adományozza 
          Dr. Jánváry Anna ny. főorvosnak 
 
7. KONDOR BÉLA képzőművészeti díjat adományozza 
           Drozsnyik István képzőművésznek 
 
8. SZEMERE BERTALAN közéleti díjat adományozza 
             Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, dékánnak 
 
9. NÍVÓDÍJAT adományozza 

az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménynek 
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a Hassler Énekegyüttesnek 
              Kandik Ferenc mesterszakácsnak 
              Mikita Gábor színháztörténésznek 
  a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának, ill. Föltudomá-
nyi Karának 
              Romano Teatro Kulturális Egyesületnek 
              Szászfai Józsefné körzeti ápolónőnek 
              Tóth István rendőr főtörzszászlósnak 
 
10. „AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE” díjat adományozza a 
                Szeretet Alapítvány Csilla Bárónő Szeretetotthonának 
 
11. „A CIVILEK TÁMOGATÁSÁÉRT” díjat adományozza az 
                Első Miskolci Lions Klubnak 
 
12. PEDAGÓGIAI díjat adományozza 
              Molnár Zsoltné óvodavezetőnek 
             Oláh Ferencné tanítónőnek 
             Titkos Sándorné gimnáziumi igazgató-helyettesnek 
 
13. BENKŐ SÁMUEL díjat adományozza 
             Dr. Molnár Pál sportorvosnak 
             Papp Vilmosné máltai önkéntesnek 
 
14. DÉRYNÉ színházi díjat adományozza 
            Bősze György színművésznek 
 
15. „MISKOLC VÁROS TURIZMUSÁÉRT” díjat adományozza 
              Dr. Hartai Évának, a Lillafüred Alapítvány kuratóriumi elnökének  
 
16. REMÉNYI EDE zenei díjat adományozza 
               Dr. Nádassyné Dr. Karres Magdolna hegedűtanár, főiskolai docensnek 
 
17. HERMAN OTTÓ tudományos díjat adományozza 
             Dr. Bőhm József dékánnak 
 
18. MISKOLC VÁROS ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓI díjat adományozza 
               Durbák György – Durbákné Sümegi Klára építész tervezőknek 
 
II. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető címeket és díjakat Mis-
kolc Város Napján ünnepélyes keretek között adja át. 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 

        Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2009. május 11. 
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III-54/31.424 /2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának megszün-

tetése 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat intézményveze-
tők közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés 
 
1. Jászai Gyuláné – a Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-

vű Iskola   igazgatója - közalkalmazotti jogviszonyát saját kérésére, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés 
e.) pontjára hivatkozással 2009. december 28. napjával munkáltatói felmen-
téssel megszünteti akként, hogy a 2009. április 28-ai kezdetű 8 hónap fel-
mentési idő 2009. augusztus 1. napjától számított időtartamára a munkavég-
zés alól mentesíti. 

 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:        Jegyzői Kabinet  
 Határidő:                   azonnal 
 
2. felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:        Jegyzői kabinet  
 Határidő:                  azonnal 
 
3.  Kovácsné Németh Edit, a Diósgyőri Óvoda vezetője - közalkalmazotti jogvi-

szonyát saját kérésére, „nyugdíjasnak minősül” jogcímen 2009. december 
31. napjával, munkáltatói felmentéssel megszünteti akként, hogy a 2009. má-
jus 1-jei kezdetű 8 hónap felmentési idő 2009. július 1. napjától számított idő-
tartamára a munkavégzés alól mentesíti. 

 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:        Jegyzői Kabinet 
 Határidő:                  azonnal 
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4. felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:         Jegyzői Kabinet  
 Határidő:                   azonnal 
 
5. Péter Jánosné, a Középszer Óvoda vezetője - közalkalmazotti jogviszonyát 

saját kérésére, „nyugdíjasnak minősül” jogcímen 2010. január 31. napjával, 
munkáltatói felmentéssel megszünteti akként, hogy a 2009. június 1-jei kez-
detű 8 hónap felmentési idő 2009. július 1. napjától számított időtartamára a 
munkavégzés alól mentesíti. 

 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:        Jegyzői Kabinet     
 Határidő:                   2009. május 31. 
 
6. felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:         Jegyzői Kabinet 
 Határidő:                   2009. május 31. 
 
7. Bánhegyi Árpádné, az I. sz. Óvodai Gazdasági Szervezet vezetője - közal-

kalmazotti jogviszonyát saját kérésére, „nyugdíjasnak minősül” jogcímen 
2010. február 28. napjával, munkáltatói felmentéssel megszünteti akként, 
hogy a 2009. július 1-jei kezdetű 8 hónap felmentési idő 2009. évi szabadsá-
ga leteltét követő időtartamára a munkavégzés alól mentesíti, 

 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:        Jegyzői Kabinet  
 Határidő:                   2009.június 30. 
 
8. felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
 Felelős:                     Polgármester 
 Közreműködik:         Jegyzői Kabinet  
 Határidő:                   2009. június 30. 
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III-56/31.447/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 

Tárgy:  Miskolc város aljegyzőjének kinevezése 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jegyző javaslata alapján Miskolc vá-

ros aljegyzőjének 
 

2009. május 1. napjától 
 

Méhész Katalin-t nevezi ki. 
 
2. A Közgyűlés az aljegyző illetményét 550.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 
3.  A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az aljegyző kinevezésével kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 
 

      
Határidő:  azonnal 
Felelős:   jegyző 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 

 
 

 



 
3. szám                                                                                                             33. 
  
 
 
III-57/31.409-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy:  Zárszámadási adatok közzététele 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi zárszám-
adásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határoza-
tot hozta: 
 
1. A Közgyűlés az Önkormányzat  2008. évi 

 - egyszerűsített mérlegét, 
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
 - egyszerűsített eredmény-kimutatását 
a határozat  1., 2., 3., 4. sz. melléklete szerint elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett és a 

könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a Belügyi Közlöny-
ben és a Cégközlönyben tegye közzé és egyidejűleg a zárszámadás könyv-
vizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami Számvevőszék részére küldje 
meg. 

 Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Határidő:   2009. június 30. 
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III-58/31.412-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 

Tárgy: Város-rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szerveze-
ti feltételeként előírt Városfejlesztési Társaság megalapítása, a 
Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a város-
rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti feltételeként előírt Város-
fejlesztési Társaság megalapítására, a Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabá-
lyozások elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc MJV Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 
gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény rendelkezé-
seire elfogadja a 2. számú melléklet szerinti Alapító Okiratot, ezzel megala-
pítja a Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot (röviden: 
Miskolci Városfejlesztési Kft.).  

 
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  azonnal 
 
 
2.) A Közgyűlés  

-  megbízza Dukai Zoltán ügyvezetőt a feladatok ellátására az alapítástól 
számított 5 év időtartamra;  

 
-  megválasztja a Miskolci Városfejlesztési Kft. három felügyelő bizottsági 

tagját az alapítástól számított 3 éves időtartamra: 
 
1. Tömösi Katalin  
2.  Lenártek András  
3. Dr. Orosz István 

 
 - megválasztja a Kft. könyvvizsgálójának „AUDITAX-4J” Könyvvizsgáló, 

Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, 
Perczel Mór út 26. fsz. I., adószám: 11446011-3-05, ügyvezető: Juhász 
Imre) az alapítástól számított 3 éves időtartamra.  
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 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  azonnal 
 
 
3.) A Közgyűlés jóváhagyja a 3. számú melléklet szerinti - az önkormányzat és a 

Városfejlesztési Kft. között kötendő - megbízási szerződést, és felhatalmaz-
za a Polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:  polgármester 

 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  azonnal  
 
 
4.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a társaság működtetéséhez, valamint a 

projekt menedzseri feladatok ellátásához megbízási díjat biztosít a Városfej-
lesztési Kft. részére, melynek összege a 2009. évi költségvetésben 
80.000.000.- Ft + ÁFA. 

  
 Felelős:  polgármester 
 Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Polgármesteri Kabinet 
 Határidő:  folyamatos 
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III-59/31.413/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Nagy Villamos Projekthez kapcsolódó kisajátítást he-

lyettesítő eljárás útján megszerzendő ingatlanok vásárlásával 
kapcsolatban hozott korábbi döntés módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolci Nagy 
Villamos Projekthez kapcsolódó kisajátítást helyettesítő eljárás útján megszer-
zendő ingatlanok vásárlásával kapcsolatban hozott korábbi döntés módosítására" 
című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
A IV-34/13.383/2008. számú határozat 4. pontját törli, s helyette az alábbiakat 
rögzíti.  
 

Kisajátítást helyettesítő eljárás keretén belül hozzájárul a Miskolc, Nagy L. király 
útja 40-42. szám alatti (30512/6 és 30512/7 hrsz-ú) ingatlan-együttes per-, igény- 
és tehermentes állapotban, 48.800.000.- Ft összegen történő megszerzéséhez, 
az ellenértéket az alábbi módon, csereingatlanok biztosításával teljesítve.  

