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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETE 

 
Rendelet száma                    Tárgya                        ___________   
 
(2009. június 25-ei Közgyűlés) 
 

18/2009. (VI.30.)  A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése 
támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről /ÖKO-
PROGRAM/ szóló, módosított 12/2008. (III.12.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
19/2009.(VI.30.) Egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

 
20/2009. (VI.30.) A gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló, 

többször módosított 22/2000. (V.8.) számú rendelet 
módosításáról 

 
21/2009. (VI.30.) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 
 

22/2009. (VI.30.) A lakások bérletéről szóló, többször módosított 25/2006. (VII.12.) 
sz. rendelet módosításáról 

 
23/2009. (VI.30.) A  szmogriadó-tervről 

 
24/2009. (VI.30.) A fizető parkolási rendszerről szóló, többször módosított 

31/2004. (IX.29.) számú rendelet módosításáról 
 

25/2009. (VI.30.)  A miskolci területi védőnői és iskola-, ifjúság-egészségügyi 
körzethatárok megállapításáról és fejlesztéséről szóló, 
módosított 50/2005. (XI.24.) számú rendelet módosításáról 

 
26/2009. (VI.30.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 7/2007. (III.7.) sz. rendelet módosításáról. 
(A Selyemrét Településrészi Önkormányzat létrehozása) 
 

27/2009. (VI.30.) Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
programjáról szóló, módosított 32/2008. (XI.26.) számú 
rendeletének módosításáról  
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma         Tárgya 
 
2009. június 25-ei: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 
V-102/31.680/2009. Miskolc város művészeti és tudományos 

ösztöndíjainak adományozása  
 

V-103/31.681/2009. Avastető Óvoda óvodavezetője 
közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történő megszüntetése  
 

V-104/31.108-4/2009. Fellebbezések elbírálása egyedi szociális 
hatósági ügyekben  
 

V-105/31.744/2009. 
 

Miskolci Városi Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyének betöltése 

 
 
Nyílt ülésen hozott határozatai: 
 
V-106/31.657/2009. Települési folyékony hulladék gyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatás ellátására 
szóló Közszolgáltatási Szerződés 
megkötése 
 

V-107/31.661/2009. 
 

Védőnői szolgálat struktúrájának 
módosítása  
 

V-108/31.662/2009.  Selyemrét Településrészi Önkormányzat 
létrehozása 
 

V-109/31.664/2009.  Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának 
feladatellátási, intézményhálózat 
működtetési és fejlesztési tervének 2007-
2013 felülvizsgálatáról szóló II-
32/31.223/2009. sz. határozat módosítása 
 

V-110/31.665/2009. Középfokú oktatási intézmények 2010. évi 
beiskolázási terve  
 

V-111/31.666/2009. MITISZK Kht. alapító okiratának módosítása
 

V-112/31.667/2009. Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone 
Magyarország Zrt. között bérleti szerződés 
megkötése 
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V-113/31.668/2009. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
intézményi étkeztetés átszervezése  
 

V-114/31.669/2009. Pályázat benyújtása létszámcsökkentési 
döntésekkel kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás elnyerésére  
 

V-115/31.670/2009. Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi 
Szolgálat létszámának 3 fővel történő 
bővítése  
 

V-116/31.671/2009. DSM Kht. nonprofit kft-vé történő átalakítása 
 

V-117/31.672/2009. 
 

Belvárosi Európa tér beépíthető részeinek 
értékesítése  
 

V-118/31.673/2009. 
 

Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési 
kötelezettséggel történő értékesítésére 
vonatkozó VIII-238/70.982-2/2005. sz. 
határozat módosítása 
 

V-119/31.674/2009.  
 

Közterület elnevezéssel kapcsolatban hozott 
V-118/16.507/2007. sz. közgyűlési határozat 
módosítása 
 

V-120/31.675/2009. Miskolc-Felsőhámor, Szinva-vízesés előtti 
partfal beomlása tárgyú, vis maior pályázat 
benyújtása és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítása. 
 

V-121/31.676/2009. Miskolc-Avas városrész Fényi Gyula téren 
jelzőlámpa kialakítása miatt a megszűnő 
aluljáró hasznosítása  
 

V-122/31.677/2009. Tájékoztató a város környezeti állapotáról, 
valamint az Önkormányzat 2008. évi 
környezetvédelmi tevékenységéről  
 

V-123/31.678/2009. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása működéséről  
 

V-124/31.722/2009. Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft. egészségügyi kapacitás 
átalakítására vonatkozó tervezetének 
jóváhagyása 
 

V-125/31.723/2009. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő szociális intézmények 
alapító okiratának módosítása  
 

V-126/31.724/2009. Lyukóvölgyi településrészen orvosi 
konténerek elhelyezése  
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V-127/31.725/2009. Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése 
és pályázat benyújtása  
 
 

V-128/31.725-1/2009. Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése 
és pályázat benyújtása 
 

V-129/31.726/2009. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együtt-működési Program 2007-2013 
pályázatának támogatása 
 

V-130/31.727/2009. Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 
okiratának módosítása 
 

V-131/31.731/2009. Pályázat benyújtása az ÉMOP-2009-5.1.3 
kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése című felhívásra 
 

V-132/31.732/2009. „Pályázatok benyújtása az ÉMOP 2009-
4.2.2 kódszámú, Egyenlő esélyű hozzáférés 
a közszolgáltatásokhoz  (Akadály-
mentesítés) című  felhívásra” 
 

V-133/31.733/2009. MIBOB Kft és az Önkormányzat között 
fennálló földhasználati szerződés 
módosítása 
 

V-134/31.734/2009. ÉMOP keretében meghirdetett, az 
Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg 
szakellátás korszerűsítése tárgyában elnyert 
pályázati összeg kiegészítése 
 

V-135/31.735/2009. Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány, Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány, Miskolci Speciális Felderítő 
és Mentőcsoportért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítása 
 

V-136/31.736/2009. Önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézmények Miskolc Városi Diáksport 
Szövetséghez való csatlakozási lehetősége 
 

V-137/31.737/2009. Önkormányzati intézmények felújítására 
benyújtott pályázatok önrészének 
módosítása 
 

V-138/31.738/2009. Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújítására 
benyújtott pályázatok önrészének 
biztosítása 
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V-139/31.739/2009. Kötelező úszásoktatás  átszervezése és a 
Városi Uszoda üzemeltetőjének 
változtatása, valamint a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont Alapító Okiratának 
módosítása 

V-140/31.740/2009. Miskolc, Széchenyi utca 117. 1/3. sz. alatt 
lévő egyetemi szolgálati lakás helyett 
cserelakás biztosítása 
 

V-141/31.741/2009. Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői 
álláshelyére pályázat kiírása 
 

V-142/31.742/2009. Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnoki beosztásának 
betöltésére pályázat kiírása 
 

V-143/31.743/2009. Egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi 
ingatlan-csoportjához csatolandó további 
ingatlanrészek értékesítése és a korábbi 
vonatkozó döntés módosítása 
 

V-144/31.746/2009. Miskolc 5-ös számú déli iparterület ipari 
parki cím elnyerésére irányuló pályázat 
benyújtása 
 

V-145/31.751/2009. Miskolci Piac Zrt. részére nyújtandó 
részvényesi kölcsönnel kapcsolatos 
döntések meghozatala, valamint FB tag 
megválasztása 
 

V-146/31.758/2009. MISEK Nonprofit Kft. Ingatlan tranzakcióinak 
tulajdonosi jóváhagyása 
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III. 

 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 
 
2009. május 29-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 
35/2009. A MITISZK Kht. 2008. éves beszámolója és 

2009. évi üzleti terve 
 

36/2009. A DSM Kht. 2008. éves beszámolója 
 

37/2009. A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2009. 
évi üzleti terve 
 

38/2009. Miskolc Holding Zrt., mint elismert 
vállalatcsoporttal kapcsolatos uralmi viszony 
létesítése 
 

39/2009. Miskolc Holding Zrt. 2008. évi éves beszámoló 
elfogadása 

 
2009. június 04-ei: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 
 
40/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”

nagyprojekt „Pálya-felújítás, vonalhosszabbítás és 
kapcsolódó infrastruktúra” tárgyú közbeszerzési 
eljárás újbóli megindításának jóváhagyása 
 

41/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”
nagyprojekt „Városi villamosvasúti üzem
energiaellátás kiegészítő tervezési munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ismételt
megindításának jóváhagyása. 
 

42/2009. A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”
nagyprojekthez kapcsolódó „PR és kommunikációs 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításának jóváhagyása. 
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2009. június 18-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

43/2009. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére MIP
Miskolci Ipari Park bankgarancia biztosításához
nyújtott kölcsön futamidejének meghosszabbítása 

 
 
 
 
2009. június 26-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

44/2009. Szinva patak mederrendezéshez idegen 
tulajdonú ingatlanok kisajátítást helyettesítő 
adásvétellel történő megszerzése 
 

45/2009. Bartók Béla köz útépítéséhez kapcsolódó 
magántulajdonú ingatlanok tulajdonosaival 
kötendő szerződéskötés 
 

46/2009. Miskolc, Csaba vezér u. 55. szám alatti ingatlan 
értékesítése 
 

47/2009. Miskolc, Martin-kertvárosban elhelyezkedő 
ingatlanok értékesítése 
 

48/2009. Miskolc, Hatvanötösök útja 3. valamint 5. szám 
alatti ingatlanok értékesítése 
 

51/2009. Miskolc Holding Zrt. 2008. évi Összevont 
(konszolidált) éves beszámoló elfogadása 

 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

49/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt „Pálya felújítás, vonalhosszabbítás és 
kapcsolódó infrastruktúra” tárgyú közbeszerzési 
eljárás – KIKSZ minőségbiztosítás utáni – 
megindításának jóváhagyása 
 

50/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt „Városi villamosvasúti üzem 
energiaellátás kiegészítő tervezési munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ismételt – KIKSZ 
minőségbiztosítás utáni – megindításának 
jóváhagyása 
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG: 
 
2009. június 18-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozata: 
 
5/2009. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjak felülvizsgálata 
 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

6/2009. Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülete 
részére a 2009 évi Kulturális Mecénás pályázaton 
a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjába 
tervezett fabútorok készítésére szervezett 
alkotótábor rendezésének elhalasztása 
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VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 
 

 
2009. április 23-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

5/2009. A piaci alapon bérbe adandó lakások 
pályázatának elbírálása 
 

6/2009. PPP-rendszerben épült piaci alapon bérbe 
adandó lakások pályázatának elbírálása 

 
VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 

valamint a  
IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

 
 
2009. április 23-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
10/2009. Az Eperjesi u. 5. szám alatt lévő nyugdíjasház 

névjegyzékének megállapítása 
 

11/2009. Önkormányzati bérlakások méltányosságból 
történő bérbeadása, valamint a méltányosságból 
rendezett bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 
 

12/2009. Az önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti 
jogviszony folytatására nem jogosult élettársak 
méltányosságból történő elhelyezése 
 

13/2009. Bérleti jogviszonyok visszaállítása, valamint a 
visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 
 

14/2009. Költségelven bérbe adandó lakások pályázatának 
elbírálása 

 
 

IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
2009. május 7-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 

15/2009. Észak-magyarországi Senior Atléták Klubja 
támogatási kérelme 
 

16/2009. Miskolc Városi Szabadidő Központ 
Sportegyesülete kérelme Lerch Zsolt sportoló 
támogatására vonatkozóan 
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2009. május 13-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

17/2009. Nyugdíjas Klubok 2009. évi működési 
támogatásának elosztása 
 

18/2009. 2009. évi Szociális Alap felosztása 
 

19/2009. 2009. évi Fogyatékosügyi Alap felosztása 
 

20/2009. „Miskolci Reménység Program” pályázati 
felhívása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI: 

 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
18/2009. (VI. 30.) sz. rendelete 

A távhővel ellátott  lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására 
és mérésére alkalmas eszközök beszerelése  

támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről 
/ÖKO-PROGRAM/ szóló  

49/2008. (XII. 22.) sz. rendelettel módosított 
12/2008 (III.12. ). sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

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

A  meghosszabbított benyújtási határidő:  2009. július 10. 
 
 
 

2.§ 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
M i s k o l c, 2009. június 25. 
 
 
 
 
 

Dr. Mihalecz Péter  sk.   K á l i   Sándor sk. 
 jegyző     polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
19/2009.(VI. 30.) számú rendelete 

egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
kereskedelemről szóló CLXIV. Törvény 6.§ (4) bekezdésében és 12.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1)  A rendelet hatálya  Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén - a külön 
jogszabályban meghatározott - működési engedéllyel rendelkező, a mellékletben 
meghatározott, szeszesitalokat is forgalmazó üzletek üzemeltetőire   terjed ki. 

 
(2)  E rendelet hatálya nem terjed ki az üzemanyagtöltő állomásokon található 

üzletekre, a hipermarketekre, a vendéglátó üzletekre, szállodákra, panziókra. 
 
 

Az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása 
 

2.§ 
 
(1)  Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott üzletek 22.00 órától 06.00 óráig nem 

tarthatnak nyitva. 
 
(2)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 

1. napjára. 
 

Záró rendelkezések 
 

3.§ 
 

E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 

Dr. Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 
jegyző       polgármester 
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Melléklet a 19/2009. (VI. 30.) sz. rendelethez 
 
 
A.) A rendelet 1.§.(1) bekezdése alapján a rendelet hatálya a 133/2007. (VI. 13.) 
Korm.rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott, alábbi üzletköri számokat tartalmazó 
működési engedéllyel rendelkező üzletekre terjed ki: 
 
-1112.  Élelmiszerüzlet 
-1122.  Iparcikküzlet 
-1260.  Palackozott italok szaküzlete 
-9000.  Termelői borkimérés 
 
B.) A rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed továbbá az e 
rendelet hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező, de a már 
hatályon kívül helyezett 4/1997.(I.22.) Korm.rendeletben előírt, alábbi  üzletköri 
számokat  tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletekre is: 
 
-113.  Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 
-114.  Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet 
-126.  Alkoholtartalmú és egyéb ital üzlet 
-1261.Termelői borkimérés 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
20/2009. (VI. 30.) számú rendelete 

a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 
6/2001. (III.5.) számú, 14/2008. (IV. 24.) számú rendeletekkel módosított 22/2000. 

(V. 8.) számú rendelet módosításáról  
 

1. § 
 

 A rendelet címe az alábbiak szerint változik: 
 
„a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló” cím helyébe a 
gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek 
elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló” cím lép. 
 

2. § 
 
A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:  
 

A kerékbilincs alkalmazása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti, 
Rendészeti és Ellátási Főosztályának közterület-felügyelői az e rendeletben 
foglalt feltételek fennállása esetén a behajtási és várakozási szabályok 
megszegőivel szemben jogosultak gépjármű elindulását gátló ún. kerékbilincs 
alkalmazására. 
 

3. § 
 
A rendelet 2. §-a  szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
A Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály a közterületen 
szabálytalanul elhelyezett jármű rögzítésére irányuló intézkedés alkalmazása 
során az e rendeletben foglaltak szerint jár el. 
 

4. § 
 
A rendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
(1) Kerékbilinccsel rögzíthető az a forgalmi akadályt nem képező jármű, amely 
 
a) korlátozott várakozási övezetben, érvényes engedély nélkül vagy az 
engedélyben foglaltaktól eltérően van elhelyezve; 
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 
(továbbiakban: KRESZ) szerinti kiegészítő tábla hatálya alatti  (KRESZ 15. § (10) 
bekezdésében foglalt 63/c. jelű ábra) közterületen található; 
 
c) nem a KRESZ 40. § (1) és (8) bekezdés szerinti megállás és várakozás, 
valamint nem a 41. § (3) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelően 
helyezkedik el a közterületen; 
 
d) a gépjármű forgalomtól védett területen (védett övezetben) behajtási engedély 
nélkül vagy nem a behajtási engedélyben rögzített feltételek szerint várakozik.  
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e) közterületen szabálytalanul vagy közterület-használati engedély nélkül van 
elhelyezve. 

5. § 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
a) a felszerelés napján 20.00 óráig történő fizetés esetén –  20.000,- Ft + ÁFA 
b) a felszerelést követő naptári nap 20.00 órájáig történő fizetés esetén –  25.000,- 
Ft + ÁFA 
c) a felszerelést követő 2. nap 20.00 órát követő időpontban történő megfizetés 
esetén – 35.000,- Ft+ÁFA 

6. § 
 
A rendelet 8. § az alábbiak szerint egészül ki: 
 
Nem rögzíthető kerékbilinccsel: 
 
a) a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű; 
b) a tűzoltási felvonulási úton álló jármű; 
c) a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű; 
d) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű; 
e) a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és 
ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességeket élvező tagjai 
és családtagjai megkülönböztető rendszámmal ellátott járműve; 
f) a háziorvosi szolgálat ellátására utaló, jogszabályban meghatározott jelzéssel 
ellátott jármű; 
g) a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű; 
h) az érvényes igazolvánnyal ellátott mozgássérült járműve, ha az igazolványt a 
jármű szélvédője alatt jól látható módon helyezték el; 
i) fegyveres erők és testületek azonosítási jelzővel ellátott gépjárművei. 

 
7. § 

 
A rendelet 9. §  bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 
 
A korlátozott várakozási (parkolási) feltételeket jelző táblát a kerékbilincs 
alkalmazásának lehetőségére utaló kiegészítő táblával (KRESZ 15. § (10) 
bekezdésében foglalt 63/c. jelű ábra) kell ellátni. 

 
8. § 

 
A rendelet 10. § a következők szerint módosul, illetve egészül ki: 
 
 A kerékbilincset úgy kell elhelyezni, hogy az érintett járműben károsodás 
sem fel, sem leszereléskor ne keletkezzen. 
  
 Az Önkormányzat a jármű kerékbilinccsel való rögzítésére, továbbá az 
intézkedéssel érintett jármű tárolására, őrzésére és értékesítésére – szerződés 
alapján – megfelelő felelősségbiztosítással rendelkező közreműködőt vehet 
igénybe. 
 
 A kerékbilincs felszerelésének folyamatában – amennyiben nem kerülnek 
alkalmazásra az 5.§-ban foglaltak – a járművezető, illetve üzembentartó az alábbi 
térítési díjakat köteles megfizetni: 
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 a) a közterület-felügyelői intézkedés során  
 a bilincs felhelyezése előtt      4000.- Ft + ÁFA 
 
 b) a felszerelés folyamatában,  
 annak befejezéséig       6000.- Ft + ÁFA 
 
 c) a felhelyezést követően, amikor még  
 a felügyelők a helyszínen vannak     8000.- Ft + ÁFA 
 
Nem lehet a c) pontban foglaltakat alkalmazni akkor, ha a felügyelők a helyszínt a 
véglegesség szándékával elhagyták, vagy egy másik közterület-felügyelői 
intézkedés foganatosításába kezdtek. 
 
(5) Amennyiben a kerékbilincs felszerelését követő 7 napon belüli leszerelése 
érdekében az üzembentartó (járművezető) nem intézkedik, úgy Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási 
Főosztálya jogosult a gépjárművet az erre vonatkozó külön előírásoknak 
megfelelőn elszállítani, illetve intézkedni. 
 

9. § 
 
A rendelet 12. § bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
1. Kerékbilincs felszerelésével egy időben a közterület-felügyelő, illetve a 
közreműködő személy jól látható módon olyan ábrával kiegészített tájékoztatót 
köteles elhelyezni, amely tartalmazza: 
 
a) a jármű rögzítését elrendelő közterület-felügyelet megnevezését, székhelyét és 
telefonszámát, ahol az intézkedés megszüntetése kezdeményezhető, az eljárással 
kapcsolatban tájékoztatás kérhető; 
b) az intézkedés időpontját; 
c) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével; 
d) a figyelmeztetést, hogy a kerékbilincs leszerelése előtt a jármű sérülés nélkül 
nem helyezhető üzembe; 
e) az intézkedés várható költségét, továbbá befizetésének módját, tájékoztatást 
arról, hogy a fentieken túl a távollevő gépjárművezetővel szemben a Közterület-
felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály jogosult helyszíni bírság 
kiszabására, illetőleg szabálysértési eljárás kezdeményezésére; 
f) a figyelmeztetést, hogy a jármű rögzítése csak az intézkedés költségének 
megfizetése után szüntethető meg; 
g) a jármű elszállítására történő figyelmeztetést; 
h) az intézkedő közterület-felügyelő, vagy a közreműködő azonosító adatait és 
aláírását. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külföldi rendszámú jármű 
esetén angol, német és orosz nyelven is el kell helyezni. 
 
A tájékoztatót csak a gépjármű ablakára, jól látható helyen lehet elhelyezni, 
megfelelő ragasztással, de oly módon, hogy azt megfelelő vegyi eszközzel a 
gépjármű károsodása nélkül a kerékbilincs leszerelése után az üzembentartó el 
tudja távolítani, illetve távolíttatni. 
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10. § 
 

A rendelet 15. §-a alábbiak szerint módosul: 
 

A járművek elszállítása 
(1) Elszállítható a jármű: 
a) a jármű kerékbilinccsel való rögzítése  esetén, ha a jármű üzemeltetője az 
intézkedéstől számított 7 napon belül nem kéri a rögzítés eltávolítását; 
b) a közterület rendjének, biztonságának megóvása, védelme, a közúti vagy a 
vasúti forgalmi rend biztosítása érdekében, továbbá a KRESZ 59. § (1) 
bekezdésében foglalt esetekben, elsősorban a védett övezetekben; 
c) a közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő 
módon tárolják  a járművet. 
 
(2) A jármű elszállításának megkezdése előtt jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelynek tartalmaznia kell: 
a) a jármű elszállítását elrendelő szerv (útkezelő, közterület-felügyelet) és az 
elszállítást foganatosító közterület-felügyelet megnevezését, székhelyét és 
telefonszámát, közreműködő esetén annak a szervezetnek nevét, címét, 
telefonszámát, ahol a jármű kiváltása felől intézkedés kezdeményezhető; 
b) a tárolóhely címét és telefonszámát, illetőleg azt a helyet, ahol az elszállított 
jármű található; 
c) az elszállítás időpontját;  
d) a jármű elszállítás előtti helyét; 
e) ha van, a jármű rendszámát, valamint gyártmányát, típusát, színét és külföldi 
rendszámú jármű esetén az államjelzést; 
f) a jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és meghibásodását; 
g) az intézkedő közterület-felügyelő által lezáratlanul talált járműben levő 
ingóságok jegyzékét; 
h) az elszállítás okát a jogalap megjelölésével; 
i) tájékoztatást az elszállítás, a gépjármű esetleges korábbi kerékbilincselésének, 
továbbá tárolásának várható költségéről, 
j)  tájékoztatást arról, hogy a fentieken túl helyszíni bírság kiszabására, illetőleg 
szabálysértési eljárás kezdeményezésére is sor kerülhet; 
k) annak a tényét, hogy az elszállított gépjárműről fénykép és/vagy videó felvétel 
készült. 
 
(3) A Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály a jármű 
elszállításáról a Miskolci Városi Rendőrkapitányságot, valamint az út kezelőjét 
értesíti telefon útján, az elszállítást követően azonnal, írásban pedig az intézkedés 
napján, összesítő lista megküldésével. 
(4)  
(5) Külföldi rendszámú vagy hatósági jelzés nélküli külföldi államjelzésű jármű 
elszállításáról (és visszaszolgáltatásáról) értesíteni kell a vám- és pénzügyőrség 
elszállítás helye szerint illetékes szervét is. 

 
11. § 

 
A rendelet az alábbi 16. §-sal egészül ki: 
 

Az elszállított jármű tárolása 
 
(1)  A elszállított járművet az Önkormányzattal kötött szerződés alapján 
közreműködő tárolja. 
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(2)  Ha az üzemeltető az elszállítást követő 3 munkanapon belül nem 
kezdeményezi a gépjármű visszavételét, és személye ismeretlen, úgy a 
Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály eljár az 
üzembentartó/tulajdonos személyének megállapítása végett: 
a) Hazai hatósági jelzéssel ellátott jármű esetén: adatszolgáltatást kér a közúti 
közlekedési nyilvántartási szervtől; 
b) Külföldi rendszámtáblával ellátott jármű esetén:  
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától útján a 
15. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyv egy példányának 
megküldésével annak az államnak az illetékes hatóságánál, ahol a járművet 
forgalomba helyezték. 
 
(3)  A Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály az elszállítás 
napjától számított 8 napon belül köteles írásban felszólítani az üzemeltetőt, hogy 
fizetési kötelezettségét teljesítse, és a járművet – a kézhezvételt követő 8 napon 
belül – vegye birtokába, illetőleg szállítsa el. A felhíváshoz csatolni kell a 15. § (2) 
bekezdése szerinti jegyzőkönyvet is. 
I. Amennyiben az üzemeltető személye nem azonos a jármű tulajdonosával, 
úgy a felhívás másolatát a tulajdonos részére is meg kell küldeni. 
II. A felszólítást a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint 
kell megküldeni. 

 
12. § 

 
A rendelet az alábbi 17. §-sal bővül ki: 

A jármű elszállításával kapcsolatos intézkedési költség 
(1) a.) A jármű üzemeltetője – a 21. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott 
kivételekkel – a szabálysértési jogkövetkezményeken túlmenően köteles a jármű 
elszállításával, tárolásával és őrzésével, valamint a jármű értékesítésével 
felmerülő költséget megfizetni. 
b.)    Elszállítás költségei: 
- motorkerékpár, motorkerékpár pótkocsija esetén, járművenként: 6.000,- Ft + 
ÁFA; 
- személygépjármű, személygépjármű pótkocsija, gépjármű 2,5 t összsúlyig, 
járművenként: 15.000 Ft + ÁFA; 
- egyéb gépjármű 2,5 t összsúly fölött, illetve vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén, járművenként: 25.000 Ft + ÁFA. 
c.)  Tárolás, őrzés díja: 7.000,-Ft + ÁFA/nap, azzal, hogy a tárolási napok száma 
a jármű elszállításának napjától az elszállítási költségek megfizetésének napjáig 
eltelt naptári napok száma, de legkevesebb 1 nap. 
 
(2) Intézkedés megszakítása esetén a járművezető az elszállítás költségének 50 
%-át köteles a helyszínen, készpénzben megtéríteni. 
 
(3) Az intézkedési költség megfizetéséről a Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztálya 
készpénzfizetési számlát állít ki.  
(4) Az elszállított jármű tárolását végző közreműködő telephelyéről történő 
kiadás alkalmával átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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13. §  
 
A rendelet az alábbi 18. §-sal egészül ki: 
 

Az elszállított jármű értékesítése 
(1) A beszállított és a megőrzési idő – 60 nap – elteltéig ki nem váltott járművet, 
az abban lévő tárgyakat a közreműködő nyilvános árverésen értékesíti. Az 
árverés helyéről, idejéről, az árverésre kerülő járműről, annak becsértékéről az 
árverést megelőző 15 nappal hirdetést tesz közzé a megyei napilapban, valamint 
Miskolc Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – 15 napra történő 
kifüggesztés útján – hirdetményt tesz közzé. 
(2) Az értékesítés során befolyt összeget az Önkormányzat – a kerékbilincselés, 
az elszállítás, tárolás és az értékesítés költségeinek, illetve az esetleges 
közterület-foglalási díjnak a levonása után – 5 évig függő bevételként kezeli.  
(3) A tulajdonos vagy a tulajdonossal kötött megállapodásban rögzítettek szerint 
az üzembentartó – amennyiben tulajdonjogát illetve üzemben-tartói jogosultságát 
hitelt érdemlően igazolja – a polgári jog szerinti elévülési időn belül az 
értékesítésből befolyt – a hivatkozott költségekkel csökkentett – kamatmentes 
összegre jogosult. 
(4) Amennyiben a gépjármű értéke a felmerült költségeket nem fedezte, a 
kötelezett a különbözet megfizetésére kötelezhető. 
(5) Az első árverésen el nem adott járművet második árverésen kell értékesíteni. 
A második árverést az első árveréstől számított 30 napon belüli időpontra kell 
kitűzni. 
(6) A második árverésen el nem adott jármű értékesítés céljából a használt 
autókereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdálkodó szervezet részére 
átadható. A Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály, illetve 
megbízása alapján a közreműködő - az ilyen módon sem értékesíthető járművet, a 
forgalomból történő esetleges végleges kivonást követően, hulladékként 
értékesíti. 

14. § 
A rendelet az alábbi 19. §-sal egészül ki: 
Eljárás az üzemeltető személyének ismeretlensége esetén 
(1) Amennyiben az elszállított jármű üzemeltetőjének személyét a 7. § (2) 
bekezdésében rögzített eljárás során megállapítani nem sikerült, úgy a 
Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály Miskolc  M.J.V. 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján – 15 napra történő kifüggesztés útján  
– hirdetményt tesz közzé.  
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell a jármű fényképét, az elszállítás 
időpontját és helyszínét, valamint azon felhívást, hogy a jármű üzemeltetője 
- személyi azonosságának és  
- a járműre vonatkozó rendelkezési jogosultságának igazolása, valamint  
- az elszállítás, tárolás továbbá az esetleges megelőző kerékbilincselés, vagy 
közterület-foglalás díjának vagy a pótdíjnak a Közterület-felügyeleti, Rendészeti 
és Ellátási Főosztályon történő befizetését követően a járművet átveheti. 
(3) A járműre vonatkozó rendelkezési jogosultságot okirattal, tanúkkal, vagy 
más alkalmas módon, így különösen a jármű iratainak vagy kulcsainak 
bemutatásával lehet igazolni. 
1.) Amennyiben a 19. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény levétele megtörtént, 
és a jármű elszállítása óta egy hónap eltelt, a Közterület-felügyeleti, Rendészeti és 
Ellátási Főosztály felhívására a közreműködő a járművet hulladékként értékesíti. 
2.) A befolyó vételárnak az elszállítás, tárolás továbbá az esetleges megelőző 
kerékbilincselés, vagy közterület-foglalás díjának levonását követően fennmaradó 
részét Miskolc M.J.V. Polgármesteri Hivatal függő bevételként kezeli.  
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(6) A függő bevételként kezelt összeget – amennyiben azért az elszállítást követő 
egy éven belül jelentkezik – a jármű tulajdonosa részére ki kell fizetni. Az egy 
éves határidő elteltével az önkormányzat a maradvány összegre – a Ptk. találásra 
vonatkozó szabályai szerint – tulajdonjogot szerez. 

 
15. § 

 
A rendelet az alábbi 20. §-sal egészül ki: 
 

Közterület-felügyelői intézkedések közös szabályai kerékbilincs alkalmazása  
és a jármű elszállítása esetén 

(1) A kerékbilincs alkalmazásáról és a jármű elszállításáról, az intézkedés 
megszakításáról és a megszakítás során az intézkedés költségének 
megfizetéséről, illetve annak hiányában az intézkedés befejezéséről, a tapasztalt 
körülményekről, a helyszínről, a gépjárműveken lévő sérülésekről, az utastérről 
videó-felvételt kell készíteni, amelyet 6 hónapig, illetve ha az eljárással 
kapcsolatban jogviták keletkeztek, úgy azok jogerős lezárását követő 6 hónapig 
meg kell őrizni. 
(2) A közterület-felügyelő az intézkedésekről napi jelentést készít. 
(3) A jármű rögzítése, elszállítása esetén legkésőbb a napi jelentés készítésével 
egy időben haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a járművet nem körözik-e. A 
körözött jármű tartózkodási helyéről a rendőrhatóságot haladéktalanul értesíteni 
kell. 
(4) A jármű rögzítésének megszüntetését, az elszállított jármű visszaadását kérő 
személy személyi azonosságát igazolni köteles. A közterület-felügyelő csak az 
ügyfél személyi azonosító adatainak rögzítését követően jogosult a járműről a 
kerékbilincset leszerelni, illetve az elszállított jármű visszaadásáról rendelkező 
intézkedést kibocsátani. 
(5) Az elszállított jármű akkor adható vissza az üzemeltető birtokába, ha az 
intézkedési költséget megfizette. Ezt követően a közterület-felügyelet a jármű 
átvételére jogosító okiratot állít ki az ügyfél részére. Az okirat a kiállítást követő 
második munkanapig érvényes. Amennyiben  az okirat érvényessége lejárt, az 
ügyfél – a tárolási díj különbözetének megfizetését követően – új okirat 
kibocsátását kérheti a Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztálytól. 

 
16. § 

A rendelet az alábbi 21. §-sal egészül ki: 
 

Közös szabályok 
(1) A kerékbilinccsel történő rögzítés és gépjármű elszállítási, illetve az 
elszállított jármű tárolásával kapcsolatos feladatainak végrehajtása céljából a 
Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály jogosult az érintett jármű 
üzemeltetőjének személyes adatait megállapítani és kezelni. Jogosult továbbá az 
üzembentartó illetőleg a tulajdonos személyes adatait a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától  átvenni és kezelni. 
(2) A jármű eltulajdonítása, önkényes elvétele esetén a kerékbilinccsel rögzített, 
illetve elszállított járművet, az üggyel kapcsolatban eljárást folytató 
rendőrhatóság rendelkezése szerint, a rendelkezésben megjelölt személy részére 
– az intézkedési költség megfizetése nélkül - kell kiadni. Az intézkedés költsége 
ez esetben az elkövetőt terheli.  
(3) Nem kell az intézkedési költséget megfizetni: 
 
a.) abban az esetben, ha a szabálytalan elhelyezésre, az emberi élet védelme, 
bűncselekmény megelőzése, bűncselekmény elkövetésének gyanúja, a 
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közbiztonság védelme érdekében, közveszély vagy elemi csapás elhárítása miatt 
került sor; 
b.) a jármű vezetője egyéb jogszabályban meghatározott mentességet élvez; 
c.) fegyveres erők és rendvédelmi szervek azonosítás nélküli járműveivel 
szembeni intézkedés esetén 
(4) E rendelet alkalmazásában közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló 
minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet 
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként 
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) 
által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos 
feltételekkel bárki használhat;  
 
(5)E rendelet alkalmazásában védett övezetnek minősül a közterületek rendjéről 
szóló 13/1998. (II. 30.) sz. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott terület. 

 
17. § 

 
A rendelet 1. számú melléklete jelen rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
módosul: 

18. § 
 

 
A rendelet az alábbi 22. §-sal egészül ki: 
 
Ez a rendelet 2009. július hó 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 
           jegyző       polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala   Ügyszám: .………........ 
Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály 
Főosztálya 
3530 Miskolc, Szemere u. 5. 

Nyilatkozat 
tartozás elismeréséről 

 
Alulírott……………………………....……................................................................................ 
leánykori név: ………..…………………………….................................................................... 
Születési hely, idő:………………………………………….…………………….......................... 
Anyja neve: …………………………………………………………...………….......................... 
Személyazonosító igazolvány száma: 
……………………..………............................................……………………………….............. 
Állandó lakcíme: 
………………………………………..............................................................…………………. 
Ideiglenes lakcíme: 
…...…..………………………………………..………………...................…............................... 
 
Ezúton nyilatkozom arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-
felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztályával szemben a ……….forgalmi rendszámú 
………………….típusú gépkocsira szerelt kerékbilincs alkalmazásának díjából eredő 
 

………….-Ft, azaz ……………………….forint 
 
tartozásom áll fenn. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti összeget 8 napon belül a kapott 
csekken a …………………………számú számlára befizetem. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalt kötelezettségeimnek a fenti határidőben nem 
teszek eleget, az összeget – a felmerülő kezelési költséggel, kamattal, valamint a jogi képviselet 
díjával együtt - Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti, 
Rendészeti és Ellátási Főosztálya meghagyás útján tőlem behajtja. 
 
Miskolc, ….…..év…………..…..hó……nap 
         ……………………… 
          aláírás 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
név: ………………………. 
lakcím: …………………… 
 
név: ………………………. 
lakcím:……………………. 
 
Tájékoztatom, hogy a kerékbilincs alkalmazása ellen a leszerelést követő 8 napon belül 
halasztó hatállyal nem bíró panasszal lehet élni a jegyzőnél, aki azt 8 napon belül elbírálja. 
Amennyiben a panasz alaposnak bizonyul, úgy a kerékbilincs eltávolítására befizetett összeget 
haladéktalanul visszakapja. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
21/2009. (VI. 30.) sz. rendelete 

a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLII. törvény 4. §. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 213/2001. (XI. 14.) 
Korm.rendelet együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére 
terjed ki.  
 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a folyékony kommunális hulladékot kibocsátó, 
közüzemi szennyvízcsatornára rá nem köthető ingatlan tulajdonosára, illetőleg az 
ingatlant egyéb jogcímen használóra, valamint a közüzemi szennyvízcsatornával 
ellátott, de rákötési kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan tulajdonosra, 
illetőleg az ingatlant egyéb jogcímen használóra, továbbiakban: Kibocsátó. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró 
szennyvízgyűjtőben történő elhelyezésére és a kötelező közszolgáltatásra (elszállításra 
és ellenőrzött végleges elhelyezésre befogadásra és ártalmatlanítására) terjed ki. 
 

Általános rendelkezések 
 

2. § 
 
(1) Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott ingatlan folyékony kommunális hulladék 
Kibocsátója a csatornára köteles rákötni. 
 
(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanon a folyékony kommunális 
hulladék Kibocsátó köteles egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőt építeni a szennyvíz 
gyűjtésére. 
(3) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvízbekötése, meglévő 
bekötés bővítése használatba vételi engedéllyel rendelkező, beüzemelt közműpótló 
berendezés megléte esetén végezhető. 
 
(4) Alápincézett területek ingatlanainak ivóvízbekötése, meglévő bekötés bővítése 
csak közüzemi szennyvízcsatornára történő rákötéssel együtt végezhető. 
 
(5) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőjét 
legalább két hetenkénti ürítési időszak figyelembevételével vízzáró kivitelben kell 
megépíteni, illetve átépíteni a Közszolgáltatóval is egyeztetett, közútról megközelíthető 
helyen. 

A közszolgáltató kijelölése, jogai és kötelességei 
 

3. § 
 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a települési folyékony 
kommunális hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtését, elszállítását a kijelölt 
ürítőhelyekre, a Hgt-ben meghatározott valamennyi ingatlan tekintetében a MIVÍZ 
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Miskolci Vízmű Kft. (3526 Miskolc, József A. út 78.), (továbbiakban: Közszolgáltató) 
lássa el folyamatosan. 
 
(2) A Közszolgáltatóval az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt. 
 
(3) A Közszolgáltatónak mindenkor meg kell felelnie a külön jogszabályban 
meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek. A hulladékkezelési tevékenység 
végzésére jogosító környezetvédelmi hatósági engedéllyel és az önkormányzattal 
megkötött közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie. 
 
(4) A rendelet végrehajtásának ellenőrzése során a Közszolgáltató, a Polgármesteri 
Hivatallal együttműködni köteles. 
 A Közszolgáltató ingatlanonkénti nyilvántartásait az ivóvíz fogyasztási 
adatnyilvántartásával összhangban, azonosítható módon köteles vezetni. 
 
(5) A folyékony kommunális hulladékot a Közszolgáltató eseti megrendelés útján a 
megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül köteles elszállítani. 
 
(6) A folyékony kommunális hulladék leürítése a telepengedéllyel rendelkező Miskolci 
Szennyvíztisztító telepen és a Csanyik völgyi bejáratánál kialakított ürítő helyen 
történhet.  
 
(7) A települési folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért 
Kibocsátó az 1. sz. mellékletben feltüntetett közszolgáltatási díjat köteles fizetni a 
Közszolgáltató részére. A díj magában foglalja a szippantás-szállítás és elhelyezés 
árát, a központi és az önkormányzati támogatás összegét. 
 
   (8) Közszolgáltató az ellenőrzött elhelyezés érdekében köteles azonosítható módon 
az alábbi adatokat naprakészen, Kibocsátónként nyilvántartani. 
 
 - Kibocsátó neve, címe 
 - elszállított folyékony hulladék mennyisége 
 - szállítás időpontja 
 - szállítási számla száma 
 - szállítást végző azonosítási adatai. 
 
 A nyilvántartás alapján Közszolgáltató minden évet követő március 31-ig 
Kibocsátónként vízmérleget és környezetvédelmi kiértékelést készít, az adatokat 
összesíti és a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja, egyeztetett módon. 
 
 (9) Polgármesteri Hivatal a nyilvántartás ellenőrzésére jogosult. 
 
 (10) A Közszolgáltató a folyékony kommunális hulladék elszállítására szolgáltatási 
szerződést köteles kötni a folyékony kommunális hulladék kibocsátójával a szolgáltatás 
megkezdése után egy éven belül. 
 A Kibocsátók és Közszolgáltató közötti szerződés írásbeli megkötéséig a 
közszolgáltatási jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 
 (11) A Közszolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdéséről és a szolgáltatás 
megrendelésének módjáról a folyékony kommunális hulladékot Kibocsátókat 
részletesen tájékoztatni (sajtó, szórólap, stb.) 
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A folyékony kommunális hulladékot kibocsátók feladatai, 
 kötelezettségei és jogai 

 
4. § 

 
(1) A folyékony kommunális hulladékot Kibocsátó a közszolgáltatást köteles 
igénybevenni. 
 
(2) A Kibocsátó köteles az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot 
maradéktalanul összegyűjteni és az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatónak 
elszállításra átadni.  
 
(3) A  folyékony kommunális hulladék elszállítását a Kibocsátó, a Közszolgáltatónál 
köteles esetenként megrendelni és a megrendelés során a Közszolgáltatónak közölni 
kell a szolgáltatás időpontját és a szállító jármű adatait. 
 
(4) A szennyvíz elszállítását a Kibocsátó arra jogosulatlan személlyel nem 
végeztetheti el. 
 
(5)  A Kibocsátó a folyékony kommunális hulladékot az ingatlanán a 2. § (5) bekezdés 
szerinti környezetvédelmi szempontból megfelelő használatú egyedi 
szennyvízgyűjtőben köteles gyűjteni. 
 

Fogalom meghatározások 
 

5. § 
 
(1) Települési (kommunális) folyékony hulladék: a települések területén, a 
közcsatornába be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek 
szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi közműpótló berendezéseinek 
ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, 
de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, mely 
tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív kórokozó baktériumokat, de nem minősül 
veszélyes hulladéknak. 
 
  Települési folyékony kommunális hulladék elszállítására irányuló 
szolgáltatás: a folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közműpótló 
berendezés kiürítése (szippantás) és a folyékony kommunális hulladék elszállítása 
ártalmatlanítás céljából a kijelölt fogadóhelyre, ürítő állomásra. 
 
(3) Kibocsátó ingatlan: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, 
folyékony kommunális hulladékot termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz 
közcsatornába be nem kötött földrészlet. 
 
(4) Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott az ingatlan, ha az ingatlannal 
szomszédos közterületen, vagy az ingatlanon a szennyvíz gravitációs bevezetésére 
közüzemi szennyvízcsatorna 12 m-en belül rendelkezésre áll. 
 

A rendelet betartásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) Jelen önkormányzati rendeletben foglaltak betartását a Jegyző ellenőrzi. 
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(2) Ezen rendelet szerint kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott 
Közszolgáltató és alvállalkozói kötelesek egységes azonosító jelet használni a szállítást 
végző járműveiken. 
 
(3) A Közszolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e 
rendelet megsértését tapasztalja. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos, aki a települési folyékony hulladék gyűjtésére és átadására 
vonatkozó kötelezettségét megszegi, illetve a közszolgáltatás igénybevételét mellőzve 
jogellenes hulladék elhelyezést végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására külön jogszabály alapján a Jegyző jogosult. 
 
(5) Aki a város közigazgatási területén települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatást jogellenesen végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A 
bírság kiszabására külön jogszabály alapján az illetékes környezetvédelmi felügyelőség 
jogosult.  
 
(6) Az ingatlantulajdonos települési folyékony hulladék gyűjtésére és átadására 
vonatkozó kötelezettsége betartásának vizsgálata során, az ingatlanán keletkező 
folyékony hulladék mennyiségének megállapításánál a külön jogszabály szerint 
számított talajterhelési díj alapját képező vízmennyiséget kell figyelembe venni, 
csökkentve az adott évben a közszolgáltató által igazoltan elszállított folyékony hulladék 
mennyiségével. 
 
(7) A (6) bekezdésben szereplő vizsgálatot, mint környezetvédelmi értékelést a 
Közszolgáltató köteles elvégezni, az előző évi ivóvíz mennyiségi adatok 
figyelembevételével. Az adatokat Közszolgáltató a Jegyző címére minden év március 
31-ig köteles megküldeni intézkedés céljából. 
 
(8) Közszolgáltató magatartása súlyos szerződésszegésnek minősül és a megbízás 
visszavonható, ha a 3. § (3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. 
 

Vegyes és átmeneti rendelkezések 
 

7. § 
 
(1) A közszolgáltatási díjak évente egyszer kerülnek megállapításra a Közszolgáltató 
javaslatára. 
 
(2) A belterületi lakossági eredetű folyékony kommunális hulladék-gyűjtő és udvari 
árnyékszék ürítését, a folyékony hulladék szállítását és ártalmatlanítását az 
önkormányzat támogatja. Az árnyékszék ürítéséhez az önkormányzat évenként egy 
alkalommal járul hozzá belterületi lakóingatlanonként. A támogatás a következő évre 
nem vihető át.  
 
(3) A közszolgáltatás díjakban foglalt központi és önkormányzati támogatás változása 
esetén a közszolgáltatási díj összegét a Jegyző állapítja meg a Közszolgáltató felé. 
 