- A Miskolc, Nagy L. király útja 32. szám alatti (30503/9 hrsz-ú) ingatlan, annak 
értékét 15.000.000.- Ft összegben megjelölve.  

- A Miskolc, Nagy L. király útja 5. szám alatti (32850 hrsz-ú) ingatlan, annak 
értékét 15.800.000.- Ft összegben megjelölve.  

- A Miskolc, Andrássy u. 27. szám alatti (21843/A/1-2-3 hrsz-ú) ingatlan-
együttes, annak értékét 18.000.000.- Ft összegben megjelölve.  

 

 A cserébe bevont Andrássy u. 27. szám alatti ingatlan-együttes értékesítésé-
re szóló korábbi, 22/2008. számú Gazdasági Bizottsági határozat 3. pontjában 
foglalt vevői kötelezettségek az elidegenítés módjától függetlenül változatlanul ér-
vényben maradnak.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   folyamatos 
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III-60/31.414/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Dayka Gábor utca meghosszabbítási és szélesítési munkáinak 

elvégzéséhez szükséges magán-tulajdonban lévő területrész 
megvásárlása, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő te-
rületrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kez-
deményezése 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Dayka Gábor 
utca meghosszabbítási és szélesítési munkáinak elvégzéséhez szükséges ma-
gántulajdonban lévő területrész megvásárlására, valamint a Magyar Állam tulaj-
donában lévő területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdemé-
nyezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a jogszabályok adta lehetőségnek megfele-
lően Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonában 
lévő a Miskolc 215 helyrajzi számú terület egy részének 378 m2-nek, mely a 
Dayka Gábor utca szélesítéséhez és meghosszabbításához szükséges-  in-
gyenes átruházását igényelje, azt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 
kezdeményezze. 

 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály 
Határidő:   azonnal 

 

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Miskolc 215 helyrajzi számú te-
rület 378 m2-nek ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
vállalja a pénzügyi fedezetet a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2009. évi költségvetésében  a „Dayka G. utca korszerűsítése I ütem” tételsor 
terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   a felmerülő költségek időpontjában 
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3. Amennyiben a Miskolc 215 helyrajzi számú terület 378 m2-nek az önkormány-
zatra történő ingyenes átruházása valamilyen okból meghiúsul, úgy a Közgyű-
lés felhatalmazza a polgármestert, hogy a területet az önkormányzat nevében 
adás-vétel útján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetésében  a „Dayka G. utca korszerűsítése I. ütem” tételsor terhére 
megszerezze. 

 

      Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály 
Határidő:  az ingyenes átruházás meghiúsulása után azonnal 

 
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy  Miskolc Megyei jogú 
Város  Önkormányzata nevében a Miskolc 205/3 és a 205/4 helyrajzi szá-
mú magántulajdonban lévő ingatlanokból összesen 26 m2 területrészt 
nettó 1.196.000.- Ft értékben megvásároljon, az adás-vételi szerződést 
aláírja. 

 A vételhez szükséges pénzügyi fedezetet a Közgyűlés a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében a „Dayka 
Gábor utca korszerűsítése I. ütem” tételsor terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály 
Határidő:   azonnal 
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III-61/31.415/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartá-

sában lévő szociális intézmények alapító okiratának 
módosítása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények 
alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvényben meghatározott kötelezettsége alapján felülvizsgálta 
és módosította a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ, az Iránytű 
Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, vala-
mint a Miskolci Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát és jóváhagyja, azo-
kat az előterjesztés 1-4 melléklete szerint. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitika Főosztály  
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolci Családsegítő Központ 
    Iránytű Szociális Szolgálat 
    Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
    Miskolci Gyermekvédelmi Központ 
Határidő:  azonnal 
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III-62/31.416/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékkeze-

léssel kapcsolatos lakossági díjkompenzáció 2009. évi jóvá-
hagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos lakossági díjkom-
penzáció 2009. évi jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzor-

cium 2009/01/19/I./4. sz. határozatát, mely szerint a lakossági hulladékkezelé-
si díjkompenzáció 2009. évi nettó előlegének összege 122.362.609 Ft a Kon-
zorciumon belüli lakossági körben az AVE Miskolc Kft javára. Ebből 
84.870.507,-Ft + ÁFA a miskolci lakosságot érintő összeg.  

 
2. A díjkompenzáció negyedévente kerül számlázásra a Konzorcium terhére. A 

ténylegesen beszállított lakossági kommunális hulladékmennyiség (liter) ala-
pulvételével számított díjkülönbözet elszámolása az I-III. negyedévre vonatko-
zóan 2009. október 31-ig, a IV. negyedévre vonatkozóan 2010. február 15-ig 
esedékes. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Miskolc Holding Zrt. 
   AVE Miskolc Kft. 
Határidő:   azonnal 
   Elszámolás tekintetében 2009. október 31. 
   ill. 2010. február 15. 
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III-63/31.417/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolci Városgazda Kht-vel kötendő közszolgáltatási szerző-

dés szövegének módosítása 
 

A Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városgazda Kht.-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés szövegének módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a melléklet szerinti módosított 
Közszolgáltatási szerződés megkötését Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Miskolci Városgazda Kht. között, felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására.   
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Városgazda Kht.  
Határidő:   azonnal 
 
 
III-64/31.418/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Százszorszép Óvodában található szolgálati lakás szolgálati jel-

legének megszüntetése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a  Százszorszép Óvodában 
található szolgálati lakás szolgálati jellegének megszüntetése” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlése engedélyezi a Százszorszép Óvoda (3531. Miskolc, Serház 

u.1.) épületében lévő (3 szoba, konyha, fürdőszoba) a szolgálati lakás szolgá-
lati jellegének  megszüntetését azt a Belváros – Diósgyőri Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság részére gazdasági szervezet kialakítására használatba átadja. 

  
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester  
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:            azonnal  

 
2.  A Közgyűlés engedélyezi az érintett óvodák  és  az  óvodai igazgatóság 

(Nyitnikék Óvoda, Bulgárföli Óvoda, Vasgyári Óvoda, József úti Óvoda, Száz-
szorszép Óvoda, Belváros – Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság) alapító 
okiratában a Belváros- Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság címének vál-
tozását  (3531 Miskolc, Serház u.1.).  

 
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester  
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:            2009. július 1. 
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III-65/31.419/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi köz-

foglalkoztatási tervének elfogadása és a „Közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatásának támogatása” tárgyában kiírt pá-
lyázat benyújtásához hozzájárulás 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásá-
ra és a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” tárgyában 
kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulásra” című előterjesztést, és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 
 
 Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködő:  Egészségügyi, Családvédelmi és    

   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 Határidő:  azonnal 
 
2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a közcélú munka megszervezését, a 

közfoglalkoztatási terv megvalósításával kapcsolatos feladatokat továbbra is 
a Miskolci Városgazda Kht-val kívánja ellátni. 

 
 Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködő:  Miskolci Városgazda Kht. 
 Határidő:   folyamatos 
 
3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a „Közfoglalkoztatás-szervezők 

foglalkoztatásának támogatása” tárgyában a Miskolci Városgazda Kht. 
nyújtsa be a pályázatot.  

 
 Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
 Közreműködő:  Miskolci Városgazda Kht. 
 Határidő:   2009. április 15.  
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 

kötelező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat 
aláírja. 

 
 Felelős:  Káli Sándor polgármester 
 Közreműködő:  Miskolci Városgazda Kht. 
 Határidő:   2009. április 15., ill. folyamatos 
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III-66/31.420/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Múzeumok mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési 

szerepének erősítése” című, TÁMOP-3.2.8./08/B kódszámú pályá-
zatának támogatása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Múzeumok 
mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” című, 
TÁMOP-3.2.8./08/B kódszámú pályázatának támogatására” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumot a Tár-

sadalmi megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, „Múzeumok 
mindenkinek program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” cí-
mű pályázatának beadásában.  

 
2.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat által elnyert tá-

mogatásból megvalósított szolgáltatásokat - múzeumpedagógiai programsoro-
zatok lebonyolítását - az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését 
követő 5 évben biztosítja a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban, és 
nem hoz olyan döntést, amely a fenti projekt vonatkozásában a fenntartási kö-
telezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
   Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Határidő:   azonnal 

 
 
 
III-67/31.421/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 2008. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés megállapítja, hogy a VIII-16.842/2007.sz határozatával megállapított  
2008. évi ellenőrzési terv végrehajtása maradéktalanul megtörtént, az arról szóló 
beszámoló jelentést tudomásul veszi. 
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III-68/31.422/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a 

lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2008. 
évi II. félév)” 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok vég-
rehajtásáról (2008. évi II. félév)” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hoz-
za: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2008. évi 
II. féléves beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
   Hivatal valamennyi érintett főosztálya 
Határidő:  azonnal  
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III-69/31.425/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesz-

tése, valamint közösségi buszok beszerzése tárgyában kiírt pá-
lyázat benyújtásához  hozzájárulás 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok be-
szerzése tárgyában kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulásra” című sürgőssé-
gi 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 hat közoktatási intézmény épületének a 
felújítására. 