(4) A települési folyékony kommunális hulladékkal összefüggésben kiszabott 
hulladékgazdálkodási bírság a Helyi Környezet- és Természetvédelmi Alap bevételét 
képezi. Ezen összeg – a talajterhelési díjból befolyó összeghez hasonlóan – csak és 
kizárólag Miskolc város szennyvízelhelyezés fejlesztésének támogatására fordítható. 
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Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Jelen rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 
 
(2)  Jelen rendelet hatályba lépésével a 64/1997. (XI. 1.) sz. rendelete hatályát veszti. 
 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 
 
 

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

A 21/2009. (VI. 30.). sz. önkormányzati rendelethez 
 

1. A települési folyékony kommunális hulladékgyűjtő ürítésével, szállításával és 
ártalommentes, kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos 
közszolgáltatás díja ÁFA -val 

 
1.1. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakóingatlan esetén a 

közszolgáltatás díja  
1.540,- Ft/m3  

 
1.2. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóingatlan esetén a 

közszolgáltatás díja 
2.490,- Ft/m3  

1.3. Egyéb ingatlan esetén a közszolgáltatás díja 
2.490,-Ft/m3  

 
2.  A közszolgáltatási díjban foglalt elhelyezési (csatorna igénybevételi) díj ÁFA-val 
 

 649,- Ft/ m3  
3.  A közszolgáltatási díjban foglalt központi és önkormányzati támogatás: 
 
3.1. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóingatlan esetén  
 - Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3  
 - Központi állami támogatás     0,- Ft/m3  
 
3.2. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakó-ingatlan esetén  
 - Önkormányzati támogatás 850,- Ft/m3  
 - Központi állami támogatás 100,- Ft/m3   
 
4. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalom-mentes kijelölt fogadóhelyen történő 

elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja ÁFA -val: 
 - Támogatással 6.180.- Ft/alk.) 
 - Támogatás nélkül 8.410,-Ft/alk.  
            (A közszolgáltatási díj magába foglalja az 
      elhelyezési árat is)               
 
4.1.  A Közszolgáltatási díjban foglalt  
önkormányzati támogatás 2.230.- Ft/év   
 
5. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon belül 

teljesített szolgáltatás miatti kártérítésen felül ajánlott árengedmény a szippantási és 
szállítási díj m3-enként 5 %-a 

 
6. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak a rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon túli 

tejesítés miatti kártérítésen felül ajánlott árengedmény a szippantás és szállítási díj    
m3-enként 10 %-a 

 
7. Sürgősségi felárként 30 %-os szorzót alkalmaz a Szolgáltató, az ünnep és 

munkaszüneti napokon történő munkavégzésnél, amennyiben a kibocsátó a 
szolgáltatás elvégzését kifejezetten soron kívül kéri. 
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   2. sz. melléklet 
    

Települési folyékony hulladék szállítás 2009.évi tervezett díjkalkulációja 
    
   adatok Ft-ban 

Sorszám Költségnemek 
kommunális 
hulladékgyűjtő ürítése 
esetén várható összegek

udvari árnyékszék ürítése 
esetén várható összegek 

1. üzemanyag 988 000 517 600

2. javítás, karbantartás 566 400 365 800

3. bérleti díj  283 200 11 800

4. biztosítás 144 000 6 000

5. bér+ egyéb személyi jellegű kifizetések 3 110 400 259 200

6. értékcsökkenés 422 400 17 600

7. értékesítési+ egyéb általános költségek 1 555 200 64 800

8. ÖSSZESEN 7 069 600 1 242 800

9. tervezett szállítandó mennyiség (m3) 4 800 200

10. egységnyi szállítási  nettó díjtétel (Ft/m3) 1 473 6 214

11. 
egységnyi ártalmatlanítási, elhelyezési nettó 
díjtétel (Ft/m3) 519 519

11. 
egységnyi szállítási, ártalmatlanítási, 
elhelyezési  nettó díjtétel (Ft/m3) 1 992 6 733

    
A tervezett díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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    3. sz melléklet 
     

Települési folyékony kommunális hulladék szállításának, 
 ártalommentes elhelyezésének díjai  

     
     

2009. 06. 30-ig  2009 .07.01-től 2009. 07.01-től Emelkedés Megnevezés 

Szolgáltatás díja 
Ft/m3 

Szolgáltatás  számított          
díja Ft/m3 

Szolgáltatás   díja             
kerekítve Ft/m3 % 

  ÁFA-val  ÁFA-val  ÁFA-val   
Közcsatornával ellátott 

belterületi 
lakóingatlanon 

 
2390 

 
2490 

 
2490 

104% 
Közcsatornával nem 

ellátott belterületi 
lakóingatlanon 

 
1440 

 
1540 

 
1540 

107% 
Egyéb ingatlanon 2390 2490 2490 104% 

Udvari árnyékszékürítés 
   

 

támogatással Ft/alk. 
 

5850 
 

6186 
 

6190 106% 

támogatás nélkül Ft/alk. 
8080 8416 8420 

104% 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
22/2009. (VI. 30.) sz. rendelete 

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

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

1.§ 
 
A rendelet 5.§-a az alábbi (8)-(9)-(10)-(11) bekezdéssel egészül ki: 
 
(8)  Két eredménytelen pályáztatás esetén a bérlakást – ha a bérbeadó egyéb elhelyezési 
kötelezettségeihez nem használható fel – a bérbeadó jogosult ideiglenes hasznosítás céljából 
határozott időre, magánszemély részére 1 évre bérbe adni. A határidő lejártát követően 
amennyiben a bérlő a szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és a 
lakás más módon nem hasznosítható a bérlő kérelme alapján legfeljebb két alkalommal újabb 1 
éves határozott idejű szerződés köthető ideiglenes hasznosítás céljából. A hasznosítás 
elősegítése érdekében a bérleti díjból a 2. számú mellékletben leírtakon túlmenően legfeljebb 
30 % kedvezmény biztosítható. A kedvezmény mértékét az adott lakás vonatkozásában a 
bérbeadó hirdetményében közzéteszi. A bérlő köteles a kedvezmény nélküli bérleti díj alapján e 
rendelet szerinti óvadékot fizetni.  
 
(9)  Az ideiglenesen hasznosított bérlakás a bérlő részére nem értékesíthető, a bérlő a 
bérlakást nem cserélheti el, minőségi cserébe nem vonhatja be, tartási szerződést nem köthet 
rá, albérletbe nem adhatja, valamint a lakásba a bérbeadó hozzájárulásával - a törvényben 
szabályozott lehetőségeken túl -  az élettársát; az élettársa kiskorú gyermekét; a házastársa, 
élettársa nappali tagozaton tanulmányait folytató nagykorú gyermekét fogadhatja be. A bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén térítési díj nem fizethető. 
 
(10) Az ideiglenes hasznosítás körében bérbe adott lakás bérlője nem lehet az,: 
a) aki nem rendelkezik legalább két éves állandó miskolci helybenlakással; 
b) aki önkormányzati bérlakással rendelkezik, vagy házastársa, illetőleg élettársa ilyen 
bérlakás bérlője; 
c) aki lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával 
rendelkezik, ide nem értve a haszonélvezettel terhelt, öröklés útján szerzett lakást; 
 
d) aki két éven belül magántulajdonú lakással vagy a lakás használatára feljogosító 
tulajdoni hányaddal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezett; 
e) aki öt éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett 
f) aki öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt - a 
Családok Átmeneti Otthonában élők kivételével; 
g) akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem alapján a lakás fenntartása 
nem biztosított. 
 
(11) A lakásgazdálkodási érdekekkel összhangban a Bizottságok az ideiglenes hasznosítást 
követően a bérbeadó előterjesztése alapján  felülvizsgálhatják a bérbeadást és dönthetnek a 
bérlő részére történő határozott időtartamú bérbeadásról. Az ideiglenesen hasznosított lakást - 
megüresedését követően - pályázat útján vagy a bérbeadó egyéb elhelyezési 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében lehet bérbe adni. 
 

2.§ 
 
A rendelet 7.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
(6) A pályázat nyertese – ide értve az (5) bekezdés szerinti esetet is - a bérbeadói levél 
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles 12 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetni 
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a bérbeadó részére. A nem magánszemély pályázó 12 havi bérleti díjnak megfelelő mértékű 
bankgaranciát is nyújthat biztosítékként. 

3.§ 
 
A rendelet 8. § (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
(6)  A határozott időtartam lejártakor, amennyiben a lakáshasználó az újabb határozott idejű 
bérbeadásra lakáshelyzete és bérlői magatartása alapján jogosult, azonban a lakással 
kapcsolatos fenntartási költségeket jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel vállalni nem 
tudja, a bérbeadó és a lakáshasználó megállapodhatnak, hogy az újabb határozott idejű 
bérbeadás másik lakás biztosításával történjen. A megállapodás érdekében legfeljebb 2 lakás 
felajánlására kerülhet sor a jogos lakásigény mértékének figyelembe vételével. Amennyiben a 
lakáshasználó a felajánlott lakást nem fogadja el, vagy a jelenlegi lakásra neki felróható okból a 
bérleti szerződést 30 napon belül nem köti meg, köteles a lakást üres, tiszta, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. Ha a lakáshasználónak bérleti díj, 
használati díj tartozása áll fenn a bérleti szerződés a cserelakásra egy évre köthető, melynek 
időtartama alatt azt a bérlő köteles maradéktalanul rendezni.  

 
4.§ 

 
A rendelet 8/A.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) A költségelven, vagy piaci alapon bérbe adott bérlakásra a bérlő köteles 12 havi bérleti 
díjnak megfelelő óvadéki díjat a bérbeadónak megfizetni. Amennyiben a korábbi óvadéki díjat 
nem kell kiegészíteni, azt a bérlő részére bérbe adott lakáson kell nyilvántartani. A nem 
magánszemély bérlő 12 havi bérleti díjnak megfelelő mértékű bankgaranciát is nyújthat 
biztosítékként. 

5.§ 
 
A rendelet 9/A.§ (2) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A bérleti díj fizetésén túl az Ltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja szempontjából a bérlő 
lényeges kötelezettségei különösen:  

6.§ 
 
A rendelet 10.§ az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:  
 
(7) A bérbeadó a megállapított bérleti díjon felül szolgáltatási díjra jogosult, ha a bérbeadás 
bútorokkal, egyéb használati tárgyakkal berendezett lakásra vonatkozik, illetőleg ha a lakáshoz 
kiegészítő szolgáltatásokat biztosít (pl. takarítás, kábeltelevízió stb.). A bérbeadó és a bérlő a 
szolgáltatási díj mértékében szabadon megállapodhatnak. 
 

7.§ 
 
A rendelet 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A bérbeadó és a bérlő a bérleti szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, 
hogy a bérbeadó a bérlő részére pénzbeli térítést fizet vagy a lakásgazdálkodási érdekekkel 
összhangban másik bérlakást biztosít. Másik bérlakás biztosítása esetén a térítési díjjal el kell 
számolni, melynek mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza. A bérbeadó lakásgazdálkodási 
érdekeire tekintettel a bérbeadó és a bérlő közös megegyezéssel térítési díj fizetése nélkül is 
megszüntethetik a bérleti szerződést.  
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8.§ 

 
A rendelet 23.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A bérleti szerződésnek a jogviszony keletkezésétől számított öt éven belül történő 
megszüntetése esetén a bérlő nem jogosult pénzbeli térítésre. Abban az esetben, ha a 
határozott időtartamú bérleti jogviszony ugyanarra a lakásra kerül meghosszabbításra, a 
korábbi bérleti jogviszonyok időtartamát is figyelembe kell venni. Ha a bérlő több, mint egy éve 
lakás egészének vagy részének tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával rendelkezik - ide nem 
értve a haszonélvezettel terhelt, öröklés útján szerzett lakást - részére térítési díj nem fizethető. 

 
9.§ 

 
A rendelet 25. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetőleg az alábbi (4) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
(3) A 
Bizottságok méltányossági jogkörükben eljárva jogosultak a meghatározott lakáskereten felül a 
bérbeadó előterjesztésére olyan személyt 1 évre határozott időtartamra bérlővé jelölni, aki a 
következő együttes feltételeknek megfelel: 
 
a) a 2009. június 30-i állapotnak megfelelően jogcímnélküli lakáshasználónak 
minősül,  
b) 2009. november 30. napjáig használati díj, illetve az önkormányzati tulajdonú 
társaságok felé fennálló közüzemi díjtartozását maradéktalanul rendezi 
c) nem rendelkezik illetve öt éven belül nem rendelkezett önkormányzati 
bérlakással és házastársa, illetőleg élettársa sem rendelkezik és öt éven belül sem rendelkezett 
önkormányzati bérlakással;  
d) nem rendelkezik lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy 
haszonélvezeti jogával ide nem értve a haszonélvezettel terhelt, öröklés útján szerzett lakást; 
 
(4) A Bizottságok az 1 éves határozott időtartam lejártát követően felülvizsgálják a bérbeadást 
és dönthetnek az újabb határozott időtartamú bérbeadásról. 

 
10.§ 

 
A rendelet 27.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bérleti szerződés határozott időre, egy év időtartamra 
szól. Az egy év eltelte után a lakás újabb határozott időre bérbe adható, ha a 8. §-ban 
meghatározott feltételek fennállnak. 

 
11.§ 

 
A rendelet 30.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) Az igényléssel egyidejűleg 10.000.-Ft igénylési díjat kell megfizetni. Amennyiben az 
igénylő elhelyezését nem kéri, a befizetett igénylési díjat elveszti. A kérelem benyújtásakor a 
bérbeadó a kitöltött adatok helyességét ellenőrzi. Az igénylés időpontja az igénylési díj 
befizetésének igazolásával ellátott adatlap bérbeadóhoz történő benyújtásának napja. 
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12.§ 
 

A rendelet 30.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(4) Az igénylésüket együttesen benyújtó házastársak csak közösen kérhetik annak 
megszüntetését, kivéve abban az esetben, amikor bármelyik fél időközben elhalálozik.  
 

13.§ 
 
A rendelet 32.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) A nyugdíjasházi elhelyezés következtében létrejött bérleti szerződés megkötésétől 
számított hat hónapon belüli  bérlő általi felmondása esetén a bérlő jogosult az elhelyezés 
során megfizetett bekerülési költségre, hat hónap elteltével az elhelyezés során megfizetett 
bekerülési költség 50%-a fizethető vissza. 
 

14.§ 
 
A rendelet az alábbi 32/A.§-sal egészül ki: 
 
(1) Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szervezet egyszeri bérlő-
kiválasztási jogot szerezhet a nyugdíjasházba történő elhelyezésre, ha a 4. számú mellékletben 
meghatározott bekerülési költség megfizetését vállalja. A bérlő-kiválasztási jog jogosultja az 
óvadék megfizetését is vállalhatja.  
 
(2) A bérlőkiválasztással kizárólag olyan személy választható a nyugdíjasházi elhelyezésre, 
aki e rendeletben előírt feltételeknek megfelel. A bérlőkiválasztásra vonatkozó 
megállapodásban rögzíteni kell az elhelyezendő személy nevét és adatait. 
 
(3) A nyugdíjasházi elhelyezés következtében létrejött bérleti szerződés bérlő általi 
felmondása esetén a bérlő az óvadéki díj visszafizetésére jogosult, ha annak felhasználása a 
szerződésben előírtak szerint nem indokolt. Ha az óvadékot a  bérlő-kiválasztási jog jogosultja 
fizette meg, az részére jár vissza, feltéve, hogy az óvadék felhasználása a szerződésben 
előírtak szerint nem indokolt. 

 
15.§  

 
(1)    Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az eljárás megindításakor 
hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az 1.§ szerinti ideiglenes hasznosítás a rendelet 
hatályba lépéséig már két alkalommal eredménytelenül pályáztatott lakások esetében is 
alkalmazható. A 32/A §. szerinti bérlőkiválasztást a már folyamatban lévő igénylésekre is 
alkalmazható. Jelen rendelet-módosítással a rendelet 9/A. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 
  Dr. Mihalecz Péter sk.   Káli Sándor sk. 

jegyző     polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
23/2009.(VI. 30.) sz. rendelete 

a  szmogriadó-tervről 
 

Bevezetés 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15/B. 
§ (1) bekezdés előírásainak megfelelően Miskolc város rendkívüli levegőtisztaság-védelmi 
intézkedési tervét (továbbiakban: szmogriadó-terv) a következők szerint állapítja meg. 

I. 
Általános rendelkezések 

1. § 
 
A szmogriadó-terv célja, hogy meghatározza a rendkívüli intézkedést igénylő 
légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet- és egészség, illetőleg a környezet 
megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának 
szabályait. 

2. § 
 
A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén azokra a természetes és 
jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik 
(amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz, vagy okozhat.  
Amennyiben a légszennyezettségi értékek a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. 
törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyhelyzet fennállását igazolják, a szükséges 
intézkedések nem e rendelet, hanem a vonatkozó polgári védelmi jogszabályok alapján 
kerülnek foganatosításra. 

II. 
Fogalom meghatározások 

3.§ 
A rendelet alkalmazásában:  
 
(1)  Szmoghelyzet: 
 
Szmoghelyzet akkor alakul ki, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból 
származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy 
területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási, illetőleg riasztási 
küszöbértékét. Ha a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
3. számú mellékletében (továbbiakban: határérték rendeletben) feltüntetett legalább egy 
légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az ott meghatározott 
tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: ÉMI-KTVF) adatai alapján 
meghaladja, szmogriadót kell elrendelni. 
A szálló porra (PM10) vonatkozó riasztási fokozat elrendeléséhez és megszüntetéséhez az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által kiadott meteorológiai 
előrejelzése is szükséges.  
 
(2)  A szmogriadó fokozatai:  
 
a.) tájékoztatási fokozat, amelyben a légszennyezettségi szint a határérték rendeletben 
meghatározott tájékoztatási küszöbértéket eléri, hatása veszélyt jelent a lakosság különösen 
érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt a 13. §-ban foglaltak 
szerint tájékoztatást kell adni; a szálló por (PM10) esetében a korlátozással járó (a riasztási 
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fokozathoz tartozó) intézkedés elrendelésének lehetőségéről a riasztási fokozat elrendelését 
megelőző nap 18 óráig előzetes tájékoztatást kell adni.  
 
b.) riasztási fokozat, amelyben a légszennyezettségi szint a határérték rendeletben 
meghatározott riasztási küszöbértéket eléri, hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, 
elrendelésével együtt azonnali korlátozó intézkedéseket kell elrendelni. 
 
(3)  Szmogriadó fokozatainak elrendelése: 
 
Szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha két mérőállomáson 
egy időben mért légszennyező anyag koncentrációja meghaladja a határérték rendeletben 
rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további 
feltételei.  
Amennyiben meghibásodás, vagy egyéb ok miatt csak egy mérőállomás működőképes, a 
szmogriadó az 5. § (1) bekezdés szerinti Szmog Intéző Bizottságnak - a körülmények alapos 
mérlegelését követően megfogalmazott – javaslata alapján – ideiglenesen - egy mérőállomás 
adatai alapján is elrendelhető. 
 
(4)  Szmogriadó fokozatainak megszüntetése: 
 
A riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha a 
határérték rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja valamennyi 
monitorállomáson 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy 
nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték 
rendelet további feltételei. Ózon esetében a riasztási fokozat megszüntethetőségének feltétele, 
hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik monitorállomáson sem lépi 
túl a riasztási küszöbértéket. 
 
A tájékoztatási fokozat és a tájékoztatási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha 
a határérték rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja 
valamennyi monitorállomáson 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) 
esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a tájékoztatási küszöbértéket és teljesülnek a 
határérték rendelet további feltételei. Ózon esetében a tájékoztatási fokozat 
megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentráció 
egyik monitorállomáson sem lépi túl a tájékoztatási küszöbértéket. 

 
III. 

Szmoghelyzet kialakulásának megelőzését szolgáló intézkedések 
4. § 

 
(1)  Minden év október 31-ig a Polgármester adatszolgáltatást kér az ÉMI KTVF-től  azon  
 helyhez kötött pontszerű, vagy diffúz légszennyező forrást működtető  üzemekről, 
 melyek kibocsátását - szmoghelyzet fennállása esetén - a  környezetvédelmi 
hatóság korlátozni javasolja. 
 
(2)  A határértéken felüli szállópor (PM10) szennyezettség előfordulásának megelőzése 
 érdekében a téli síktalanító anyagok maradékának feltakarítását  minden év április 
 15.-ig biztosítani kell. A város közigazgatási területén lévő utak,  parkolók 
pormentesítésére – az időjárási viszonyok függvényében – az egész  év   során
 folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani. 
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IV. 

Szmoghelyzet kezelése 
5. § 

 
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a szmoghelyzet kezelésével kapcsolatos 
előkészítő, koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátására eseti jelleggel működő 
operatív egységet hoz létre „Szmog Intéző Bizottság” (továbbiakban: SZIB) néven. 
 
1. A SZIB állandó tagjai, melyeket jelen rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a 
Polgármester kér fel a bizottság munkájában való részvételre, az alábbiak: 
 
- Észak- magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi   Felügyelőség (ÉMI 
KTVF) 2 fő 
-   Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 fő 
-   Miskolc Megyei Jogú Város Polgári Védelmi Kirendeltség 1 fő 
-   ÁNTSZ  Kistérségi Intézete 1 fő 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága (B-
A-Z. Megye) 1 fő 
 
A SZIB tevékenységének segítésére eseti szakértőket vonhat be. 
 
1. A SZIB a szmoghelyzet kezelése tekintetében döntési jogkörrel nem rendelkezik, 
tevékenységével a Polgármester döntéshozó tevékenységét segíti elő. Tevékenysége során a 
Polgármester számára a szmogriadó keretein belül alkalmazandó konkrét intézkedések 
megválasztására és alkalmazására tesz szakmai javaslatot. Jogi személyiséggel nem 
rendelkezik. 
 
2. A SZIB tevékenységéhez a tagok személyes jelenléte nem követelmény, a munkában 
való részvétel elektronikus kapcsolattartás (telefon, fax, e-mail) útján is lehetséges. 
 
3. A SZIB tagjai tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, a bizottság önálló 
költségvetéssel nem rendelkezik, működésének tárgyi, technikai feltételeit az Önkormányzat 
saját költségvetéséből biztosítja. 
 
4. Szmoghelyzet fennállása esetén a bizottság tagjainak értesítéséről az - ÉMI KTVF 
Polgármesteri Hivatal részére történt jelzését követően - a Polgármesteri Hivatal képviselője 
gondoskodik. Az értesítés telefonon, faxon, vagy e-mail útján történhet. A bizottságnak az ÉMI 
KTVF értesítésétől számított 1 órán belül kell megkezdenie munkáját 
 
5. A szmoghelyzet kezelésében a Polgármesteri Hivatal részéről részt vevők adatait, 
elérhetőségeit, részletes feladatait Polgármesteri Utasítás tartalmazza. 

 
V. 

A rendkívüli intézkedések előkészítésében 
közreműködő szervek feladatai 

6. § 
 

Az Észak- magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  (ÉMI 
KTVF) feladatának ellátása során: 
 
a.) fokozott figyelemmel működteti a monitor hálózatot és gondoskodik az esetleges 
meghibásodások elhárításáról, 
b.) a monitorállomásokon észlelt, a szmog-riasztás alapját képező adatokat ellenőrzi, 
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c.) a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékek túllépése 
esetén telefonon haladéktalanul értesíti a Polgármesteri Hivatal ügyeletesét, amelyet faxon, 
vagy e-mailen is megerősít, 
d.) a c.) pont szerinti riasztást követően az adatszolgáltatást faxon, vagy e-mailen megküldi a 
SZIB kijelölt működési helyére (Fax: 46/512-718, e-mail: epit@miskolcph.hu, 
szib@miskolcph.hu), 
e.) részt vesz a SZIB döntés-előkészítő munkájában, elemzi a szmoghelyzet ki-alakulását 
eredményező tényezőket, melyek alapján javaslatot tesz a lakossági tájékoztatás tartalmára, 
valamint az alkalmazandó korlátozó intézkedésekre. 

 
7. § 

 
Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete - feladatának ellátása során - részt vesz a SZIB döntés-
előkészítő munkájában. Elemzi és értékeli a légszennyezettség egészségre gyakorolt hatását, 
javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos lakossági tájékoztatás tartalmára, valamint az 
egészségvédelem érdekében szükséges intézkedésekre.  
 

8. § 
 

A Városi Polgári Védelmi Kirendeltség - feladatának ellátása során - részt vesz a SZIB döntés-
előkészítő munkájában, javaslatot tesz az alkalmazandó lakossági tájékoztatás tartalmára, 
valamint - szmogriadó időtartama alatt - a közfeladatok ellátásának rendjére. 
 

9. § 
 

A Polgármesteri Hivatal - feladatának ellátása során: 
 
a.)  kijelölt munkatársai révén a kapcsolódó Polgármesteri Utasításban és e rendelet 5. §-
ában meghatározottak szerint fogadja a riasztást, 
b.)  gondoskodik a SZIB-nek kijelölt helyiség és a szükséges technikai feltételek 
biztosításáról, továbbá a SZIB további tagjainak mozgósításáról, 
c.)  részt vesz a SZIB munkájában. 

10.§ 
 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága feladatának 
ellátása során részt vesz a SZIB döntés-előkészítő munkájában. Elemzi a szmoghelyzet 
kialakulását eredményező tényezőket, melyek alapján javaslatot tesz a lakossági tájékoztatás 
tartalmára, valamint az alkalmazandó korlátozó intézkedésekre (különös tekintettel a 
forgalomkorlátozó intézkedésekre). 
 

11. § 
A SZIB - feladatának ellátása során: 
 
a.) elemzi az ÉMI KTVF által megküldött adatokat; 
b.) értékeli az ÉMI KTVF, az ÁNTSZ Kistérségi Intézete, valamint a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága adatai és javaslatai, valamint az egyéb 
rendelkezésre álló információk alapján a szmoghelyzetet, és felhívja a Polgármester figyelmét a 
szmogriadó elrendelésének, az elrendelt fokozat szükség szerinti megváltoztatásának, vagy 
megszüntetésének szükségességére;  
c.) szakmailag alátámasztott javaslatokat fogalmaz meg a Polgármester számára a 
szmogriadó adott fokozatában alkalmazandó tájékoztatás tartalmára,  illetve  elrendelendő  
korlátozó  intézkedésekre, az alkalmazandó konkrét  korlátozó  intézkedésekre  vonatkozó  
javaslatát  a  bizottság  a határérték túllépésének mértéke, a túllépéssel érintett légszennyező 
anyag fajtája, illetve az aktuális meteorológiai helyzet és előrejelzés alapján fogalmazza meg; 
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d.) megkéri az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális 
 Központjától (OMSZ) a meteorológiai előrejelzést; 
e.) gondoskodik a lakosság folyamatos tájékoztatásáról, eseménynaplóban rögzíti a 
szmogriadót okozó szennyezőanyag koncentráció értékeit, a Polgármester valamennyi 
intézkedését, majd az intézkedések következményeit, továbbá a szmogriadó végrehajtásával 
és megszüntetésével kapcsolatos eseményeket. 

 
VI. 

A rendkívüli intézkedések elrendelésére, végrehajtására és megszüntetésére 
 jogosult, illetve abban közreműködő szervek és feladataik 

12. § 
 

(1)  A szmogriadó fokozatát és az adott fokozathoz e rendeletben meghatározott 
 intézkedéseket a Polgármester (Miskolc, Városház tér 8., Tel.: 46/512 701) rendeli  el. 
 
(2)  A Polgármester – feladatának ellátása során – az 13. §-ban foglaltak szerint:  
          a.)  elrendeli a szmogriadó megfelelő fokozatát; 
b.) indokolt esetben megváltoztatja a szmogriadó fokozatot; 
c.) a közlekedési korlátozások alól esetenként egyedi felmentést és igazolást ad a SZIB  
véleményezése alapján, illetőleg indokolt esetben elrendeli a tömegközlekedési járatok 
sűrítését, a tömegközlekedés kedvezményes igénybe vételének lehetőségét, valamint a 
parkolási lehetőségek bővítését; 
d.) a SZIB javaslata alapján elrendeli az 1. sz. melléklet szerinti korlátozó intézkedéseket; 
e.) a feltételek fennállása esetén megszünteti a szmogriadót. 
 

A szmogriadó kihirdetése, közzététele és megszüntetése 
13.§  

 
(1)  A Polgármester döntése alapján a SZIB a szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási 
 fokozatának elrendeléséről telefonon és faxon/e-mailen értesíti mindazokat, akiknek 
szmogot előidéző – helyhez kötött - szennyezőanyag kibocsátásaikat a szmogriadó idején 
korlátozni kell, valamint azokat, akik az elrendelt korlátozások  végrehajtásában részt vesznek. 
(2)  A Polgármester döntése alapján a SZIB a szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási 
fokozatának elrendeléséről a lakosságot a város honlapján, a médián (városi és országos írott 
és elektronikus sajtó) keresztül értesíti, kérve közreműködésüket a magasabb fokozatú riadó 
elkerülése érdekében.  
 
(3)  A tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetén 
5 órán belül kell tájékoztatni a lakosságot és az intézményeket. 
 
(4)  A bejelentést követően a szmoghelyzetről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és 
az intézményeket. 
 
(5)  A riasztási küszöbérték túllépését követő 2 órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán 
belül be kell jelenteni a szmogriadó riasztási fokozatát. Szálló por esetén a bejelentés 
lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket tájékoztatni kell, 
amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások 
bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra. A bejelentést a Magyar 
Távirati Irodán keresztül és a helyben szokásos módon is meg kell tenni. 
 
(6)  A SZIB a forgalomkorlátozással járó szmogriadó elrendeléséről a lakosságot a médián 
keresztül folyamatosan tájékoztatja - honlapján legalább 6 óránként, médiumokban 12 óránként 
- a szmogriadó visszavonásáig. 
 

 



 
5. szám                              ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                                  . 

41

 
(7)  Ha a polgármester a szmogriadó fokozatok megszüntetését rendeli el, a SZIB telefonon 
és faxon/e-mailen erről értesíti az (1) bekezdésben körülírt szervezeteket. 
 
 A SZIB a szmogriadó fokozatok megszüntetését a város honlapján, valamint a média 
útján közli a lakossággal a 3. § (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. 
 

14. § 
 

A rendkívüli intézkedések végrehajtására jogosult, illetve abban közreműködő szervek: 
 
a.)  SZIB, 
b.)  ÉMI KTVF, 
c.) ÁNTSZ Kistérségi Intézete, 
d.)  B.A.Z. Megyei Állami Közútkezelő Kht. (továbbiakban: Közútkezelő Kht.), 
e.)  Városgazda Kht., 
f.) Miskolc Városi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőri szerv), 
g.)  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti Rendészeti és 
Ellátási Főosztálya (továbbiakban: Közterület- felügyelet), 
h.)  Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (továbbiakban: MVK Zrt.), 

 
15. § 

A SZIB: 
 
a.) szmogriadó elrendelése esetén gondoskodik annak kihirdetésérõl és közzétételérõl, az 
13.§-ban meghatározott módon; 
b.) a szmogriadó riasztási fokozatának elrendelését követően azonnal értesíti a 14.§-ban 
meghatározott szerveket; 
c.) a szmogriadó riasztási fokozatának elrendelését követően haladéktalanul megküldi az 
ÉMI KTVF által meghatározott - helyhez kötött légszennyező forrásokat üzemeltető – 
üzemeknek (4.§ (1) bek.) a tevékenységük (emissziójuk) korlátozására vonatkozó kötelezést, 
melyet a polgármester levegőtisztaság-védelmi államigazgatási hatósági jogkörében eljárva hoz 
meg, az azonnal végrehajtható határozat kézbesítése postai úton és elektronikusan is meg kell, 
hogy történjen; 
d.) koordinálja a szmogriadó terv és a Polgármester által hozott döntések végrehajtását, és 
erről tájékoztatja a közreműködő szerveket. 
 

16. § 
Az ÉMI KTVF a riasztást követően: 
 
a.) részt vesz a SZIB munkájában, 
b.) valamennyi mérési eredményét, intézkedését és információját dokumentálja,  
c.) a b.) pontban regisztrált adatokról, illetve  az elrendelt fokozat változását jelző 
légszennyezettség csökkenésről vagy emelkedésről faxon / e-mailen – a 21/ 2001.(II.14.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően – tájékoztatja a SZIB-et. 

 
7. § 

Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete: 
 
a.) részt vesz a SZIB munkájában, 
b.) a külön jogszabályokban meghatározott feladatkörében eljárva értesíti az orvosi, 
gyógyszertári ügyeleteket, a mentőszolgálatot és szükség szerint gondoskodik azok 
megerősített működéséről. 
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18. § 

A  B.A.Z. Megyei Állami Közútkezelõ Kht.: 
 
A szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szállópor (PM10) vagy ózon szennyező anyagok okozta 
szmogriadó esetén elrendelt közlekedési korlátozások kapcsán, azok elrendelését követően 
intézkedik a városon átmenő országos közutak forgalomkorlátozásáról, a forgalomkorlátozások 
végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok, 
meghatározott területek lezárása, illetve a kijelölt parkoló területek biztosítása). 

 
19. § 

A Városgazda Kht.: 
 
A szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szállópor (PM10) vagy ózon szennyező  anyagok okozta 
szmogriadó esetén elrendelt közlekedési korlátozások kapcsán, azok elrendelését követően 
intézkedik az önkormányzati közutak forgalomkorlátozásáról, az ehhez szükséges műszaki, 
tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok, meghatározott területek lezárása, illetve a 
kijelölt parkoló területek biztosítása). 
 

20. § 
A Rendőri szerv:  
 
A szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szállópor (PM10), vagy ózon szennyező  anyagok okozta 
szmogriadó esetén elrendelt közlekedési korlátozások kapcsán, azok elrendelését követően 
végrehajtja a külön jogszabályban számára előírt feladatokat (pl.: a forgalomkorlátozási 
intézkedések betartatása és a szükséges közlekedésbiztonsági intézkedések megtétele, a 
szmogriadó mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó korlátozásait megszegők 
szankcionálása). 

21. § 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti Rendészeti és 
Ellátási Főosztálya (továbbiakban: Közterület- felügyelet) 
 
A forgalomkorlátozással járó szmogriadó esetén együttműködik a Rendőri szervekkel a 
forgalomelterelés végrehajtásában és az újonnan kialakított forgalmi rend fenntartásában és 
ellenőrzésében. 

22. § 
Az MVK Zrt.: 
 
A forgalom lebonyolításának elősegítésére a Polgármester utasításának megfelelően 
gondoskodik a járatok sűrítéséről, illetve a forgalmi terv szükségszerű módosításáról.  
 

Korlátozó intézkedések szmogriadó esetén 
23. § 

 
(1) Ha szmoghelyzet alakul ki, rendkívüli intézkedést kell tenni. Szmogriadó esetében – 
mérlegelve, hogy mi járul hozzá a szennyezettséghez – a lakosság tájékoztatása  mellett 
korlátozni kell, vagy meg kell tiltani a helyhez kötött (üzemek) és mozgó l égszennyező 
források (gépjárművek) működését.  
 
(2)  A szmogriadó elrendelésekor életbe léptethető korlátozásokat a lakosság és 
közintézmények, az ipari jellegű – helyhez kötött – légszennyezők, valamint közúti közlekedés 
tekintetében a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. 
 Az alkalmazandó tájékoztatási, illetve riasztási küszöbértékeket a rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza 
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(3)  A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő korlátozó intézkedések közül a Polgármester - a 
SZIB megalapozott szakmai javaslatai, valamint a meteorológiai előrejelzések alapján - az(oka)t 
rendeli el, amely(ek) a légszennyezettségi helyzet avulását eredményezhetik. 

 
 

VII. 
Vegyes és záró rendelkezések 

24. § 
 

(1)  A rendelet alapján – szmogriadó alkalmával – elrendelt korlátozások betartását a 
közlekedés tekintetében a – vonatkozó jogszabályok szerint – a Rendőri szerv, a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások tekintetében a polgármester nevében eljáró Polgármesteri Hivatal, 
valamint az ÉMI KTVF, az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának tekintetében a 
Közterület-felügyeleti Rendészeti és Ellátási Főosztály ellenőrzi. 
 
(2) Aki szmogriadó szabályait mozgó légszennyező forrásokkal megsérti,a 218/1999. (XII. 
28.) Korm. rendelet 66/A § (1) bekezdésben foglaltak szerint pénzbírsággal sújtható 
 
(3) A környezetvédelmi hatóság a 21/ 2001. (II.14.) Kormányrendelet 8. sz. mellékletének 8.) 
pontjában meghatározottak szerint levegővédelmi bírságot szabhat ki. 
 

25. § 
 
Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 10/2005. (III. 10.) sz. rendelettel 
módosított  47/2003. (X. 7.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 
 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város 
23/2009.(VI. 30.) számú önkormányzati rendeletéhez 

 
 

Szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatában alkalmazható és alkalmazandó 
intézkedések 

 
 

A polgármester lehetséges intézkedései tájékoztatási fokozat elrendelése esetén: 
 
a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel a határérték rendelet szabályaira; 
 
b) elrendeli az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát; 
 
c) felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a 
légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve: 
 
ca) a kedvezőtlenül sok légszennyező anyagot kibocsátó gépjárművek városi használatának 
szüneteltetését, különösen a dízel üzeműekét; 
cb) a városi úti célok eléréshez az egyéni gépjárműhasználat mérséklését, lehetőség szerint 
szüneteltetését, a közösségi közlekedés igénybevételének előnyben részesítését; 
cc) a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati üzemeltetésének 
lehetőség szerinti mérséklését; 
cd) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit – hivatkozva azok társadalmi 
felelősségvállalására – kibocsátásuk csökkentésére; 
ce) kén-dioxid, szén-monoxid, vagy szálló por (PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a 
kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik 
földgáztüzelési mód, akkor a szilárd tüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának 
mérséklésére; 
 cf) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyagtöltő állomások 
használatának –  10–16 óra közötti – mérséklésre, indokolt estben bezárására, továbbá – a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és 
nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve – a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-
kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, 
lehetőség szerint szüneteltetésére. 
d)A szmogriadó riasztási fokozatában elrendelendő közlekedési korlátozások végrehajtásában 
közreműködők értesítése és felszólítása a felkészülésre 
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Riasztási fokozat elrendelése esetén a polgármesternek az alábbi intézkedések közül 
kell kiválasztania az elrendelésre kerülő korlátozásokat: 

 
Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén: 
A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit tevékenységük 
mérséklésére kell felszólítani, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy 
felfüggesztésére kell kötelezni. A lakosságot és a közintézményeket (az egészségügyi, 
szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a település egész 
területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezések használatának mérséklésére kell 
felszólítani, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló 
helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra (min. 18°C) történő maximalizálásával. El kell 
rendelni az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát. 
 
Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén: 
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források 
üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére kell 
kötelezni. A lakosságot és a közintézményeket (az egészségügyi, szociális és oktatási 
intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a település egész területén a fosszilis 
tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának mérséklésére kell felszólítani, a szmoghelyzet 
súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének 
megfelelő hőfokra (max.18°C) történő maximalizálásával. El kell rendelni az avar és kerti 
hulladék nyílt téri égetésének tilalmát. 
 
Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén: 
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó források 
üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére kell 
kötelezni. A lakosságot és a közintézményeket (az egészségügyi, szociális és oktatási 
intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a település egész területén a fosszilis 
tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának mérséklésére kell felszólítani, a szmoghelyzet 
súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének 
megfelelő hő fokra (max.18ºC) történő maximalizálásával. El kell rendelni az avar és kerti 
hulladék nyílt téri égetésének tilalmát. 
 
Szálló por (PM10) szennyezettség esetén: 
A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit tevékenységük 
mérséklésére kell felszólítani, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy 
felfüggesztésére kell kötelezni. A lakosságot és a közintézményeket (az egészségügyi, 
szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a település egész 
területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezések használatának mérséklésére kell 
felszólítani, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló 
helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra (min. 18ºC) történő maximalizálásával. El kell 
rendelni az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát. 
A por kibocsátással járó tevékenységeket (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása 
stb.) fel kell függeszteni. 
Megfelelő helyzetben javasolható a közterületek vízzel történő tisztítása. 
 
Ózon (O3) szennyezettség esetén: 
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy 
szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) 
korlátozására vagy felfüggesztésére kell kötelezni. A lakosságot és a közintézményeket fel kell 
szólítani a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásával járó 
tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumen olvasztás stb.) megszüntetésére. Főként a 10–18 
óra közötti időszakban a közlekedést érintő intézkedések bevezethetőek. El kell rendelni az 
avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát. 
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Közlekedést érintő intézkedések: 
a) átmenő forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az elkerülő útvonalak kijelölése;  
b) általános (környezetvédelmi) sebesség korlátozás ideiglenes bevezetése;  
c) gépjármű forgalom korlátozása a gépjárművek környezetvédelmi besorolása alapján, illetve 
a legszennyezőbb (sárga hatszögletű matrica a rendszámtáblán) gépjárművek használatának 
megtiltása; 
d) a gépjármű használat további korlátozása például a rendszám páros (+0)-páratlan 
besorolása szerint, a 22 órától 6 óráig tartó időszak kivételével; 
e) a tömegközlekedés használatának előnyben részesítése; (utazás jegy helyett a gépjármű 
forgalmi engedélyének felmutatásával) 
f) a parkolási lehetőségek időleges bővítése; 
g) a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati üzemeltetésének lehetőség 
szerinti mérséklésére történő felszólítás 
h) teljes forgalomkorlátozás 
 
Azon légszennyezők esetében, melyek berendezéseiben, illetve az általuk üzemeltetett 
rendszerekben a kibocsátás előírt mértékű korlátozása a szmogriadó idején súlyos károsodást 
okozhat, a kibocsátás olyan mértéke megengedett, mely a károsodást még éppen 
megakadályozó üzemmódból ered. 
 
Indokolt esetben a polgármester kérheti a szomszédos településeken működő ipari 
légszennyezők kibocsátás-csökkentését is (BÉM, Sajóbábonyi üzemek, stb), ebben az ÉMI 
KTVF, valamint az érintett települési önkormányzatok közreműködését. 
 
A forgalomkorlátozás alól kivételt képező gépjárművek köre: 
- tömegközlekedés céljára szolgáló gépjárművek, 
- megkülönböztető jelzést használó gépjárművek, 
- rendőrség, katonaság, posta, tűzoltóság, polgári védelem, katasztrófa elhárítás, 
levegőtisztaság-védelem és a közegészségügyi szolgálat szolgálati feladatot teljesítő 
gépjárművei, 
- villamos, gáz- és közművek a tömegközlekedés kár- és veszély elhárítására szolgáló 
gépjárművei, amennyiben ilyen feladatukat teljesítik, 
- a kommunális szemét szállítására, az utak locsolására, tisztítására szolgáló járművek 
feladatuk végzése kapcsán 
- betegszállító és az orvosi ügyeleti gépjárművek, amennyiben ilyen feladatukat teljesítik, 
- gyógyszertárakba és kórházakba gyógyszert, illetve gyógyításhoz szükséges eszközöket, 
anyagokat szállító gépjárművek, 
- orvosok gépkocsija, amennyiben azokat hivatásuk gyakorlásához használják, 
- mozgáskorlátozottak gépjárművei 
- temetkezési szolgálat gépkocsijai, 
- könnyen romló (kenyér, tej, hús) és alapvető élelmiszereket szállító gépkocsik, amennyiben 
ilyen feladatokat hajtanak végre, 
- taxik, amennyiben tevékenységüknek megfelelő személy-, illetve teherszállítást végeznek és 
a KHVM rendelet alapján „környezetkímélő” minősítéssel vannak ellátva, 
- elektromotorral hajtott, valamint hármas hatású szabályozott motorüzemű katalizátorral 
felszerelt gépkocsik, amennyiben tevékenységüknek megfelelő személy-, illetve teherszállítást 
végeznek. 
- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki   feltételeiről 
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet II. pontban meghatározott, 
következő környezetvédelmi osztályú gépjárművek:  
a.,  „5” jelzéssel ellátott: tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg – hibrid (a   
gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Ottó- vagy dízelmotorral is ellátott) hajtású;  
b., „12” jelzéssel ellátott: az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti 
jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EURO-V);  
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c., „13” jelzéssel ellátott: az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti 
jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EEV); 
 
Ha korlátozások időszakában a közúti emisszió ellenőrzés során megállapítják, hogy a 
forgalomkorlátozás alól mentesített gépjármű a 18/1991.(XII.18.) KHVM rendeletben rögzített 
emisszió határértéket nem teljesíti, úgy feladatának teljesítése után azonnal telephelyére kell 
mennie és csak emissziót megszüntető javítás, beszabályozás után, az erről szóló igazolás 
birtokában vehet részt újra a forgalomban. 
 
Az alkalmazandó intézkedések a szennyezettség (riasztási fokozathoz kapcsolódó határérték 
túllépése mértékének) függvényében a szmoghelyzet fennállása során változtathatók (nagyobb 
mértékű túllépés- szigorúbb intézkedések, kisebb mértékű túllépés- kevésbé szigorú 
intézkedések alkalmazása). 
 
Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejűleg több szennyezőanyag koncentrációja is 
túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetők. 
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2. számú melléklet 

 
Miskolc Megyei Jogú Város 

23/2009.(VI. 30.) számú önkormányzati rendeletéhez 
 
Küszöbértékek 
(Az EU levegőminőségi szabályozásának definíciója szerint) 
 
Egészségügyi határérték: a légszennyezettség azon mértéke, amely alatt még hosszú idejű 
behatás esetén sem következik be egészségkárosodás. 
 
Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettség azon mértéke, amely az érzékeny lakossági 
csoportoknál (gyerekek, idősek, légzőszervi, szív és érrendszeri betegségben szenvedők) 
okozhat egészségügyi problémákat 
 
Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon mértéke, amelynek rövid idejű túllépése is 
veszélyeztetheti az emberi egészséget. 
 

Légszennyező 
anyag  

[CAS szám]  

Tájékoztatási küszöbérték * 
[µg/m3]  

Riasztási küszöbérték **  
[µg/m3]  

Kén-dioxid  
[7446-09-5]  

400 µg/m3  
három egymást követő
órában  

500 µg/m3  
három egymást követő órában, vagy 72
órán túl meghaladott 400 µg/m3  

Nitrogén-dioxid  
[10102-44-0]  

350 µg/m3  
három egymást követő
órában  

400 µg/m3  
három egymást követő órában, vagy 72
órán túl meghaladott 350 µg/m3  

Szén-monoxid  
[630-08-0]  

20 000 µg/m3  
három egymást követő
órában  

30 000 µg/m3  
három egymást követő órában, vagy 72
órán túl meghaladott 20 000 µg/m3  

Szálló por (PM10) 
75 µg/m3  
két egymást követő napon  

100 µg/m3  
két egymást követő napon és a
meteorológiai előrejelzések szerint a
következő napon javulás nem várható  

Ózon  
[10028-15-6]  

180 µg/m3  
három egymást követő
órában  

240 µg/m3  
három egymást követő órában, vagy 72
órán túl meghaladott 180 µg/m3  

 
A tájékoztatási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot 
tájékoztatni kell a szmog-riadó tervben foglaltak szerint. 
 
A riasztási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó 
intézkedéseket tenni a szmog-riadó tervben foglaltak szerint. 
 
Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor 

a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó intézkedéseket kell tenni.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

24/2009. (VI. 30.) sz. rendelete 
a fizető parkolási rendszerről szóló 39/2004.(XI.10.) sz., 8/2005.(III. 10.) sz., 10/2005. (III. 

10.) sz., a 28/2005. (VII. 7.) sz., az 59/2005. (XII 15.) sz., a 14/2006. (III. 8.) sz., 
43/2006.(XII.6.).,a 38/2007. (X. 18.), a 65/2007. (XII. 20) sz. és a 46/2008. (XII. 22.) sz. 

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

1. § 
 

A 31/2004. (IX. 29.) számú rendelet (továbbiakban: R) 2. § (4) bekezdése az alábbiakkal 
egészül ki: 
(4) Mindenszentek, Halottak napja alkalmából november 1. és november 2. napján 
díjmentesen vehetők igénybe az alábbi fizető parkolók 
 Technika Háza északi oldal parkoló  
Technika Háza keleti oldal parkoló 
Dankó P. u. 13. sz.-Vörösmarty u. 54. sz. épületek közötti terület 
 Sportcsarnok és a Jégcsarnok, illetve a Mindszenti Temető és a Megyei Könyvtár között 
kialakított terület” (Ez a parkoló terület 8 – 15 óráig fizető!) 
A Pallos utca, Pallos u.16. - Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai u. 19.-21. sz. közötti 
névtelen zsákutca, Jókai u. 17.-19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai u. 17.sz. Laborfalvi u. 2. 
sz. közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi u. 2. sz. Pallos u. 18. sz. közötti névtelen zsákutca, 
Pallos u. 16.-18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos 16. sz melletti, illetve a Jókai ABC. 
mögötti névtelen zsákutca 

 
2. § 

 
A R. 3. § (5) bekezdés 2. mondata a következők szerint módosul: 
„A pótdíjazás helyére, idejére érvényes parkoló bérlet, parkolójegy, illetve a parkolási 
igazolvány utólagos – 8 naptári napon belül történő – bemutatása esetén a mellékletben 
meghatározott kezelési költséget kell fizetni.” 

3. § 
 
(1) A R. 5. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
(1) A parkolók szabályszerű igénybevételét és a díj megfizetését az üzemeltető bármikor 
jogosult ellenőrizni. 
 
Aki a parkolás során nem tartja be ezen rendelet szabályait, a (6) bekezdésben meghatározott 
türelmi idő figyelembevételével a várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni. 
 
(2) A R 5 §-a az alábbi (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
 
(6) A türelmi idő – a mobiltelefonos díjfizetés kivételével – egy órára, vagy annál hosszabb 
időre történő díjfizetés esetén 5 perc. 
  
(7) Amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes 
parkolójeggyel rendelkezett, és a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az 
ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 
5 naptári napon belül a parkolás üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy 
bemutatható. Amennyiben az ellenőrzés időpontjától 5 percnél hosszabb idő nem telt el, a 
várakozási díjkülönbözet és a pótdíjtartozást a parkolás üzemeltető törli a nyilvántartásból. A 
parkolójegy bemutatás lehetőségével naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a 
gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál 
régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott várakozási díjkülönbözet és 
pótdíjtartozás. 

4. § 
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A R. 8. § (4) (5) (6) bekezdése törlésre kerül: 

 
(4) 2004. december 31.-ig érvényesek, azok változatlan feltételekkel felhasználhatók a 
parkolás igénybevételekor. 
 
(5) A bizományi értékesítésre a szerződött partnerek részére átadott parkoló szelvényeket 
köteles a Közterület-felügyelet 2004. október 31-ig visszavonni. 
 
A parkoló szelvény értékesítésben résztvevő partnerekkel az elszámolás elkészítéséről, a 
készleten maradt parkoló szelvények megsemmisítéséről a Közterület Felügyelet köteles 
gondoskodni. 
 
(6) A Közterület Felügyelet parkoltatási jogosítványait a parkoló bérletek és szelvények 
vonatkozásában 2004. október 31. gyakorolja. 

 
5. § 

 
A R. 8. §-a  következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
A 2009. július 1-től bevonásra kerülő területekre 2009. évben a lakossági parkolóbérletet 
az arra jogosultak az 1/a. sz. mellékletben szereplő díjtétel 50 %-os áráért vásárolhatják 
meg. 

6. § 
 

A R. 2. sz. melléklete a következők szerint módosul, illetve egészül ki: 
 
ZÖLD ZÓNA: 
20. pontja a következők szerint módosul: 
„Pátria Szolgáltató ház mögötti terület. A Kossuth u. – Patak u. kereszteződéstől a Patak 
u. 4. sz. épület melletti kihajtó ág által határolt terület” 
43. pontja a következők szerint módosul: 
„Bajcsy Zs. u. az Ady E. u. – Soltész N. K. u. közötti szakasz” 
74. pontja törlésre kerül: 
Uitz Béla u. Providencia Biztosító előtti parkoló terület 
97. pontja a következők szerint módosul: 
„Technika Háza keleti oldal parkoló” 
99. pont a következők szerint módosul: 
„Bodrogi Zs. Köz (Vár u. 9. sz. melletti terület is) 
100. pont: 
„Corvin u. 13-19. sz. épület előtti terület„ 
101. pont: 
„Papszer u. 4 - 20. közötti szakasz” 
102. pont: 
„Toronyalja u. 13-63. sz. közötti szakasz (a 13-15. sz. előtti leállósáv is)” 
 
SÁRGA ZÓNA: 
20. pontja törlésre kerül: 
„Béke Mozi mögötti zúzalékos terület” 
24. pontja törlésre kerül: 
„Corvin u. 17-19. sz. épület előtti terület” 
45. pont: 
„Bulcsu u. – Lehel u. közötti névtelen utca, valamint a Bulcsú u. 17. – Szeles u. 7. sz. 
mögötti terület” 
46. pont: 
„Kis-Hunyad u. 59-63. sz. közötti szakasz” 
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47. pont: 
„A Pallos utca, Pallos u.16. - Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai u. 19.-21. sz. 
közötti névtelen zsákutca, Jókai u. 17.-19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai u. 17.sz. 
Laborfalvi u. 2. sz. közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi u. 2. sz. Pallos u. 18. sz. közötti 
névtelen zsákutca, Pallos u. 16.-18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos 16. sz melletti, 
illetve a Jókai ABC. mögötti névtelen zsákutca” 
48. pont: 
„Kis-Hunyad u. 16-50 épületek előtti parkolók” 
49. pont: 
„Reményi utca” 
 
KÉK ZÓNA: 
4. pontja törlésre kerül: 
„Kis-Hunyad u. 16-50 épületek előtti parkolók” 
 
KIEMELT ZÖLD ZÓNA: 
17. pont a következők szerint módosul: 
„Bodrogi Zs. Köz (Vár u. 9. sz. melletti terület is)” 

 
7. § 

 
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 

Dr. Mihalecz Péter  sk.    Káli Sándor sk. 
jegyző      polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

25/2009. (VI. 30.) sz. rendelete  
a miskolci területi védőnői és iskola-, ifjúság-egészségügyi  

körzethatárok megállapításáról és fejlesztéséről szóló  
50/2005. (XI. 24.) számú rendelet módosítására 

 
1. § 

 
A miskolci területi védőnői és iskola-, ifjúság-egészségügyi körzethatárok megállapításáról és 
fejlesztéséről szóló 50/2005. (XI. 24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„A Közgyűlés az önkormányzat fenntartásában működő oktatási és nevelési intézmények, 
iskola-, ifjúság-egészségügyi körzethatárait jelen rendelet: 
 
- 2/a. számú függelékében a „teljes munkaidőben foglalkoztatott iskolaorvosok által ellátott 
általános és középiskolák”, továbbá a  
- 2/b. számú függelékében található „teljes munkaidőben foglalkoztatott iskola- és ifjúsági-
védőnők által ellátott általános és középiskolák”, valamint a 
- 2/c. számú függelékében található „részmunkaidőben – házi gyermekorvos és területi 
védőnő által - ellátott óvodai-, iskola-egészségügyi ellátás címszó alatti beosztás szerint 
állapítja meg.” 

2. § 
 
A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép. 
 

3. § 
 

A R. 2/a., 2/b., 2/.c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a., 2/b., 2/.c számú. számú 
függeléke lép. 

4. § 
 

(1) E rendelet 2009. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1.§-ában a „melléklete” szövegrész helyébe 
a „függeléke” szövegrész lép. 
 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 

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

26/2009. (VI. 30. ) sz. rendelete 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosításáról  
(a Selyemrét Településrészi Önkormányzat létrehozása) 

 
 
 

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

 
 
 

1. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi, 19. ponttal: 
 
19. Selyemrét Településrészi Önkormányzat 
Tagjainak száma: 7 fő 
 

2.§ 
 

E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 
 

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

27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete 
Miskolc vállalkozásfejlesztési és  

befektetés-ösztönzési programjáról szóló 
32/2008. (XI. 26.) számú rendeletének módosításáról 

 
1. § 

 
A rendelet preambuluma az alábbiakkal egészül ki: 

 
[Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Fejlesztési Pólus Stratégiában foglalt 
gazdaságfejlesztési célok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint] a Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikke 
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelete (2008. 
augusztus 6.), (megjelent: Európai Unió Hivatalos Lapja (2008. augusztus 9.) 214/3-214/47 
oldal) [figyelembe vételével Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
programjáról az alábbi rendeletet alkotja:] 

 
2. § 

A rendelet 2. §-a az alábbiakkal egészül ki: 
 
[A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen 
rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, amennyiben a vállalkozás 
létrehozására] Miskolcon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 
és Miskolcon telephellyel kerül sor, [illetve a működő vállalkozás székhelye, vagy telephelye 
Miskolc bel- vagy külterületén, illetve a város által preferált egyéb területen van.] 
 

3. § 
 
(1) A rendelet 3. § 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„1. acélipar: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 29. pontjában meghatározott 
fogalom.” 
 
(2) A rendelet 3. § 2. pontja (általános képzés) törlésre kerül, helyében 2. pontként az 
alábbiakkal bővül a rendelet: 
„2. állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK-
Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a 85/2004. (IV.19) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 85/2004. Korm. Rendelet) 1. § 5. pontja szerinti csekély összegű (de minimis) 
támogatás (a továbbiakban: támogatás).” 
 
(3) A rendelet 3. § 3. pontja (beruházás) törlésre kerül. 
 
(4) A rendelet 3. § 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„3. beruházási projekt megkezdésének az alábbi pontok minősülnek:”  
(5) A rendelet 3. § 5. pontja változatlan tartalommal a 4. pont helyébe lép. 
 
(6) A rendelet 3. § 5. pontként az alábbiakkal egészül ki:  
„5. diszkont kamatláb: a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 36. pontjában meghatározott fogalom.” 
 
(7) A rendelet 3. § 8. pontként az alábbiakkal bővül:  
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„8. induló beruházás: az a beruházás, amely megfelel 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. 
cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek.” 
 
(8) A rendelet 3. § 8. pontja a 9. pont helyére lép. 
 
(9) A rendelet 3. § 9. pontja a 10. pont helyébe lép és az alábbiak szerint módosul: 
„10. halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenység: a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi 
rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá 
halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kapcsolódó 
tevékenység.” 
 
(10) A rendelet 3. § 10. pontja a 11. pont helyébe lép és az alábbiak szerint módosul: 
„11. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 
18. pontja szerinti munkavállaló.” 
 
(11) A rendelet 3. § 12. pontként az alábbiakkal bővül: 
„12. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontjában 
meghatározott fogalom.” 
 
(12) A rendelet 3. § 11. pontja a 13. pont helyébe lép és az alábbiak szerint módosul: 
„13. kis-és középvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. számú melléklete szerinti 
vállalkozás.” 
 
(13) A rendelet 3. § 12. pontja a 14. pont helyébe lép. 
 
(14) A rendelet 3. § 13. pontja a 15. pont helyébe lép és az alábbiak szerint módosul: 
„15. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és 
immateriális javak megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy – a 
mennyiben nem vásárolják meg – bezárásra került volna és az eszközöket egy független 
beruházó veszi meg.” 
 
(15) A rendelet 3. § 14. pontja a 16. pont helyébe lép. 
 
(16) A rendelet 3. § 15. pontja a 17. pont helyébe lép és az alábbiak szerint módosul: 
„17. nagyberuházási projekt: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 12. pontja 
szerinti beruházási projekt.” 
 
(17) A rendelet 3. § 18. és 19. pontként az alábbiakkal bővül: 
„18. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú 
mellékletében meghatározott vállalkozás. 
19. referencia alapkamatláb: a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 20. pontjában meghatározott 
fogalom.” 
 
(18) A rendelet 3. § 16. pontja a 20. pont helyébe lép. 
 
(19) A rendelet 3. § 17. pontja a 21. pont helyébe lép. 
 
(20) A rendelet 3. § 22. pontként az alábbiakkal bővül: 
„22. szinten tartást szolgáló eszköz: szinten tartást szolgál az az eszköz, amely a 
kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy 
a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási 
folyamat alapvető változását eredményezné.” 
 
(21) A rendelet 3. § 18. pontja a 23. pont helyébe lép. 
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(22) A rendelet 3. § 19. pontja törlésre kerül. 
 
(23) A rendelet 3. § 20. pontja a 24. pont helyébe lép. 
 
(24) A rendelet 3. § 21. pontja a 25. pont helyébe lép és az alábbiak szerint módosul: 
„25. támogatási intenzitás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában 
meghatározott intenzitás.”  
 
(25) A rendelet 3. § 26. és 27. pontként az alábbiakkal bővül: 
„26. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a 85/2004. 
(IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt értéke. 
27. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontjában meghatározott 
fogalom.” 
 
(26) A rendelet 3. § 22. pontjának a száma 28. pontra változik. 
 
(27) A rendelet 3. § 23., 24. és 25. pontja törlésre kerül. 
 

4. § 
 
(1) A rendelet 4. §-ának címe az alábbiakkal egészül ki: 
„A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönző program tartalma 
– jogcímek –„ 
 
(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése 14. pontként az alábbiakkal bővül:  
„14. Vállalkozásfejlesztési támogatás: 
Az Önkormányzat egyedi támogatási szerződés alapján vállalkozásfejlesztési támogatást 
nyújthat.” 

5. § 
 
A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiakkal bővül:  

 
„Emelt szolgáltatások: „Egyablakos rendszerű támogatás (engedélyek)” (az ügyek hivatali 
intézésének segítése), (városi fogadás rendezése) („Welcome to our City”) célzott dolgozói 
képzések szervezése, kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása,] 
vállalkozásfejlesztési támogatás;” 

6. § 
 
(1) A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 
„(2) [A 4. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat az a vállalkozás 
vagy] magánszemély igényelheti, […]” 

7. § 
 
(2) A rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(3) [A 4. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat és a 4. § (3) 
bekezdésben foglalt emelt szolgáltatásokat az a vállalkozás] vagy magánszemély igényelheti, 
amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal és megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával 
vállalja […]” 
 
(3) A rendelet 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(4) [A 4. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat, a 4. § (3) 
bekezdésben foglalt emelt szolgáltatásokat és a 4. § (4) bekezdésben foglalt kiemelt 
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szolgáltatásokat az a vállalkozás] vagy magánszemély igényelheti, amely visszavonhatatlan 
szándéknyilatkozattal és megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja […]” 
 
(4) A rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
  
„(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott beruházást vagy a nettó árbevétel növekedést a 
vállalkozásnak a támogatási szerződés aláírásától számított 2 éven belül kell megvalósítania 
illetve elérnie.”  

8. § 
 
A rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
  
„(4) A (3) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott esetben a támogatott vállalkozás köteles a 
támogatások, illetve szolgáltatások támogatási szerződésben meghatározott összegét az 
Önkormányzat határozatában rögzítettek szerint a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten 
visszafizetni.” 

9. § 
 
A rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(3) A kedvezmény mértéke az ingatlan független szakértő általi értékbecslése vagy a 
versenytárgyalás során kialakult piaci árhoz viszonyítva:” 
   

10. § 
 

A rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(1) Az önkormányzat a polgármesteri keret felhasználására vonatkozó szabályok szerint 
támogatást nyújthat a vállalkozás részére önkormányzati bérlakás rendelkezésre bocsátásával 
úgy, hogy a vállalkozást vagy annak vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját legfeljebb 5 éves 
időtartamra bérlőnek jelöli ki költségelven, vagy piaci alapon bérbe adandó lakásra. A 
bérlőkijelölés csak cím szerint pontosan megjelölt lakásra történhet, amennyiben az 
önkormányzat tulajdonában a vállalkozás igényeinek megfelelő, felajánlható üres bérlakás 
rendelkezésére áll. A polgármester az általa biztosított, valamint az esetlegesen pályázat 
mellőzésével bérbe adandó lakások vonatkozásában saját hatáskörben a bérleti díjra 
kedvezményt adhat a beruházás támogatása érdekében.” 

 
11. § 

 
A rendelet 21. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(1) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 4. § (3)-(4) bekezdésében foglalt jogcímek 
alapján nyújtott támogatások (kivéve az Önkormányzat és a Miskolc Holding által saját 
szervezetrendszerén keresztül nyújtott támogatásnak nem minősülő szolgáltatásokat) az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet - HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősülnek. E támogatási program 
keretében de minimis támogatást kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai 
alapján lehet odaítélni.” 

12. § 
 
Az eredeti rendelet 22.§-ának száma 23.§-ra változik, egyúttal a rendelet az alábbi új 
rendelkezésekkel bővül 22. §-ként: 
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„22. § 

Az átmeneti támogatásokra vonatkozó szabályok 
 
(1) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 4. § (3)-(4) bekezdésében foglalt jogcímek 
alapján (kivéve az Önkormányzat és a Miskolc Holding által saját szervezetrendszerén 
keresztül nyújtott támogatásnak nem minősülő szolgáltatásokat) átmeneti támogatás is 
nyújtható, amelyre az Európai Bizottság N77/2009. számú határozata, illetve a 85/2004. (IV. 
19.) Korm. rendelet 23/A. § és 23. /C. §-ainak rendelkezései irányadóak. 
 (2) Az átmeneti támogatásként nyújtott összes támogatás támogatástartalma 
vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra. 
(3) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell 
diszkontálni. 
(4) Egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt, a jelen § 
hatálya alá tartozó, és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem 
haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget. 
(5) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható 
csekély összegű támogatással. 
(6) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható 
állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, 
amely túllépi az adott állami támogatásra vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. 
 
(7) Átmeneti támogatás nem nyújtható 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 

akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak; 
b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak; 
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt 

mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny 
vállalkozásoknak: 

1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett 
vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 
alapján kerül rögzítésre, 

2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy 
részleges továbbítástól függ; 

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált 
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz kapcsolódik; 

e) amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától 
függ. 

(8) Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem 
minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
(9) A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót 
az e § alapján, illetve csekély összegű támogatás formájában 2008. január 1-jét követően neki 
odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről. 
(10) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy 
pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásban részesült, és egy vállalkozásnak 
2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt, a jelen § hatálya alá tartozó és 
csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer 
eurónak megfelelő forintösszeget. 
(11) A kedvezményezett köteles, az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az 
odaítélést követő 10. évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén 
köteles azokat bemutatni.  
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(12) E rendelet alapján támogatási döntést átmeneti támogatások tekintetében 2010. december 
31.-ig lehet hozni.” 

13. § 
 
Az eredeti rendelet 22.§-ának száma 23.§-ra változik, egyúttal az alábbiak szerint módosul:  

 
„23. § 

Beruházási támogatás 
 
A.) A beruházási és foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó szabályok 
 
(1) A 4. § (2) bekezdés b.) 15 pontjában, a 4. § (3) bekezdés 2. pontjában és a 4. § (4) 
bekezdés 1. pontjában foglalt telekár kedvezmény jogcímen regionális beruházási támogatás 
nyújtható. 
(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás 
az alábbi célt szolgálja: 
a.) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény 
létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új 
termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának 
alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy 
b.) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, 
amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták 
volna fel és az eszközöket független beruházó vásárolja meg. 
 (3) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás 
elszámolható költségeinek hányadosa százalékos formában kifezezve, illetve – közvetlenül a 
beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén – az új munkavállaló két éves becsült 
bérköltségének hányadaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell 
kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő 
kedvezőbb értéket. 
(4) Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható, 
támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott mértékeket.  
(5) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás az (3) bekezdés alapján meghatározott 
támogatási intenzitás 
a.) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig; 
b.) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre; 
c.) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre. 
(6) Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor 
a.) kisvállalkozásnak minősül, akkor - szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével - a 
támogatási intenzitás 20 százalékponttal, 
b.) középvállalkozásnak minősül, akkor - szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével - 10 
százalékponttal növelt értéke a (3) bekezdésben meghatározott mértéknek. 
c.) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó 
beruházások esetén a maximális támogatási intenzitások az alábbiak: 
ca.) amennyiben a kedvezményezett KKV, az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja 
alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EK Szerződés 87. cikk 
(3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 40%. 
cb.) amennyiben a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 
megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fő vagy árbevétele 
kevesebb, mint 200 millió euró az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján 
támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EK Szerződés 87. cikk (3) 
bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 20%. 
 
B.) A támogatott beruházás elszámolható költségei és a beruházás által indukált elszámolható 
költségek 
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(1) A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény 
felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani. 
a.) Elszámolható költségek: 
aa) A beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke; 
ab) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor; 
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti 
bekerülési értéke, (a továbbiakban: támogatható immateriális javak); 
ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek; 
ae) ingatlan bérletének költségei; vagy 
b.) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott 
munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - a Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi 
jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva. 
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott elszámolható költségek részletes 
felsorolását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az elszámolható 
költségek körét az (1)-(2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja. 
(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás 
esetét, vagy amennyiben KKV részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt 
használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken 
történhet. 
(4) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor 
lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés 
tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. 
Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját 
követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg KKV-k esetében 
három évig kell folytatódnia. 
 
C.) A beruházási támogatás igénybevételének alapvető feltételei 
 
(1) A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a kedvezményezett kötelezettséget vállal 
arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 
öt évig - kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig - fenntartja (kötelező 
üzemeltetési időszak) az érintett régióban. 
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai 
változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, 
amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett 
régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz és cseréjét követő fenntartási 
időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem 
részesülhet. 
(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az 
immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 
25%-át saját forrásból biztosítja. 
(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a 
kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos 
piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel. 
(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha 
a.) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel; 
b.) amortizálható eszköznek minősülnek; 
c.) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek 
külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs; 
d.) a kedvezményezett immateriális eszközeként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett 
tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, KKV-k esetében legalább három éven 
keresztül. 
Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át. 
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(6) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges 
ingatlan megvásárlásának költsége számolható el. 
(7) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a záró 
jegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben és 
a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból 
támogatott beruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a támogatási döntés 
kedvezményezettjének tulajdonába kerül – az Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig 
csak a Támogató, előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az 
elidegenítéshez a Támogató hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a 
támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási 
döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) 
időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal 
növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt 
összegben visszafizetni. 
(8) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság 
feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a 
munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a 
munkahelyeket legalább öt évig, KKV-k esetén 3 évig fenn kell tartani.  
(9) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, 
hogy az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a 
kérelem (pályázat) benyújtását megelőző 12 hónap átlagában a kedvezményezett adott 
székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek 
számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor 
a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak 
arányos törtrészének felelnek meg. 
(10) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett 
még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás 
iránti kérelmét benyújtja. Egyedi támogatás megítélését megelőzően nagyvállalkozások 
esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani azt, hogy az alábbiak 
közül legalább egy követelmény teljesül:  
a.) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,  
b.) kiszélesedik a tevékenység köre,  
c.) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,  
d.) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy  
e.) regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az 
érintett támogatott régióban valósult volna meg. 
(11) Regionális beruházási támogatás nem nyújtható: 
a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez; 
b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra; 
c) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatásokra.” 