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

  
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a projekt 

megvalósításához a fejlesztéshez szükséges összeg 20%-át kitevő, nyertes in-
tézményenként 5.000.000 Ft-ot (összesen legfeljebb 30.000.000 Ft-ot) biztosít a 
pályázati önrész sor terhére a 2009. évi költségvetésben. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

 
3.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció kö-

telező elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat, aláírja.  
 

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

 



 
3. szám                                                                                                          46. 

 
 
III-70/31. 426/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: „Szikla központ” vagyonkezelési szerződésének közös meg-

egyezéssel történő megszüntetése és a Herman Ottó emlék-
park vagyonkezelői jogának megszerzése iránti igény Magyar 
Állam felé történő bejelentése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Szikla köz-
pont” vagyonkezelési szerződésének közös megegyezéssel történő megszünteté-
sére és a Miskolc 31329/1 hrsz.-ú Herman Ottó emlékpark vagyonkezelői jogának 
megszerzése iránti igény Magyar Állam felé történő bejelentésére” című sürgős-
ségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a Magyar Állam és az 

Önkormányzat között a Miskolc 01179/1 hrsz-ú, „Szikla központ” megnevezé-
sű ingatlan tárgyában fennálló vagyonkezelési szerződés közös megegyezés-
sel történő megszüntetésének kezdeményezését.  

 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar Állam 

képviseletében eljáró MNV Zrt-nél a „Szikla központ”-ra vonatkozó vagyonke-
zelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a Miskolc 31329/1 

hrsz-ú Herman Ottó Emlékpark megnevezésű ingatlan vagyonkezelői jogának 
megszerzése iránti igény Magyar Állam felé történő bejelentését. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a vagyonkezelői jog meg-

szerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket. 
 
5. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar Állam 

képviseletében eljáró MNV Zrt-nél a Miskolc 31329/1 hrsz-ú, Herman Ottó Em-
lékpark Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára történő vagyon-
kezelésbe adását. 

 
 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Főépítészi, Városfejlesztési –és Rendezési Osztály  
Határidő:            azonnal 
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III-71/31.448/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján 
pályázat benyújtása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a helyi önkor-
mányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 12/2009. (III. 
27.) OKM rendelet alapján pályázat benyújtására című sürgősségi  előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés jóváhagyja a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján támogatás 

igénylését a kiírás 2. § a.) pontjára, melynek témája „nagyszabású – 10 millió 
forintnál nagyobb forrásigényű - állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, tel-
jes körű felújítása, illetve korszerűsítése, beleértve a kisebbségi kultúra értéke-
it bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó több 
idegen nyelven előállított katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők 
megjelentetése”. A támogatást az Önkormányzat a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum Színháztörténeti és Színészmúzeum állandó kiállításának 
fejlesztésére pályázza meg.  

 
2.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott fejlesztés kere-

tében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését kö-
vetően legalább 5 évig fenntartja. 

 
3.) A Közgyűlés a pályázat benyújtásához 3 millió Ft-os önrészt biztosít a város 

2009. évi költségvetéséből a pályázati önrész sorról. 
 
4.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége ese-

tén az elnyert és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét a Miskolci 
Galéria Városi Művészeti Múzeum rendelkezésére bocsátja és a számlájára 
felhasználás céljából átutalja.  

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 

  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 

Határidő:   azonnal 
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III-72/31. 449/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kap-

csolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére  pályá-
zat benyújtása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a helyi önkor-
mányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására” című sürgősségi előter-
jesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások lét-
számcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rész-
letes feltételeiről szóló 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján a Miskolci Egész-
ségügyi Központnál elrendelt csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatosan 
89 fő vonatkozásában pályázatot nyújtson be.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  Főosztály 

Határidő:  azonnal 
 
 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel kapcsola-

tos intézkedések megtételére, valamint a kapcsolódó dokumentumok, pályá-
zathoz kapcsolódó mellékletek aláírására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  Főosztály 

Határidő:  azonnal 
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3. ) A  Közgyűlés kijelenti, hogy fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és 

a polgármesteri hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az előrelátható-
lag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szer-
vezeti változás, feladatátadás következtében Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatos-
ságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási  Főosztály 

Határidő:  azonnal 
 
 
III-73/31. 450/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Az egykori Zalka Máté laktanyához tartozó sporttelep értékesí-

téséből befolyt vételár felhasználása és a Miskolc Városi Fedett 
Sportuszoda elidegenítési és terhelési tilalommal történő meg-
terhelése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az egykori Zalka 
Máté laktanyához tartozó 38474 hrsz-ú sporttelep értékesítéséből befolyt vételár 
felhasználására és a Miskolc Városi Fedett Sportuszoda 40597/20 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítési és terhelési tilalommal történő megterhelésére” című sürgősségi 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A 38474 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből befolyt 67.000.000.- Ft vé-

telár kizárólag a Miskolc Városi Fedett Sportuszoda beruházásra fordítható. 
 