 
14. § 

A rendelet 26. § (7) bekezdése törlésre kerül. 
 
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
 
Miskolc, 2009. június 25. 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 
  jegyző       polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
2009. június 25-ei: 
 
ZÁRT ülésén hozott: 
 
 
 

V-102/31.680/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk 
szabályairól szóló 18/1999. (V. 10.) sz. és 46/2005. (XI. 23.). sz. rendeletekkel módosított 
62/1997. (IX. 1.) sz. önkormányzati rendelet alapján  
 
ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 
 
Darázs Richárd kulturális antropológusnak                     3 havi időtartamra 
Horváth Kinga grafikusművésznek                                  6 havi időtartamra 
Dr. Ringer Árpád régész, tszv. egyetemi docensnek       6 havi időtartamra 
Szécsi Zoltán fotóművésznek                                          6 havi időtartamra 
Zahuczky László könyvtárosnak                                     3 havi időtartamra   
 
Az ösztöndíj havi összege 60 ezer forint. 
 
 
EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 
 
Kiss István fotóklub-elnöknek 
Pető János rajztanár, grafikusművésznek 
 
Az ösztöndíj összege pályázónként 150 ezer forint. 
 
 
PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 
 
Kunt Balázs közösségfejlesztőnek                        3 havi időtartamra 
Dr. Lakatos Andrea radiológus orvosnak             3 havi időtartamra 
 
Az ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5. szám                              ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                                  . 

63

 
„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJAT adományoz  
 
Dimanopulosz Alekszisz történésznek 
Fekete Sándor egyetemi tanársegédnek 
Horváth Éva közgazdász egyetemi hallgatónak 
Kádas Klaudia zongoraművész, zongoratanárnak 
Kasza Polett táncművészeti főiskolai hallgatónak 
 
Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint. 
 
Felelős:  Polgármester  
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  2009. júniusi közgyűlés 
 
 
 
2. Az ösztöndíjat elnyert személyekkel (beszámolási és szimpózium prezentációs 
kötelezettséget előírva) az önkormányzat szerződést köt.  
 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   2009. június 30. 
 
 

 
V-103/31.681/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Avastető Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonyának 

felmentéssel történő megszüntetése 
 
 
 
 

V-104/31.108-4/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben 
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V-105/31.744/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Miskolci Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városi Könyvtár 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére ” című előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
A közgyűlés 
1. 

a Miskolci Városi Könyvtár  intézményvezetői feladatainak ellátásával 
 

Borkúti László-t  bízza meg. 
 
A magasabb vezetői megbízás öt évre, 2009. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig terjedő 
határozott időtartamra szól.     
 
Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezését szabályozó 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
2. 
felkéri  a  polgármestert  a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
Felelős :  polgármester 
Közreműködik :  Jegyzői Kabinet 
Határidő : 2009. augusztus 31. 
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NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK: 
 
 

V-106/31.657/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatás ellátására szóló Közszolgáltatási 
Szerződés megkötése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a települési folyékony hulladék 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás ellátására 
szóló Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és az ehhez kapcsolódó rendelet megalkotására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az 1. sz. melléklet szerinti Közszolgáltatási 
Szerződés megkötését Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Kft. között, 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály  
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    MIVÍZ Kft. 
Határidő:   azonnal 
 

 
 

V-107/31.661/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Védőnői szolgálat struktúrájának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a védőnői szolgálat 
struktúrájának módosítására és továbbfejlesztésére illetőleg a miskolci területi védőnői és iskola-, 
ifjúság-egészségügyi körzethatárok megállapításáról és fejlesztéséről szóló 50/2005.(XI.24.) 
számú rendelet módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

- 1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
keretében működő  

- 3. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097795 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 
védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097793, 
050097794, 050097796 és 050097797 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező védőnői körzetek 
vegyék át.  

 
- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097798 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097834 és 
050097797 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át.  

 
- 6. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097400 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097820 és 
050097821 és 050097823 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 8. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097401 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097799 és 
050097431 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 
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- 8. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097913 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097799 és 
050097431 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 12. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097403 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097806 és 
050097805 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 13. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097816 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097817 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzet vegye át. 

 
- 14. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097818 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097819 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzet vegye át. 

 
- 26. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097840 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097839 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzet vegye át. 

 
- 20. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097830 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097829 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzet vegye át. 

 
- 22. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097406 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097831 és 
050097832 és 050097833 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 27. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097835 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097842 
ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzet vegye át. 

 
- 28. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097844 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097841 és 
050097837 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 31. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097855 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097854, 
050097856, és 050097876 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 32. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097850 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097411, 
050097851, és 050097852 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
- 42. sz. házi gyermekorvosi körzet mellé rendelt 050097870 ÁNTSZ engedély számmal rendelkező 

védőnői körzet 2009. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerüljön és feladatait a 050097867 és 
050097868, ÁNTSZ engedély számmal rendelkező körzetek vegyék át. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
 Főosztály 
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2.  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

keretében működő 15 fő területi védőnő – a védőnői körzetek megszüntetésével 
összefüggésben – főállású iskolavédőnőként kerüljön tovább foglalkoztatásra, amelynek 
következtében – Pereces, Szirma és Hejőcsaba általános iskoláinak kivételével – Miskolc 
Megyei Jogú Város valamennyi általános iskolájában főállású iskolavédőnői feladatellátás 
valósuljon meg. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  

Főosztály 
 

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálatnál egy 
területi védőnői álláshely megszűntetésre kerüljön. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  

Főosztály 
 

4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 fő 
főállású iskolaorvost megbízási jogviszony keretében foglalkoztasson az egészségbiztosító által 
fedezett finanszírozás terhére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
    Főosztály 

5. A Közgyűlés felkéri az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat igazgatóját, hogy az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felé a működési engedélyek módosításhoz 
és a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár felé az új finanszírozási szerződés 
megkötéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
Közreműködik: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  

Főosztály 
   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
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V-108/31.662/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:   Selyemrét Településrészi Önkormányzat létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Selyemrét Településrészi 
Önkormányzat létrehozására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Selyemrét Településrészi önkormányzat elnökét és tagjait az alábbiak szerint 

határozza meg. 
 

Tagjainak száma: 7 fő 
  

Elnök: Kovács Józsefné  (Lakcíme: Miskolc, Kassai út 74.) 
 

Tagok: 
 Lenártek András    Miskolc, Meggyesalja u. 61. 
 Rózsahegyi Zsuzsanna   Miskolc, Selyemrét u. 34. ¼. 
 Dudás Józsefné    Miskolc, Selyemrét u. 34. 2/3. 
 Szabó Krisztián    Miskolc, Harmat u. 6.  
 Balog Attila     Miskolc, Harmat u. 8. 
 Molnár Miklós   Miskolc, Baross G. u. 14. II/3. 
 
2.) A Közgyűlés a Selyemrét Településrészi Önkormányzat működéséhez szükséges fedezetet a 

2009. évi költségvetésének általános tartaléka terhére időarányosan biztosítja, az 
előirányzatok rendezésére a költségvetés korrekciója keretében kerül sor. 

 
Felelős:   Jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 

1. sz. melléklet 
 

A Selyemrét Településrészi Önkormányzat illetékességi területe: 
az 1. sz. választókerület 

 
  

Ir.szám Közterület neve tól ig 

3527 AUGUSZTUS 20. UTCA 

3527 BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 28 156 

3527 BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 25-33 45 

3527 BAROSS GÁBOR ÚT 0 14 

3527 BAROSS GÁBOR ÚT 1 59/C 

3527 BAROSS GÁBOR ÚT 18 32 

3527 BESENYŐI UTCA 

3527 BOLDVA UTCA 

3527 BÓLYAI JÁNOS UTCA 

3527 BUZOGÁNY UTCA 

3527 CSORBA TELEP 

3527 ÉDER GYÖRGY UTCA 

3527 FONODA UTCA 

3527 GYIMESI UTCA 
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3527 HALÁSZ UTCA 

3527 HARMAT UTCA 

3527 HERNÁD UTCA 

3527 JÓZSEF ATTILA TELEP 

3527 JÓZSEF ATTILA UTCA 0 26 

3527 JÓZSEF ATTILA UTCA 1 500053 

3527 JÓZSEF ATTILA UTCA 28 120 

3527 KANDÓ KÁLMÁN TÉR 

3527 KARTÁCS UTCA 

3527 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 

3527 KRUSPÉR ISTVÁN UTCA 

3527 LATABÁR ENDRE UTCA 

3527 MÁV TELEP 

3527 PÁZSIT UTCA 

3527 PFAFF FERENC UTCA 

3527 RENDEZŐ PÁLYAUDVAR 

3526 REPÜLŐTÉRI ÚT 

3527 SAJÓ UTCA 

3527 SAJÓSZIGETI UTCA 

3527 SELYEMRÉT UTCA 

3527 SOROMPÓ UTCA 

3527 SZEKERÉSZ UTCA 

3527 SZINVA UTCA 

3527 SZONDY GYÖRGY TELEP 

3527 SZONDY GYÖRGY UTCA 

3527 TISZAI PÁLYAUDVAR 

3527 TÖLGYESI UTCA 

3527 TÖMÖSI UTCA 

3527 TÜZÉR UTCA 

3527 ÜTEG UTCA 

3527 VÁGÓHÍD UTCA 

3527 VÁLTÓ UTCA 

3527 VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 

3527 VÁSÁRTÉRI UTCA 

3527 VERECKEI UTCA 

3527 VIKEND TELEP 

3527 VITÉZ UTCA 

3527 ZIELINSKY RD UTCA SZILÁ

3527 OS UTCA  ZSIGMONDY VILM
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V-109/31.664/2009. sz. HATÁROZAT 

 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. határozat módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának 
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 2007-2013 
felülvizsgálatáról szóló II-32/31.223/2009. sz. határozat módosítására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.  A Közgyűlés az óvodák esetében a 2009/2010-es tanévben indítható csoportok számát az 

alábbiak szerint engedélyezi.  
 

 
Intézmény 

II-32/31.223/2009.sz. 
határozat szerint 
eng. csop. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2009/2010-ben 
indítható 

csop. száma 
Belvárosi Óvoda 
- Katowice u.33 
- Kassai u.17 
- Kistokaj 

 
20 

 
+1 

 
21 

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

 
24 

 
+ 1 

 
25 

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

 
2. Az óvodák esetében az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. nevelési évben az 

alábbiak szerint engedélyezi. 
 

Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
 

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 
alapján 

   Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2009/2010.  nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Avas és környéke  Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság 

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

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

47 39 86 - - - 47 39 86 

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

25 19 44 - - - 25 19 44 
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Szinva - Népkerti 
Óvoda 
~ Vörösmarty u. 26. 
~ Zsolcai kapu 17. 

27 21 48 - - - 27 21 48 

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

23 17 40 - - - 23 17 40 

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

41 30 71 + 2 + 1 + 3 43 31 74 

Összesen 204 165 369 + 2 + 1 + 3 206 166 372 

 
Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Serház u. 1.) 

 
A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 
alapján 

   Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2009/2010.  nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Belváros Diósgyőr  
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

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

28 26 54 - - - 28 26 54 

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

39 28 67 - - - 39 28 67 

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

45 35 80 - - - 45 35 80 

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

53 42 95 2 + 1  +3 55 43 98 

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

49 35 84 + 3 +  1 + 4 52 36 88 

Összesen 214 176 390  + 5   + 2 + 7 219 178 397 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2009. július 1. 
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3.  A Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola esetében a 

2009/2010. tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai 
csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi. 

II-32/31.223/2009. sz. hat. 
szerint  engedélyezett 

Változás 2009/2010.tanév Intézmény 

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth. 

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth. 

Tan.  
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth 

Tan. 
szoba 

Selyemréti 
Ált. Isk.  

6 6 1 +1 -1 - 7 5 1 

- József A.    1 2 1 - - - 1 2 1 

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

 
4.  Az általános iskolák esetében a 2009/2010. tanévben az alkalmazotti létszámot az 

alábbiak szerint engedélyezi. 
 

A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 
alapján 

   Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 
 

A 2009/2010.  tanévben 
engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Bársony J.Ált Iskola 
- 13. Sz. Hunyadi Mátyás Ált. 
Iskola 

73 37 110 - + 1 + 1 73 38 111 

Kazinczy F.Ált. és Magyar- 
Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. 
- Miskolctapolcai Általános 
Iskola  

68 24 92 - + 1 + 1 68 25 93 

Fazekas Ált. és Alapfokú 
Művészetokt. Int. 
- Istvánffy Gy. Ált. Iskola  

104 35 139 - + 1 + 1 104 36 140 

Szabó Lőrinc Ált. és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola  
- Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola 

99 40 139 - + 1 + 1 99 41 140 

Selyemréti Ált. és Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű  Isk 
-József Attila Ált Isk 

60 28 88 - - - 60 28 88 

10. Sz., Petőfi S. Ált. és 
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Isk. 
- Rónai Ferenc Ált.és Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. 

61 26 87 - - - 61 26 87 

Bem József Ált. Isk. és 
Alapfokú Művészetokt. Int. 
- Arany J.Ált. Iskola 

44 27 71 - + 1 + 1 44 28 72 

21. Sz. Ált. Iskola 
- Móra Ferenc Általános Iskola 

73 29 102 - + 1 + 1 73 30 103 

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

71 23 94 - + 1 + 1 71 24 95 
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A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 

alapján 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

 

A 2009/2010.  tanévben 
engedélyezett 

alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Könyves Kálmán Ált. Isk és 
Alapfokú Művészetokt. Int. 
- Kaffka Margit Ált. Isk. és 
Alapfokú Művészetokt.Int. 

73 35 108 - + 1 + 1 73 36 109 

Szilágyi D.Ált. és Magyar-
Angol  Két  Tanítási Nyelvű 
Isk 
-   Görömbölyi Ált. I 
-   Gárdonyi  Ált. és Magyar - 
Angol  Két Tanítási Nyelvű 
Isk. 

66 25 91 - + 1 + 1 66 26 92 

Bulgárföldi Ált. és Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Isk. 
- Erenyői Ált.Iskola 

47 17 64 - - - 47 17 64 

Herman O. Ált. Isk és 
Alapfokú Művokt.Int. 
- Munkácsy Mihály Ált. és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Int. 

80 36 116 - + 1 + 1 80 37 117 

Avastetői Ált. Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Isk és 
Alapfokú Művészetokt. Int. 
- Széchenyi I. Ált. és 
Alapfokú Műv Iskola 

96 39 135 - + 1 + 1 96 40 136 

Komlóstetői Ált. Isk 
- Fazola H. Ált. Isk. 

68 32 100 - + 1 + 1 68 33 101 

Éltes Mátyás Óvoda, Ált. Isk. 
és Egységes Gyógyped. 
Módszertani Int. 

76 53 129 - + 1 + 1 76 54 130 

Miskolci Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Zeneiskola Alapfokú 
Zeneoktatási Int. 

67 12 79 - + 1 + 1 67 13 80 

Nevelési, Logopé-diai és 
Pályavá- 
lasztási Intézet 

24 4 28 - - - 24 4 28 

Miskolc Városi Sportiskola  - - - - - - - - - 

Összesen 1.250 522 1.772 -  + 14 + 14 1.250 536 1.786 

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

 
 

5.)  A középiskolákban az alkalmazotti létszám alakulását a 2009/2010. tanévben az 
alábbiak szerint engedélyezi. 
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A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 

alapján 

    Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 
 

A 2009/2010.  nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
      Intézmény  

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Diósgyőri-Vasgyári 
Szakképző Isk. és 
Kollégium 

89 98 187 - - 14 
+ 7 

-
7 

89 91 180 

Szemere Bertalan Szakk. 
Szakiskola és Kollégium 

108 112 220 - - 17 
+ 7 

-10 108 102 210 

Debreczeni Márton 
Szakk.Isk  

47 40 87 - + 1 +1 47 41 88 

Eötvös J. Építőipari, Műv. 
Szakk. Isk. és Koll 

100 64 164 - - 14 
+ 7 

- 7 100 57 157 

Szentpáli Ker.és 
Vendéglátó Szakk.és 
Szakisk. 

64 25 89 - - - 64 25 89 

Martin János Szakképző 
Iskola 

60 35 95 - - - 60 35 95 

Avasi Gimnázium  61 42 103 - + 1 + 1 61 43 104 

Diósgyőri Gimn. és Városi 
Ped.Int. 

68 26 94 - + 1 + 1 68 27 95 

Földes Ferenc Gimnázium 74 22 96 - + 1 + 1 74 23 97 

Herman Ottó Gimnázium 72 34 106 - - - 72 34 106 

Zrínyi Ilona Gimnázium 48 24 72 - - - 48 24 72 

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 

61 29 90 - + 1 + 1 61 30 91 

Baross Gábor Közlekedési 
és Postaforg Szakk. 

65 32 97 - + 1 + 1 65 33 98 

Bartók Béla Zeneműv. 
Szakk. 

48 8 56 - - - 48 8 56 

Berzeviczy  G. Ker.és 
Vendéglátói.Szakk 

52 19 71 - - - 52 19 71 

 
 

Intézmény 
A II-32/31.223/2009. sz. 
közgyűlési határozat 

alapján 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2009/2010. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. 

Fáy András Közgazd. 
Szakközépiskola 

67 28 95 - - - 67 28 95 

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola 

77 34 111 - - - 77 34 111 

Gábor Á. Műv. Isk. 
Szakközépisk 

61 20 81 - + 1 + 1 61 21 82 

Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

51 11 62 - - - 51 11 62 

Kós K- Építőipari 69 27 96 - + 1 + 1 69 28 97 
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Szakközépiskola 

Karacs T. Középi. 
Leánykollégium 

17 33 50 - - - 17 33 50 

Központi Leánykollégium 15 48 63 - - - 15 48 63 

Petőfi S. Középisk 
Fiúkollégium 

16 30 46 - + 1 + 1 16 31 47 

Összesen  1.437 855 2.292 - - 45 
+ 31 

 - 14 1.437 841 2.278 

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

 
6. Az intézményi karbantartás átszervezése  
 

A Közgyűlés engedélyezi az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskolában, a Diósgyőr-
Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégiumban és a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégiumban – központi karbantartói részleg kialakítását. Ezzel egyidejűleg a fenti intézmények 
alapító okiratába bekerül alaptevékenységet kiegészítő tevékenységként a hozzájuk rendelt 
közoktatási intézmények karbantartási feladatainak ellátása  

 
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 Leánykollégium 

Katowice Éltes M. Ált. Isk. Gábor Á. Szki. 

Kassai u. Tüskevár Ált. Isk.  

Hadirokkantak u.   

Vörösmarty u.    

Zsolcai kapu   

 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3529 Miskolc, Ifjúság 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 
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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.  

Könyves K. u.  II. Rákóczi F. Ált. Isk.  

Szeder u.  Győri kapui Ált. Isk.  

Árpád u.  Egressy B. Zeneiskola  

Batsányi u.  Erkel F. Zeneiskola  

 Nevelési Tanácsadó  

 
Engedélyezi, hogy a II-32/31.223/2009. sz. határozat D/1. 2. pontjának hatálybalépési ideje 2009. 
július 1-je helyett 2010. július 1-jére módosuljon. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:  2010. július 1. 
 
7.  Felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló költségvetési 

előirányzatok módosítására. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. I. félévi korrekció  
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V-110/31.665/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2010. évi beiskolázási terve 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a középfokú oktatási intézmények 
2010. évi beiskolázási tervére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

I. Alapító Okiratok módosítása 
 
1. A Közgyűlés az 1. és 2. sz. mellékletek szerint módosítja a Kandó Kálmán 

Szakközépiskola és a Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratát. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 
 
2. A Közgyűlés a Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratát alaptevékenység 

tekintetében angol nyelvi előkészítő képzéssel kiegészíti. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő   2010. augusztus 1. 
 
 

II. A Közgyűlés a középfokú oktatási intézmények képzési jellegét és beiskolázási 
osztályszámát a 2010- 2011. tanévtől az alábbiak szerint határozza meg: 
 

A) A gimnáziumokban  
 
1. Avasi Gimnázium 
 

- 6 évfolyamos egyedi tanterv alapján általános képzésű        (1 osztály) 
- 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés      (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos általános tagozatú képzés 
     francia nyelvi előkészítő     (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés      (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos általános tantervű képzés                                     (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű rajz                                             (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű biológia                                        (1/2 osztály) 
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2. Diósgyőri Gimnázium 
- 6 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű                    (1 osztály) 
- 4 évfolyamos reál tagozatú képzés                                        (1 osztály) 
- 4 évfolyamos testnevelés emelt szintű                                     (1/2 osztály) 
  4 évfolyamos általános tagozatú képzés (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos általános tagozatú képzés  
     angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
  5 évfolyamos általános tagozatú képzés  
     német nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
 
3. Földes Ferenc Gimnázium 
 4 évfolyamos általános tantervű                                               (½ osztály) 
 4 évfolyamos általános tantervű (történelem orientáció)         (½ osztály) 
 4 évfolyamos emelt biológia                                                       (½ osztály) 
 4 évfolyamos speciális matematika                                          (½ osztály) 
 4 évfolyamos kémia emelt szintű                                             (½ osztály) 
 4 évfolyamos fizika emelt szintű                                              (½ osztály) 
 6 évfolyamos speciális matematika                                          (½ osztály) 
 6 évfolyamos általános tantervű                                               (½ osztály) 
 5 évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program           (1 osztály) 
-    Önálló angol nyelvi előkészítő osztály (tanulmányaikat       (1 osztály) 
      4 évfolyamos tagozatos, illetve általános tantervű képzésben folytatják  
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő    2010. szeptember 1. 
 
4. Herman Ottó Gimnázium  
- 8 évfolyamos általános tantervű képzés (tehetséggondozás)   (1 osztály) 
- 5 évfolyamos magyar-spanyol két tanítási nyelvű   (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos általános tantervű képzés 
     angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos 10 órás emelt német (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt matematika (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt biológia  (1/2 osztály) 
 
5. Zrínyi Ilona Gimnázium 
- 5 évfolyamos általános tantervű képzés  
      német nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű dráma  
      angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos általános tantervű képzés (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű történelem (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt haladó angol  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos emelt szintű rajz és vizuális kultúra (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű  (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos francia-magyar két tanítási nyelvű (1/2 osztály) 
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B) A szakközépiskolákban  
 
6. Andrássy Gyula Szakközépiskola 

- 4 évfolyamos  Gépészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         német nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az alábbi 
tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 2 év 30 fő 
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész 2 év 30 fő 
54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM informatikus 2 év 30 fő 
52 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 év 30 fő 

 
7. Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 

- 5 évfolyamos Közgazdasági szakmacsoport  
angol nyelvi előkészítővel (banki) (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Közgazdasági szakmacsoport  
német nyelvi előkészítővel (banki) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport 
                         (közlekedésgépész) (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport 
                         (közlekedés üzemvitel) (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Kereskedelem-marketing,  
                         üzleti adminisztráció (posta) (1 osztály) 
 

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014-2015-ös tanévben) az alábbi 
tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési  

idő 
Felvehetők 
száma 

52 841 01 0010 52 03 
Közlekedésüzemvitel-ellátó 
Szállítmányozási ügyintéző 2 év 17 fő 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 év 18 fő 

52 841 04 0010 52 01 
Vasútüzemvitel-ellátó; Forgalmi 
szolgálattevő 

52 841 04 0010 52 02 
Vasútüzemvitel-ellátó; 
Árufuvarozási pénztáros 

52 841 04 0010 52 03 
Vasútüzemvitel-ellátó; - Vasúti 
személyfuvarozási pénztáros 

2 év 35 fő 

52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző 1 év 35 fő 
52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintéző 1 év 35 fő 

55 343 01 0010 55 01 
Üzleti szakügyintéző 
Banki szakügyintéző 

2 év 35 fő 

51 341 01 0000 00 00 Műszakicikk kereskedő 2 év 35 fő 
 

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben), a 
Széchenyi István TISZK szervezésében, az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
(Képzési hely: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. ) 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

51 525 02 0010 51 02 
Vasúti járműszerelő; Villamosjármű- 
szerelő 

2 év 12 fő 

51 525 02 0010 51 03 
Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű- 
szerelő 

2 év 12 fő 

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 év 12 fő 

 
 
8. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

- 4+1 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, Humán szakterület, művészeti szakmacsoport
 (2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az alábbi 
tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési idő Felvehetők 

száma  
fő / évf. 

54 212 02 0000 00 00 Egyházzenész 
54 212 02 0010 54 01 Kántor-énekvezető 
54 212 02 0010 54 02 Kántor-kórusvezető 
54 212 02 0010 54 03 Kántor-orgonista 
54 212 03 0000 00 00 Jazz zenész 
54 212 03 0010 54 01 Jazz-énekes 

54 212 03 0010 54 02 
Jazz-zenész (a hangszer 
megjelölésével) 

54 212 04 0000 00 00 Klasszikus zenész 

54 212 04 0010 54 02 
Klasszikus zenész (a hangszer 
megjelölésével) 

54 212 04 0010 54 03 Magánénekes 
54 212 04 0010 54 04 Zeneelmélet-szolfézs szak 
54 212 05 0000 00 00 Népzenész 
54 212 05 0010 54 01 Népi énekes 

54 212 05 0010 54 02 
Népzenész   
(a hangszer megjelölésével) 

Nappali tag. 5 
év 

25+25 fő  

 
 

 9. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
 
- 4 évf. Kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport  

(Belkereskedelmi szak)   (1 osztály) 
- 5 évf. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, angol nyelvi 
előkészítő évfolyammal (Külkereskedelmi szak)  (1 osztály) 
- 5 évf. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, Magyar-német két tanítási nyelvű 
képzés;  (Idegenforgalmi szak)        (1 osztály) 

 
A fenti osztályokban végző tanulók (a 2014/2015-ös tanévben illetve a 2015/2016-os 
tanévben) az érettségi vizsga után a tanulók az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 2 év 30 fő 

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős 2 év 70 fő 

52 341 04 1000 00 00 
Kereskedelmi ügyintéző külgazdasági 
ügyintéző ráépüléssel  1 év 18 fő 

54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző 1 év 18 fő 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös illetve a 2015/2016-
ös tanévben), a Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 
(Képzési hely: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, 
Miskolc, Jászi O. u. 1) 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők 
száma 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 év 35 fő 
55 345 01 0010 55 07 Üzletviteli szakmenedzser 2 év 35 fő 

 
(Képzési hely: Debreczeni Márton Szakképző Iskola, 
Miskolc, Debreczeni M. tér 1.) 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők 
száma 

54 541 01 0010 54 09 Sütő és cukrászipari technikus 2 év 35 fő 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 2 év 35 fő 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 2 év 35 fő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és fenntartó technikus 2 év 35 fő 

 
A 10. osztály elvégzéséhez kötött választható szakképesítések: 

 
OKJ szám Megnevezés Felvehetők 

száma 
33 541 05 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 35 fő 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 35 fő 
33 541 05 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 35 fő 
 

10. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 
 

- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport (sport fak.) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport     (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (2 osztály) 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az alábbi 
tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus 2 év 35 fő 
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész 2 év 35 fő 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető 2 év 35 fő 
54 481 03 0010 54 04 Számítógéprendszer-karbantartó 2 év 35 fő 

 
11. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
 

- 4 évfolyamos Élelmiszeripari szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Mezőgazdasági szakmacsoport (12 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport (1/2 osztály) 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-es tanévben), a Gálffy 
Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők

száma 
54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 2 év 35 fő 
54 541 01 0010 54 09 Sütő és cukrászipari technikus 2 év 35 fő 
54 622 01 0000 00 00 Parképítő és fenntartó technikus 2 év 18 fő 
 

12. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (közbiztonsági szakirány)  (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (határrendész szakirány)  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
  (honvédelem szakirány)  (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Faipar szakmacsoport    (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM informatikus 2 év 15 
54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus 2 év 15 

 
 

13. Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  
 

- 4 évfolyamos Gépészet szakmacsoport       (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Építészet szakmacsoport   (2 osztály) 
- 3 évfolyamos  Érettségire felkészítő nappali tagozatos felnőttoktatás (2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám 
Megnevezés 

 
Maximális 
Képzési idő 

Felvehetők 
száma 

54 543 02 0000 00 00 Fa- és bútoripari technikus 2 év 30 fő 
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A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben), a 
Fazola Henrik TISZK szervezésében, az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 
 
 
 
 

OKJ szám 
Megnevezés 

 
Maximális 

Képzési idő 
Felvehetők 

száma 

54 544 02 0000 54 02 
Energiatermelő – és 
hasznosító technikus 
(Gázipari technikus szakirány)

2 év 15 fő 

54 544 02 0000 54 03 

Energiatermelő – és 
hasznosító technikus 
(Megújuló 
energiagazdálkodási 
technikus szakirány) 

2 év 15 fő 

54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari technikus 2 év 15 fő 
54 211 08 0010 54 02 Díszítőfestő 2 év 15 fő 
54 211 15 0010 54 02 Díszítőszobrász 2 év 15 fő 

 
14. Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
 

- 4 évf. Közgazdasági szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évf. Ügyviteli szakmacsoport (1 osztály) 
- 5 évf. magyar-angol két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. magyar-francia két tanítási nyelvű képzés;  
            Közgazdasági szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Közgazdasági szakmacsoport 
            német nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
- 5 évf. Ügyviteli szakmacsoport 
            Orosz vagy angol nyelvi előkészítő évfolyammal (1/2 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Maximális 
képzési 

idő 

Felvehetők 
száma 

52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

1,5 év 35 fő 

52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző 1,5 év 35 fő 
55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető 2 év 35 fő 
55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző 2 év 35 fő 
55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens 2 év 35 fő 
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 2 év 35 fő 
52 343 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző 1 év 35 fő 
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 2 év 35 fő 
54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs 

asszisztens 
1 év 35 fő 
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A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben), a 
Gálffy Ignác TISZK szervezésében, az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő Felvehetők 
száma 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 2 év 35 fő 
55 345 01 0010 55 07 Üzletviteli szakmenedzser 2 év 35 fő 

 
15. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
 

- 4 évf. Egészségügyi szakmacsoport (3 osztály) 
- 4 évf. Oktatás szakmacsoport (pedagógia) (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők
száma 

54 723 01 1000 00 00 Ápoló 3 év 35 fő 
54 723 02 1000 00 00 Csecsemő- és gyermekápoló 3 év 35 fő 
52 720 01 0010 52 03 Gyógyszertári asszisztens 2 év  
54 724 01 0000 00 00 Fogtechnikus és fülilleszték-készítő 3 év 18 fő 
52 726 01 0010 5201 Masszőr  2 év 18 fő 
55 761 01 0000 0000 Csecsemő- és gyermeknevelő 

gondozó 
2 év 18 fő 

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 év 18 fő 
54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 2 év 18 fő 
54 762 02 0010 5401 Gerontológiai gondozó 2 év 18 fő 
54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó 2 év 18 fő 
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 

ügyintéző 
2 év 18 fő 

 
16. Gábor Áron "Művészeti Iskola"Szakközépiskola 
  

- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  
 (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  
 (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Művészet, közművelődés kommunikáció szakmacsoport 
 (1 osztály) 

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az alábbi 
tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők

száma 

54 481 02 0010 54 03 
Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 

2 év 20 

54 850 01 0010 54 01 
Környezetvédelmi technikus - Energetikai 
környezetvédő elágazás 

1 év 20 

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technológus 2 év 20 
54 211 09 0010 54 01 Grafikus szakképesítés - alkalmazott grafikus* 1 év 20 
54 211 13 0010 54 05 Ötvös szakképesítés – fémműves elágazás* 1 év 15 
54 211 11 0000 00 00 Keramikus szakképesítés* 1 év 12 
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54 211 07 0000 00 00 Zománcműves szakképesítés* 1 év 12 

54 211 15 0000 00 00 
Textilműves szakképesítés - textilrajzoló és 
modelltervező elágazás* 

1 év 12 

 * párhuzamos képzés esetén 1 év a képzési idő 
 
17. Kandó Kálmán Szakközépiskola 

 
- 4 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport    (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         angol nyelvi előkészítő* (1/2 osztály) 
- 5 évfolyamos Informatika szakmacsoport 
                         német nyelvi előkészítő* (1/2 osztály) 

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös illetve a  2015/2016-
os* tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 
54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus 1 év 35 fő* 
54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus 1 év 35 fő 
54 481 04 0010 54 03 Ipari informatikai technikus 1 év 35 fő 

 
* A nyelvi előkészítő osztály várhatóan ugyanilyen létszámmal a 2015-2016-os tanévben kerül 
a szakképzésbe. 
 
18. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
 

- 4 évfolyamos Építészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 4 évfolyamos Gépészet szakmacsoport     (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Környezetvédelem-vízgazdálkodás sz. csop. (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport     (1 osztály) 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az alábbi 
tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus 2 év 35 

54 582 02 0010 54 02 
Közlekedésépítő- Útépítő és -fenntartó 
technikus 

2 év 18 

54 582 02 0010 54 03 Vasútépítő és fenntartó technikus 2 év 18 

54 582 02 0010 54 03 
Közlekedésépítő- Vasútépítő és -fenntartó 
technikus 

2 év 18 

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus 2 év 35 

54 850 01 0010 54 06 
Környezetvédelmi technikus-
Vízgazdálkodó 

2 év 35 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai technikus 2 év 18 
54 481 04 0010 54 07 Informatikus - Térinformatikus 2 év 35 

 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben), a Fazola 
Henrik TISZK szervezésében, az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
(Képzési hely: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Miskolc, 
Gagarin u. 54.) 
 

 



 
5. szám                              ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                                  . 

86

 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

54 544 02 0000 54 03 
Energiatermelő – és hasznosító technikus 
(Megújuló energiagazdálkodási technikus 
szakirány) 

2 év 20 fő 

54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari technikus 2 év 20 fő 
54 211 08 0010 54 02 Díszítőfestő 2 év 20 fő 
54 211 15 0010 54 02 Díszítőszobrász 2 év 20 fő 

 
A 10. osztály elvégzéséhez kötött választható szakképesítések: 

  
33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 év 20 fő 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 év 20 fő 
31 582 07 0000 00 00 Épület-és építménybádogos 3 év 20 fő 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 3 év 20 fő 
31 582 14 0000 00 00 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 3 év 20 fő 
31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 év 20 fő 
31 582 19 0000 00 00 Üveges-és képkeretező 3 év 20 fő 

33 522 02 0000 00 00 
Hűtőgép és klímaberendezés szerelő, 
karbantartó 

2 év 35 

 
19. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 

- 4 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport    (1 osztály) 
- 4 évfolyamos Informatika szakmacsoport    (1 osztály) 
- 5 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
                         szakmacsoport (színházi táncos) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
                        szakmacsoport (alkalmazott fotográfus) (1/2 osztály) 
- 4 évfolyamos Művészet, közművelődés, kommunikáció 
                        szakmacsoport  (divat és stílustervező) (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési 

idő 
Felvehetők 

száma 

54 211 01 0000 00 00 Alkalmazott fotográfus (emelt szintű) 2 év 
54 214 07 0000 00 00 Divat-stílustervező (emelt szintű) 3 év 

35 
 

54 214 04 0000 00 00 Dekoratőr (emelt szintű) 2 év 
52 213 01 0000 00 00 Kiadvány és képszerkesztő 2 év 

35 

54 213 07 0000 00 00 Nyomdaipari technikus 2 év 
54 542 01 0010 54 02 Könnyűipari technikus 2 év 

54 481 03 0010 54 01 
Informatikai rendszergazda  (informatika
műszerész,) 

2 év 

54 481 03 0010 54 07 Informatikai rendszergazda  (Webmester)

 
 

35 2 év 
52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 2 év 35 
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A Széchenyi TISZK keretén belül indítandó szakképesítések: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

51 525 02 0010 51 02 Vasúti járműszerelő; Villamosjármű szerelő 
51 525 02 0010 51 03 Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű szerelő

2 év 30 fő 

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 év 70 f 
51 525 01 0001 54 01 Autótechnikus (autószerelőknek !) 2 év 70 fő 
52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész 2 év 35 fő 
 
 

20. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 
 

- 4 évf. Kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció 
               szakmacsoport (1 osztály) 
- 4 évf. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (1 osztály) 
 
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös tanévben) az 
alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő Felvehetők 
száma 

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 2 év 35 fő 
52 811 02 0000 00 00 Vendéglős 2 év 35 fő 

 
C) A szakiskolában  

 
21. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 

- 2 évfolyamos Mezőgazdasági szakmacsoport (1 osztály) 
- 2 évfolyamos Élelmiszeripari szakmacsoport (2 osztály) 
- szakmára előkészítő évfolyam                                         (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat és az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Felvehetők 

Képzési idő 
száma 

33 541 04 1000 00 00 Pék-cukrász 35 fő 3 év 
33 541 07 0000 00 00 Pék 18 fő 2 év 

31 622 01 0000 00 00 Kertész 2 év 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 3 év 

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 

 
35 fő 

 
2 év 

33 541 06 1000 00 00 Tejtermékgyártó 2 év 18 fő 

 
A Gálffy Ignác TISZK szervezésében: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési Felvehetők

idő száma 
33 541 05 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 2 év 18 fő 
31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 2 év 18 fő 
33 541 05 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 2 év 35 fő 
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22. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 

- 2 évfolyamos Gépészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Faipar szakmacsoport (1 osztály) 
- 2 évfolyamos Informatika szakmacsoport  (1/2 osztály) 
- 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1/2 osztály) 
- 2 évfolyamos Közlekedés szakmacsoport  (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 3 év 15 fő 

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 év 30 fő 

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 év 15 fő 

31 525 02 1000 00 00 Járműfényező 2 év 30 fő 

31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos 2 év 15 fő 

33 523 01 1000 00 00 
Számítógép-szerelő, -
karbantartó 2 év 

15 fő 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 év 30 fő 

31 521 10 1000 00 00  géplakatos 3 év 15 fő 

31 521 11 0000 00 00 hegesztő 2 év 15 fő 

31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 1 éves 15 fő 

 
 
23. Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  
 

- 2 évfolyamos Gépészet szakmacsoport     (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Építészet szakmacsoport (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Faipar szakmacsoport     (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

31 582 08 0000 00 00 Épületasztalos 3 év 30 fő 
 
A Fazola Henrik TISZK szervezésében: 
 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

33 582 01 0000 00 00 Ács-állványozó 3 év 15 fő 
33 582 03 0000 00 00 Burkoló 3 év 15 fő 
31 582 07 0000 00 00 Épület-és építménybádogos 3 év 15 fő 
33 582 04 0000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 3 év 15 fő 
31 582 14 0000 00 00 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 3 év 15 fő 
31 582 15 0000 00 00 Kőműves 3 év 15 fő 

31 582 09 0010 31 02 
Gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat- szerelő 

3 év 20 fő 

31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 3 év 20 fő 
31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 3 év 20 fő 
33 522 04 0000 00 00 Villanyszerelő 3 év 20 fő 
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  24. Martin János Szakképző Iskola  
 
- 2+2évf.”A1”, „A2” vagy „B” változatú kerettantervre épülő helyi tanterv; műszaki szakterület; 
Könnyűipar szakmacsoport; megj.: „B” változat mozgás, látás, hallássérülteknek is
 (1/2 osztály) 
- 2+2évf.”A1”, „A2” vagy „B” változatú kerettantervre épülő helyi tanterv; műszaki szakterület; 
Faipar szakmacsoport; megj.: „B” változat mozgás, látás, hallássérülteknek is (1/2 osztály) 
- „Dobbantó” program - egyéni ütemterven alapuló szakképzést előkészítő évfolyam 
 (1 osztály) 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as illetve a 2013-14-es 
tanévben) a szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak: 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 2 év 35 fő 
33 542 05 0000 00 00 Szabó 

E  Férfiszabó (33 542 05 0010 33 02) 
E   Női szabó (33 542 05 0010 33 03) 

 
3 év 
3 év 

35 fő 

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 év 35 fő 
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 év 35 fő 
 

25. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
- 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (2/3 osztály) 
- 2 évfolyamos Könnyűipar, Nyomdaipar szakmacsoport (1/3 osztály) 
- 2 évfolyamos Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (2/3 osztály) 
 - 2 évfolyamos Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  (1/3 osztály) 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
 

OKJ szám Megnevezés Képzési idő 
Felvehetők 

száma 

33 815 01 1000 00 00 Fodrász 3 év 20 
33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves 3 év 12 
33 542 05 0010 33 03 Szabó (női) 2 év 12  
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 3 év 20 

31 861 02 0100 31 01 
Biztonságtechnikai szerelő, kezelő, 
elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 

1 év 12 

 
26. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

 
- 2 évfolyamos Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; 
Kompetenciaalapú kerettanterv (Kereskedelmi orientáció)    (2 osztály) 
- 2 évfolyamos Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport; Kompetenciaalapú 
kerettanterv (Vendéglátó orientáció)  (3 osztály) 
 
 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 
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OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehető
k 
száma 

31 341 01 0010 31 02 
Élelmiszer –és vegyiáru eladó 2 év 

35 fő 

20 fő 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 2 év 
20 fő 31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk eladó 2 év 
16 fő 33 811 01 0000 00 00 Cukrász 3 év 
55 fő 33 811 02 1000 00 00 Pincér 3 év 
35 fő 33 811 03 1000 00 00 Szakács 3 év 

 
 

D) A speciális szakiskolában és a képességfejlesztő speciális szakiskolában  
 

27. Martin János Szakképző Iskola 

a) Speciális szakiskola 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Könnyűipar szakmacsoport (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Faipar szakmacsoport  
 (½ osztály) 
 - 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Gépészet szakmacsoport   (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Közlekedés szakmacsoport   ( ½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Mezőgazdaság szakmacsoport   (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Élelmiszeripar szakmacsoport   (½ osztály) 
- 2+2 évfolyamos kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére 
épülő helyi tanterv Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport   (1 
osztály) 

 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak: 

 
OKJ szám Megnevezés Képzési idő Felvehetők 

száma (fő) 
31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 

R   Bőrtárgykészítő (31 542 02 0100 31 01) 
 

2 év 
17 

33 542 05 0000 00 00 Szabó 
R   Lakástextil-készítő (33 542 05 0100 21 02) 
R   Textiltermék-összeállító (33 542 05 0100 21 04) 

 
2 év 
2 év 

17 

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 
R   Asztalosipari szerelő (33 543 01 0100 21 01) 
R   Fa- és bútoripari gépkezelő (33 543 01 0100 31 01) 
R   Faesztergályos (33 543 010100 21 02) 
R   Fatermékgyártó (33 543 01 0100 31 02) 

 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 

17 

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 
R   Bútorkárpitos (33 542 04 0100 31 01) 

3 év 
17 

31 341 01 0000 00 00 Bolti eladó 
E   Élelmiszer- és vegyi áru eladó (31 341 01 0010 31 02) 

3 év 
17 

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó 
R   Mezőgazdasági gazdaasszony (31 812 01 0100 31 01) 
R   Szállodai szobaasszony (31 812 01 0100 21 01) 

 
2 év 
2 év 

17 

33 525 01 0000 00 00 Motor- és kerékpárszerelő 
R   Kerékpárszerelő (33 525 01 0010 33 01) 
R   Motorkerékpár-szerelő (33 525 01 0010 33 02) 

 
2 év 
2 év 

17 
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31 215 02 0000 00 00 Népi kézműves 

R   Kosárfonó (31 215 02 0100 21 01) 
E   Csipkekészítő (31 215 02 0010 31 01) 
E   Fajátékkészítő (31 215 02 0010 31 02) 
E   Faműves (31 215 02 0010 31 03) 
E   Fazekas (31 215 02 0010 31 04) 
E   Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő 
(31 215 02 0010 31 05) 
E   Kézi és gépi hímző (31 215 02 00103106) 
E   Kosárfonó és fonottbútor-készítő 
(31 215 02 0010 3107) 
E   Szőnyegszövő (31 215 02 0010 31 08) 
E   Takács (31 215 02 0010 31 09) 

 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 

 
2 év 
2 év 

 
2 év 
2 év 
2 év 

17 

33 215 02 0000 00 00 
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 
R   Virágkötő (33 215 02 0100 31 02) 

 
2 év 

17 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 4 év 17 

31 622 01 0000 00 00 Kertész 
R   Fűszernövény termesztő 
R   Gyógynövénytermesztő 
R   Kerti munkás 

 
2 év 
2 év 
2 év 

17 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és –fenntartó technikus 
R   Parkgondozó (54 622 01 0100 21 01) 

 
2 év 

17 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 
R   Keksz- és ostyagyártó (33 541 04 0100 21 02) 
 

 
2 év 17 

33 541 04 1000 00 00 Pék-cukrász 
R   Gyorspékségi sütő és eladó (33 541 04 0100 21 01) 
R   Mézeskalács-készítő (33 541 04 0100 21 02) 
R   Sütőipari munkás (33 541 04 0100 21 03) 
R   Száraztésztagyártó (33 541 04 0100 21 04) 

 
2 év 
2 év 
2 év 
2 év 

17 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 
R Esztergályos (31 521 04 0100 31 01   

2 év 
17 

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 
R   Számítógépes adatrögzítő (52 347 03 0100 31 01) 

 
2 év 

17 

A szakképesítéseken belül a rész-szakképesítésekből a jelentkezések függvényében kettőt 
indítanak. 

 

b) Készségfejlesztő speciális szakiskola 
- 2+2.évf. a kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő 
helyi tanterv; középsúlyos értelmi fogyatékos; Művészet, közművelődés kommunikáció 
szakmacsoport;  (½ osztály) 
- 2+2.évf. a kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő 
helyi tanterv; középsúlyos értelmi fogyatékos; Mezőgazdaság szakmacsoport; (½ 
osztály) 
 - 2+2.évf. a kerettantervre és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő 
helyi tanterv; középsúlyos értelmi fogyatékos; Egyéb szolgáltatás szakmacsoport;
 (1 osztály) 

 
A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a szakképzési 
évfolyamokon az alábbi tervezett rész-szakképesítések közül választhatnak: 

 

OKJ szám Megnevezés 
Képzési 
idő 

Felvehetők 
száma 

2846/17/2004. 
Konyhai munka; konyhai kisegítő 
munka 

2 év 12 fő 

2846/16/2004 Csomagolási munkák 2 év 12 fő 
2689/3/2006. III.1. Textil és fonalmentő munkák 2 év 12 fő 
2684/4/2006.III.1. Agyagtárgy készítő 2 év 12 fő 
1149/22/2004 Parkápoló 2 év 12 fő 
24112/2001 sz. Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő 2 év 12 fő 
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Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. szeptember 1. 