2) A Közgyűlés hozzájárul a 38474 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 15 éves elide-

genítési és terhelési tilalomnak a 40597/20 helyrajzi számú ingatlanra történő 
átjegyzéséhez. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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III-74/31.451/2009. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 

Tárgy: Diósgyőri vár-Lillafüred közötti terület turizmus-fejlesztési ki-
emelt projekt tartalma és a szükséges önerő biztosítása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri vár-
Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési kiemelt projekt tartalmára és a szüksé-
ges önerő biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határoza-
tot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben meg-

fogalmazott projekttartalmat, hozzájárul a pályázat benyújtásához, valamint a 
szükséges önerő biztosításához.  
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges nyilatko-
zatok aláírására. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetés terhére biz-
tosítja a pályázat összesen 587 MFt összegű pályázati önrészét. 

 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
    Projekt biztos  
    X-Centrum Kft. 
    Studio Észak-magyarországi Tervező Kft 
    Nóvia Mérnökiroda Kft. 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Oktatási és Kulturális Főosztály 
 Határidő:  azonnal 
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

12/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
Tárgy:   Szállítási szerződés óvodás és általános iskolás gyerekek ré-

szére 2 dl-es kiszerelésű, 2,8 %-os zsírtartalmú, pasztőrözött 
poharas tej (iskolatej) szállítására” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredményének jóváhagyása és döntés meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Szállítási szerződés 
óvodás és általános iskolás gyerekek részére 2 dl-es kiszerelésű, 2,8 %-os 
zsírtartalmú, pasztőrözött poharas tej (iskolatej) szállítására” tárgyban in-
dult közbeszerzési eljárásban a mellékelt jegyzőkönyvek alapján, mint döntés-
hozó, megállapítja a Minna Tejipari Zrt. (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 25/A.) 
ajánlattevő nyertességét. 
 
Ajánlattevővel a Szállítási szerződés megköthető. 
 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
 

13/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
Tárgy:   Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ Non-

profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
a „Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására” című előterjesztést és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
A Gazdasági Bizottság jóváhagyja a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét a határozat melléklete 
szerint. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  MISEK Kft. ügyvezető 
Határidő:  azonnal 
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14/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Miskolc Holding Zrt. valamint tagvállalatai 2009. évi üzleti 

terveinek és az ezek  alapján összeállított 2009. évi konszoli-
dált üzleti terv elfogadása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, mint a ha-
táskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a Miskolc Holding Zrt. valamint 
tagvállalatai 2009. évi üzleti terveit és az ezek alapján összeállított 2009. évi kon-
szolidált üzleti tervet az előterjesztés mellékletében szereplő dokumentáció sze-
rint elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
15/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 
 
Tárgy:  A K&H Bank Zrt. által kért Polgármesteri Nyilatkozat kiadása 

önkormányzati kezességvállalás tárgyában  
 
A Bizottság jelen határozatával felhatalmazza Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesterét, hogy a MIFŰ Kft. üzletrészvásárlásával kapcsolatban a fi-
nanszírozó K&H Bank által megkívánt (az előterjesztésben rögzített formájú) 
„Polgármesteri Nyilatkozatot” – az ez ügyben kelt önkormányzati kötelezettség-
vállalásról szóló II-22/31.275/2009. sz. határozat végrehajtása és kiegészítése-
ként – az Önkormányzat nevében aláírja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
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16/2009. SZ. GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Miskolc, Görgey A. u. 40. sz. alatti ingatlan induló eladási 

árának aktualizálása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat a Miskolc, Görgey A. u. 40. sz. alatti ingatlan induló eladási árának ak-
tualizálására” című előterjesztést, melyre vonatkozóan az alábbiak szerint dönt: 
 
Elfogadva az előterjesztésben jelzett indokokat, a Miskolc, Görgey A. u. 40. szám 
alatti 8386 hrsz-ú 1282 m2 nagyságú, „óvoda” megnevezésű ingatlan induló el-
adási árát – a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által IX-188/16.906/2007. 
számú határozatában elfogadott árat 20% mértékkel csökkentve – 25.600.000,- 
Ft, azaz huszonötmillió-hatszázezer forint összegben hagyja jóvá, melyet az el-
adó felé további ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel. 
 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:   a határozat kihirdetését követően azonnal 
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8/2009. SZ. IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI  
HATÁROZAT  

 
 
Tárgy:  Ifjúsági és Szabadidő Ház „Nagyi Klub” a 2008. évi Nyugdí-

jas Klubok működési támogatásának felhasználásával kap-
csolatos kérelme 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 2009. április 2-i ülésén megtárgyalta az 
Ifjúsági és Szabadidő Ház „Nagyi Klub”-jának kérelmét és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Bizottság hozzájárul az Ifjúsági és Szabadidő Ház „Nagyi Klub” a 2008. évi 
Nyugdíjas Klubok működési támogatására kiírt pályázaton elnyert 210.000 Ft 
támogatási összeg felhasználásának az alábbiak szerinti átcsoportosításához: 
 

IC pótjegy 45.000.- 
Szállásköltség 114.000.- 
Buszköltség 50.000.- 
Összesen: 210.000.- Ft 

 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és  

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   azonnal 
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9/2009. SZ. IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI  
HATÁROZAT  
 
 
Tárgy:  A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott „Sportegyesületek 

támogatása” sor felosztása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bi-
zottsága a 2009. április 2-án tartott ülésén döntött a 2009. évi költségvetésben jó-
váhagyott „Sportegyesületek támogatása” sor felosztásáról és az alábbi határoza-
tot hozza: 

 
Kiemelt egyesületek Támogatás összege 

EFt-ban 
DVTK 60.000 
Miskolci Jegesmedvék 15.000 
Diósgyőri Kézilabda Club 5.000 
MVSC Cselgáncs Szakosztálya 12.500 
Diósgyőri Birkózó Club 9.000 
MISI SC Atlétika Szakosztálya 9.000 
Club Laguna úszás 5.000 
Mecénás Alapból működési és rendezvény 
támogatások 

 

Diósgyőri Vívó Egyesület 1.000 
Mozgáskorlátozottak Akarat SE 600 
Kékhullám Sport Klub 400 
Miskolci Floorball Egyesület 250 
Miskolci Honvéd Sí-biatlon 200 
Diósgyőri Kajak Sport Klub 1.000 
MISI SC kosárlabda 1.000 
Miskolci Honvéd műkorcsolya 200 
Miskolci Vénusz futsal 500 
Miskolci Vízművek SC 350 
Diósgyőri Tájékozódási Futó Club 1.000 
MVSC férfi labdarúgás 1.000 
Vízilabda Úszó Klub 400 
Kerék Világ Sport Egyesület 150 
MVSC Röplabda 7.000 
Papírsárkány SE (Zsongó Lillafüred) 1.000 
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub 450 
Miskolc Steelers amerikai futball 200 
Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub 250 
Első Miskolci Sakkiskola 600 
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Miskolci Judóért Alapítvány nyári tábor 250 
Rendezvények  
EB MEX Kupa cselgáncs 300 
Fittségi Sportnap 1.000 
Testvérvárosok Úszó Kupa 400 
Egyéb  
Eredményességi támogatás 1.000 
Miskolci Reménységek Program 6.000 
Összesen 142.000 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének II-28/31.217-6/2009. számú – „2009. 
évi költségvetés felhasználásának I. félévi korlátozása” tárgyú - határozata értel-
mében a Sport funkción előírt 10.000 ezer Ft kötelezettségvállalásra az I. félév 
végéig nem kerülhet sor. 
 
Felelős:   Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnöke 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 

  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   folyamatosan 
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1/2009. SZ. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGI HATÁROZAT  
 
 
Tárgy: Közművelődési és a közgyűjteményi intézmények 2008. évi 

beszámolójának és 2009. évi munkatervének elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága átruházott hatás-
körben elfogadja a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények 2008. évi 
beszámolóját és 2009. évi munkatervét: 

Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ 
Ifjúsági és Szabadidő Ház 
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Miskolci Városi Könyvtár 
Miskolci Szimfonikus Zenekar Művészetek Háza 

 
Felelős:   Oktatási és Kulturális Bizottság 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:  azonnal 
 

 
 

2/2009. SZ. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGI HATÁROZAT  
 
 
Tárgy: 2008. évi Oktatási Mecénási Alapból elnyert támogatás elszá-

molási határidejének módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága en-
gedélyezi a Földes Ferenc Gimnázium részére, hogy a 2008. évi Oktatási Mecé-
nás Alapból elnyert támogatás (50.000.- Ft. Szavalóverseny rendezése a Holo-
kauszt emlékére) összegével 2009. május 15-ig számoljon el. 
 
Felelős:                Oktatási és Kulturális Bizottság 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
Határidő:            2009. május 15. 
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5/2009.  
VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGI 
HATÁROZAT 

 
 
Tárgy:    Idegenforgalmi Alap 2009. évi kiírása 
 
A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság 2009. április 2-i ülésén 
elfogadta az Idegenforgalmi Alap 2009. évi kiírását az alábbi tartalommal:  
 

Pályázati felhívás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és Turisztikai Bizottsága turisztikai célú pályázatot hirdet. Az Idegenforgalmi 
Alapon rendelkezésre álló keret: 8. 000.000 Ft 
 
A pályázók köre:  
Az idegenforgalom területén működő vállalkozások, alapítványok, egyesületek 
(vendéglátás, kereskedelmi - és magánszálláshelyek, Miskolcra irányuló utazta-
tási tevékenységet végző utazási irodák, attrakciókat működtető vállalkozások), 
amelyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci 
székhellyel rendelkeznek 

 
Az Alap olyan tevékenységekre nyújt támogatást, melyek: 
 növelik a turisták tartózkodási idejét és a turisztikai szezon hosszát,  
 tematikus programok összeállítását célozzák meg, 
 ösztönzik a beutaztató tevékenységet, 
 programcsomag elemeket tartalmaznak, 
 új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak, 
 szakmai jellegű képzést biztosítanak, 
 lehetőség szerint több partner együttműködésére épülnek. 

 
A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke, intenzitása: 
 
Vissza nem térítendő támogatás. 
A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke max.: 800.000 Ft 
Az önerő mértéke: a projekt összköltségének legalább 30%-a. A saját forrás 
számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt bruttó összköltsége.  
 
A Pályázat megvalósítási határideje: 
A támogatott projektnek olyan határidővel kell megvalósulnia, hogy az azt köve-
tő pénzügyi teljesítés – azaz a pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása– 
legkésőbb 2009. október 31-ig megtörténjen. 
 
Elszámolható költségek: 
 anyagjellegű ráfordítások, 
  tárgyi eszközök, 
 immateriális javak (pl. szellemi termékek), 
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A döntéshozatal mechanizmusa: 
A pályázatokat egy példányban, az adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint 
elektronikus formában a Kulturális és Vendégforgalmi Osztály címére kell pos-
tai úton eljuttatni. 
A beérkezett anyagok adminisztratív feldolgozását a vendégforgalmi csoport 
végzi, előkészítve azt a Bizottság számára. Az elbíráláshoz az Osztály szakmai 
ajánlást tesz, a Bizottság saját hatáskörben dönt az alap felosztásáról. A pályá-
zatok elbírálásánál a Bizottság hátrányos megkülönböztetésben részesíti azon 
pályázókat, akik korábbi, az Alapra benyújtott, nyertes pályázati kötelezettsé-
güknek nem tettek eleget, kivételként kezelve a vis maior helyzeteket. 
A bizottsági határozatot követően történik a pályázók értesítése, valamint a 
szerződések aláírása. A pályázati pénzek utalásáról a Pénzügyi Főosztály gon-
doskodik. 
A pályázó a felhasználásról pénzügyi és szakmai írásbeli beszámolót köteles 
készíteni. 
 
A támogatás odaítélésének feltétele: 
Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem le-
het igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által igazolt – 
postai feladásának dátuma számít. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia a 
finanszírozás önrészére vonatkozóan. 
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együtte-
sen tartalmazzák, melyek letölthetők a www.miskolc.hu és a  
www.miskolctour.hu  honlapról. 
 
A pályázat formai követelménye: 
Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban 
megjelölt mellékletekkel 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint 1 pél-
dányban elektronikus adathordozón (CD lemezen) zárt borítékban. 
 
Pályázati díj: pályázatonként 3.000 Ft  
A díj befizethető a Kulturális és Vendégforgalmi Osztályon átvehető csekken 
vagy átutalható Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal számlájára (CIB Bank Zrt. 
10700086-42689106-51100005) 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat KIZÁRÓLAG postai úton ajánlott küldeményként lehet be-
nyújtani az alábbi címre: 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Vendégfor-
galmi Osztály  3525 Miskolc, Batthyány u.1. 

 
A borítékon és a CD lemezen kérjük feltüntetni: IDEGENFORGALMI ALAP - 
2009. ÉVI PÁLYÁZAT 
 
A pályázat postára adásának határideje: 2009. április 22. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 14. 
 
További információ: Tel: 503-020, Fax: 344-657, E-mail: kultur@miskolcph.hu 

 

http://www.miskolc.hu/
mailto:kultur@miskolcph.hu
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