 
V-111/31.666/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  MITISZK Kht. alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc M.J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése után – 
megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK Kht. alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés a MITISZK Közhasznú Társaságot átalakítja MITISZK Miskolc-Térségi Integrált 

Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. Ennek 
megfelelően az Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 

 
2. A MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2009. június 25. napjától 2014. 
június 24. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztja 

 
Dr. Csipke Adrien-t  
Dr. Lukács János-t  
Mihályi Helgá-t  
Ruzsányi Tiborné sz. Orbán Rózá-t  
Tirpák András-t  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 

 
 
3. A MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2009. június 25. napjától 2014. június 24. napjáig 
terjedő határozott időtartamra megbízza Juhász Gézá-t.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 

 
4. A MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjének határozatlan időtartamra megbízza Szabó Dezső-t . 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MITISZK Kht. ügyvezetője 
Határidő:   azonnal 
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V-112/31.667/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone Magyarország Zrt. között bérleti 

szerződés megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone 
Magyarország Zrt. között bérleti szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Közgyűlés támogatja a Miskolci Nemzeti Színház és a Vodafone Zrt. között bérleti 

szerződés megkötését, azzal a feltétellel, hogy ahhoz a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
engedélye szükséges. 

 
2. A bérleti szerződés a bázisállomás kiépítésének megkezdésétől 2019. december 31-ig jön 

létre, mely a határozott időtartamot követően további 7 év és 6 hónappal automatikusan 
meghosszabbodik, kivéve, ha a Vodafone Zrt. a folyamatban lévő időszak utolsó napja előtt 
legalább 180 nappal írásban bejelenti, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. 

 
3. A bérleti díj összege évi 2.000.000,- Ft + ÁFA, mely a KSH által hivatalosan közzétett 

tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével megemelkedik minden 
tárgyév január 1-jével. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 

Miskolci Nemzeti Színház 
Vodafone Zrt. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Határidő:   azonnal 
 
 
 

V-113/31.668/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslata gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
intézményi étkeztetés átszervezésére” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Egyetért, hogy az intézményi gyermekétkeztetés az alábbi módon legyen biztosítva: 

Ellátandó intézmény Átszervezés után az ellátást  

 biztosító intézmény 

Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és AMI 
anyaintézménye Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Tagintézménye 
Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és AMI tagintézménye

Százszorszép Óvoda 

Reményi utcai Óvoda 

Földes Ferenc Gimnázium 

Központi Leánykollégium 
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Zrínyi Ilona Gimnázium 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

Berzeviczy Gergely Szakképző Iskola 

Kandó Kálmán Szakközépiskola 

  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. szeptember 1. 

 
114/31.669/2009. sz. HATÁROZAT 

 
 

Tárgy:  Pályázat benyújtása létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás elnyerésére 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Pályázat benyújtása 
létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyerésére” címen 
benyújtandó pályázati előterjesztést, s az alábbiak szerint határoz: 
 

1.) Utasítja a költségvetési szervek és intézmények vezetőit-mint munkáltatói jogkör gyakorlóit- az alábbi 
létszámcsökkentés végrehajtására, s ezzel egy időben elrendeli 

 
Költségvetés 
engedélyezett 
létszámkeret, 
álláshely (fő) 

2009.december 
31-re 

engedélyezett 
létszám (fő) 

Sor. Álláshely változása 
(megszüntetés/bővítés) sz. Intézmény megnevezése 

Nyitnikék Óvoda 1. 57 -3 54 
-3                     

Diósgyőri Óvoda 
(-56 áthelyezés)  59 0 

-5                  
Bulgárföldi Óvoda 

2. 45 (+27 áthelyezés) 67 
Vasgyári Óvoda 3. 51 +29 (áthelyezés) 80 

-6                     
I. ÓGASZ 

(-2áthelyezés) 4. 8 0 
-1                   

Avastetői Óvoda 
5. 53 (+18 áthelyezés) 70 

-6                     
József u. Óvoda 

6. 72 (+29 áthelyezés) 95 
-3                     

Brunszvik T. Óvoda 
(-46 áthelyezés) 7. 49 0 

Százszorszép Óvoda 8. 72 -5 (+17 áthelyezés) 84 
Belvárosi Óvoda 9. 74 -3 71 
III.ÓGASZ 10. 8 +2 áthelyezés 10 

-4                   
Áfonyáskert Óvoda 

(+42 áthelyezés) 11. 48 86 
Pitypang Óvoda 12. 46 -2 44 
Szinva- Népkerti Óvoda 13. 52 -4 48 

-1                    
Középszer u. Óvoda 

14. 61 (-60 áthelyezés) 0 
Benedek Elek Óvoda 15. 43 -3 40 
IV.ÓGASZ 16. 10 - 10 
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Bársony J. Ált. Isk. 17. 115 -5 110 
Kazinczy F. Ált. Isk. 18. 101 -9 92 
Fazekas Ált. Isk. 19. 149 -10 139 
Szabó L. Ált. Isk. 20. 148 -9 139 
Selyemréti Ált. Isk. 21. 93 -5 88 
10.sz. Petőfi S. Ált. Isk. 22. 91 -4 87 
Bem J. Ált. Isk. 23. 76 -5 71 
21.sz. Általános Iskola 24. 113 -11 102 
II. Rákóczi F. Ált. Isk. 25. 97 -3 94 
Könyves K. Általános Isk. 26. 111 -3 108 
Szilágyi D. Ált. Iskola 27. 94 -3 91 
Bulgárföldi Ált. Iskola 28. 68 -4 64 
Herman O. Ált. Iskola 29. 126 -10 116 
Avastetői Ált. Iskola 30. 138 -3 135 
Komlóstetői Ált. Isk. 31. 105 -5 100 
Éltes M. Ált. Iskola 32. 135 -6 129 
Misk. Egressy-Erkel 
Zeneisk. 33. 82 -3 79 
Misk. Nevelési Tanácsadó 34. 29 -1 28 
Misk. Városi Sportiskola 35. 15 -15 0 
Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző 36. 179 +8 187 
Szemere B. Szakkápző 37. 210 +10 220 
Debreczeni M. Szakképző 38. 96 -9 87 
Eötvös J. Sazkközépisk. 39. 168 -4 164 
Szentpáli I. Szakközépisk. 40. 94 -5 89 
Martin J. Szakképző 41. 98 -3 95 
Avasi Gimnázium 42. 106 -3 103 
Diósgyőri Gimnázium 43. 97 -3 94 
Földes F. Gimnázium 44. 98 -2 96 
Herman Ottó Gimnázium 45. 107 -1 106 
Zrínyi Ilona Gimnázium 46. 74 -2 72 
Andrássy Gy. Szakközépisk. 47. 93 -3 90 
Baross G. Szakközépiskola 48. 102 -5 97 
Bartók B. Zeneműv. Szakk.. 49. 58 -2 56 
Berzeviczy G. Szakközépi.. 50. 70 +1 71 
Bláthy O. Szakközépiskola 51. 63 -2 61 
Fáy A. Közgazd.Szakközépi. 52. 97 -2 95 
Ferenczi S. Eü. Szakközépi. 53. 115 -4 111 
Gábor Á. Szakközépiskola 54. 84 -3 81 
Kandó K. Szakközépiskola 55. 64 -2 62 
Kós K. ÉP.IP.Szakközépisk. 56. 97 -1 96 
Karacs T. Leánykollégium 57. 55 -5 50 
Központi Leánykollégium 58. 65 -2 63 
Petőfi S. Fiúkollégium 59. 47 -1 46 
Összesen              5031                 208         4823 

        Város összesen                              9241                            208                           9033 
 
208 álláshely megszüntetését. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és intézményeinél a dolgozói létszám 9241  főről 
9033 főre csökken. Erre tekintettel a 6/2009. (III.11.) sz. költségvetési rendelet 2009. december 
31-ével történő módosítása szükséges. 
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Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
    Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

2.)  Egyetért azzal, hogy a létszámcsökkentések miatti kötelezettségek teljesítéséhez 21 fő 
esetében 32.791.323,- Ft egyszeri hozzájárulás igénylése céljából a pályázat benyújtásra 
kerüljön. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
    Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

3.)  Felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
    Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
 

4.)  A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen alkalmazottak foglalkoztatására az 
önkormányzat költségvetési szerveinél: 
- a meglévő üres álláshelyeken, 
- az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, 
- illetve fenntartói körön kívül 
nincs lehetőség. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
    Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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V-115/31.670/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat létszámának 3 fővel történő 

bővítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat létszámának 3 fővel történő bővítésére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

A Közgyűlés hozzájárul az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat létszámának 3 fő 
szakdolgozói létszámmal történő bővítéséhez 2009. június 26. napjától. 

 

Felelős:   Polgármester 
Határidő:  2009. június 26. 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
    Főosztály 
    Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 

 
 

 
V-116/31.671/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  DSM Kht. nonprofit kft-vé történő átalakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése 
után – megtárgyalta a „Javaslat a DSM Kht nonprofit kft-vé történő átalakítására” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. A közgyűlés megtárgyalta és egyetért a Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető 

Közhasznú Társaság nonprofit kft-vé alakulásával. Ennek megfelelően elfogadja a melléklet 
szerinti Társasági Szerződést.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  DSM Kht. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Orosz Lajos alpolgármestert, hogy a DSM Kht. taggyűlésén 

képviselje a Közgyűlésen hozott döntést. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  DSM Kht. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 
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V-117/31.672/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Belvárosi Európa tér beépíthető részeinek értékesítése  

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a belvárosi Európa tér 
beépíthető részeinek értékesítésére” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) 

alkalmazásával értékesítésre jelöli a 2456/2 helyrajzi számú, 1.658 m2 alapterületű 
„közterület” megnevezésű ingatlanból a MÉSZ vonatkozó fejezete szerint kialakítható 
területeket az alábbi feltételekkel.  

 
1.1  A mintegy 261 m2-es felülettel a tér északi határán kialakítandó ingatlan induló 

vételára bruttó 38 MFt.  
1.2  A mintegy 98 m2-es felülettel a tér nyugati határán kialakítandó ingatlan induló 

vételára bruttó 12 MFt. 
1.3  Mindkét ingatlan kizárólag egyszerre és együttesen értékesíthető. A befolyt 

vételár nettó, ÁFA nélküli összege az Európa park megvalósításának pénzügyi 
finanszírozóját, a Régió Park Miskolc Kft.-t illeti, amelynek kifizetésére a Kft. által az 
Önkormányzat nevére kiállított számla alapján kerül sor.  

1.4  A leendő vevő vállaljon kötelezettséget: 
 az ingatlanok használatbavételi engedéllyel dokumentált, s három éven belül 

teljesítendő fejlesztésére, mely fejlesztés a MIK Zrt.-nél rendelkezésre álló, s 2008. 
03. hóban kelt döntés-előkészítő beruházási programterv alapján történjék, 

 az ingatlanok teljes vételárának megfizetésére az adásvételi előszerződés 
megkötését követő 30 napon belül, 

1.5  A vevői kötelezettségeket biztosítsa az adásvételi szerződésben rögzítendő 
elállás és az eredeti áron, s négy év időtartamra szóló visszavásárlás joga. 

 
2. Utasítja a MIK Zrt.-t az értékesítés teljes körű - az adásvételi szerződések, s a telekalakítási 

eljárások dokumentumainak aláírását is magába foglaló - lebonyolítására.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt.  
Határidő:  azonnal  
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V-118/31.673/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítésére 

vonatkozó VIII-238/70.982-2/2005. sz. határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési 
kötelezettséggel történő értékesítésére vonatkozó VIII-238/70.982-2/2005. sz. határozat módosítására” 
című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Módosítva a korábbi határozatot az 1. számú pontot kiegészíti a következő bekezdéssel: 

–  jóváhagyja a telekalakítás során kialakuló 2532/6 hrsz-ú 1317 m2 nagyságú „beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan értékesítését az OTP Ingatlan Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) 
felé az eladási árat 23.706.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonhárommillió-hétszázhatezer forint + ÁFA 
összegben (nettó 18.000,- Ft/m2 fajlagos ár) meghatározva. 

2. A határozat egyéb pontjait változatlan formában hagyja jóvá. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt-t, az elidegenítés teljes körű (az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 

V-119/31.674/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Közterület elnevezéssel kapcsolatban hozott V-118/16.507/2007. sz. 

közgyűlési határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az V-118/16.507/2007. sz. 
közgyűlési határozat módosítására (közterület elnevezés)” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
Az V-118/16.507/2007. sz. közgyűlési határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
Miskolc-Hejőliget 40600/25 és a 40605/15 hrsz-ú közterület a Panoráma utca elnevezést kapja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Polgármesteri Kabinet 
   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő: azonnal 
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V-120/31.675/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc-Felsőhámor, Szinva-vízesés előtti partfal beomlása tárgyú, vis maior 

pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc-Felsőhámor, Szinva-
vízesés előtti partfal beomlása tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza. 
 
1. Az önkormányzat a Szinva-vízesés előtti partfalánál kialakult vis maior helyzetet saját erejéből 

sem részben sem egészében megoldani nem tudja, ezért a közgyűlés egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz vis maior 
támogatási pályázatot nyújtson be. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   2009. június 25. 

 
2. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Szinva-vízesés előtti partfalánál kialakult vis 

maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat estén - a 30 %-os önrészt, amely az 
előzetes költségbecslések alapján 4,5 millió Ft, a 2009. évi költségvetés „Tervezési 
feladatok” költséghelyről biztosítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   Sikeres pályázat esetén azonnal 
 
 
 

V-121/31.676/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc-Avas városrész Fényi Gyula téren jelzőlámpa kialakítása miatt a 

megszűnő aluljáró hasznosítása 
 
1./ Miskolc Város Közgyűlése a Miskolc Avas Városrészben a 8 sz. válaszkerületben a Fényi 

Gyula tér és környezetében forgalomirányító berendezések és a felszíni gyalogos közlekedés 
kialakítását követően már nem használt aluljáró rendszert kulturális és sport célú 
hasznosításra -  ÁFA fizetés terhe mellett - határozatlan időtartamra az Avasi Kulturális és 
Sportegyesület részére átadja. 

 
2./ Az aluljáró rendszer lezárásával a Miskolci Városgazda Kht-t bízza meg. 
 
3./ Az elvégzendő munka pénzügyi fedezetét a 8. vk. költségvetési soron biztosított fejlesztési 

kerete biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városgazda Kht.  
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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V-122/31.677/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az Önkormányzat 2008. 

évi környezetvédelmi tevékenységéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a város környezeti 
állapotáról, valamint az Önkormányzat 2008. évi környezetvédelmi tevékenységéről című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  
 
2. A város környezeti állapotáról a lakosságot a lehetséges eszközök igénybevételével széles 

körben tájékoztatni kell. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
 

 
V-123/31.678/2009. sz. HATÁROZAT 

 
 
Tárgy:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása működéséről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és azt a mellékelt szövegezés szerint elfogadja.  
 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 

 
 

V-124/31.722/2009. sz. HATÁROZAT 
 

Tárgy:  Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft. egészségügyi kapacitás átalakítására vonatkozó tervezetének 
jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. egészségügyi 
kapacitás átalakítására vonatkozó tervezetének jóváhagyására” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. a Fül-orr-gége (kód: 050920601) szakrendelés 
óraszámából heti 25 órát, a terhes patológiai szakrendelés (kód: 050920414) óraszámából heti 
40 órát átcsoportosítson akként, hogy abból heti 35 óraszám a tüdőgyógyászati ambulancia, heti 
10 óraszám allergológiai szakrendelés, heti 20 óraszám bronchológiai szakrendelésre  kerüljön 
felhasználásra. 
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Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 

  
2.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. szülészet-nőgyógyászati osztály (kód: 050910401) 2 
ágya, az általános sebészeti osztály (kód: 050910201) 6 ágya, az általános urológiai osztály (kód: 
050911101) 2 ágya a tüdőgyógyászati osztály (kód: 050911901) részére fekvőbeteg-szakellátási 
kapacitáson belül  átcsoportosításra kerüljön. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 

 
3.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 

és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. mozgásszervi rehabilitáció osztály (kód: 0509R2202) 
17 ágya, a krónikus tüdőgyógyászati osztály (kód: 0509C1901) részére fekvőbeteg-szakellátási 
kapacitáson belül  átcsoportosításra kerüljön. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 

 
4.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ 
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. a nőgyógyászat ifjúsági (kód: 050920402) 
szakrendelés óraszámából heti 12 órát, a nőgyógyászati szakrendelés (kód: 050920413) 
óraszámából heti 35 órát, a nőgyógyászati szakrendelés II. (szűrőközpont) (kód: 050920404) 
óraszámából heti 5 órát átcsoportosítson akként, hogy abból heti 10 óraszám a nőgyógyászati 
ambulancia szakrendelés (kód:050920401) heti 10 óraszám a nőgyógyászati terhes 
ambulancia szakrendelés (kód:050920408),  heti 10 óraszám a terhesgondozó 
szakrendelés(kód:050920421), heti 10 óraszám a nőgyógyászati szakrendelés (kód: 
050920424), heti 3 óraszám a nőgyógyászat terhesgondozó I. (kód: 050920405), heti 3 
óraszám a nőgyógyászat terhesgondozó II.(kód: 050920405), heti 6 óraszám a 
nőgyógyászat szakrendelő (szűrőközpont(kód: 050920412) számára kerüljön felhasználásra. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 
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5.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 

Oktató Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az óraszám és ágykapacitás átcsoportosítással 
összefüggő intézkedéseket a Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 
illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézete felé megtegye. 

  
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  MISEK Kft. ügyvezető 
  Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
        Főosztály 

 
 

V-125/31.723/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális 

intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények alapító okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a 

szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 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, valamint a Miskolci 
Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát és jóváhagyja, azokat az előterjesztés 1-4 
melléklete szerint. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Miskolci Családsegítő Központ 
Iránytű Szociális Szolgálat 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ 

Határidő:  azonnal 
 
2.  A Közgyűlés a Miskolc, Báthory sor 2. szám alatt lévő ingatlant a MIK Zrt. kezeléséből elvonja 

és az Iránytű Szociális Szolgálat használatába adja. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  
Iránytű Szociális Szolgálat 

Határidő:  azonnal 
 
3.  A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratában az Intézmény 

telephelyei 9. pont az alábbi telephellyel egészüljön ki: 
 

 „Miskolc, Báthory sor 2.” 
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Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  

Iránytű Szociális Szolgálat 
Határidő:  azonnal 

 
 

V-126/31.724/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Lyukóvölgyi településrészen orvosi konténerek elhelyezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a lyukóvölgyi településrészen 
orvosi konténerek elhelyezésére” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Lyukóvölgyben 2 db orvosi rendelő és 1 db betegváró 

konténer kerüljön elhelyezésre, kihelyezett háziorvosi rendelés ellátása céljából.  
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. július 1. 
Közreműködik: Miskolc Város Főorvosa 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
  Főosztály 

  
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 9.990.000.-Ft fedezetet biztosít az orvosi rendelők, 

betegváró konténer és orvosi eszközök beszerzésére a 2009. évi költségvetésben az első 
féléves korrekció keretében. 

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

 
 

V-127/31.725/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése és pályázat benyújtása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 
kihelyezésére és pályázat benyújtására”című sürgősségi előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Szanyi Borbála szobrászművész által készített Jókainé 

Laborfalvi Róza mellszobrot – a kivitelezést követően – a Miskolci Nemzeti Színház 
művészbejárata előtti szoborparkban helyezzék el, a műalkotáshoz méltó környezet 
kialakítása után. 

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Szanyi Borbála szobrászművész 
Határidő:  2009. október 1. 
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2. A mellszobor megvalósításához szükséges 1.800.000,- Ft összeg nyertes pályázat esetén a 

pályázatok önrésze sorról kerüljön átcsoportosításra az Építési, Környezetvédelmi és 
Városüzemeltetési Főosztály költségvetéséhez, a Jókainé Laborfalvi Róza mellszobor 
kivitelezési költségei fedezeteként. 

 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Határidő:  a pályázat eredményhirdetése után 
 

 
V-128/31.725-1/2009. sz. HATÁROZAT 

 
 
Tárgy:  Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése és pályázat benyújtása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások 
kihelyezésére és pályázat benyújtására” című sürgősségi előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Varga Éva szobrászművész által készített Lutra szobrot 

– a kivitelezést követően – Miskolc-Lillafüreden, az erdei kisvasút állomásánál található park 
(38401/1 hrsz.) Szinva parti füves területén helyezzék el, a műalkotáshoz méltó környezet 
kialakítása után. 

 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester  
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Varga Éva szobrászművész 
Határidő:  2009. október 1. 

 
2. A mellszobor megvalósításához szükséges 1.400.000,- Ft összeg nyertes pályázat esetén a 

pályázatok önrésze sorról kerüljön átcsoportosításra a Építési, Környezetvédelmi és 
Városüzemeltetési Főosztály költségvetéséhez, a Lutra szobor kivitelezési költségei 
fedezeteként. 

 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 

Határidő:  a pályázat eredményhirdetése után 
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V-129/31.726/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-működési Program 2007-

2013 pályázatának támogatása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázatának támogatására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013 pályázat benyújtását. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  Kassa Város Önkormányzata 
Határidő:  folyamatos 

 
2.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres pályázat elnyerése esetén a 

pályázati önrészt (maximum 500 Eurónak megfelelő összeg) biztosítja, s a projekt 
megvalósításában – Kassa várossal – közösen részt vesz. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
  Kassa Város Önkormányzata 
Határidő:  a pályázat elnyerése után 

 
 

V-130/31.727/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 

okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító okiratának módosítására című sürgősségi 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Engedélyezi a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 
okiratát (1. sz. melléklet) alaptevékenység tekintetében kiegészíteni a tehetségdiagnosztizálás, 
tehetségazonosítás, tehetséggondozás feladataival. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Határidő:   2009. július 15. 
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V-131/31.731/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Pályázat benyújtása az ÉMOP-2009-5.1.3 kódszámú Kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése című felhívásra 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat pályázat benyújtására az 
ÉMOP-2009-5.1.3 kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”  című felhívásra tárgyú 
sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata összeállítsa és benyújtsa a 

„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában” c. pályázatot. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:   2009. július 16 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
   és rendezési Osztály 
   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 
2.)  A Közgyűlés biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges 36.000 eFt saját erő összegét, 

mely az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Pályázatok Önrésze” költségvetési során 
rendelkezésre áll. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. július 16. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 
 
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és a 
megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatosan 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
 és rendezési Osztály  
 Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
 
4)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az ÉMOP 5.1.3 „Kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése” című pályázat keretében megvalósított beruházást 10 évig működteti. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  A beruházás üzembe helyezésétől számított 10 év 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
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V-132/31.732/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  „Pályázatok benyújtása az ÉMOP 2009-4.2.2 kódszámú, Egyenlő esélyű 

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz  (Akadálymentesítés) című  felhívásra” 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Pályázatok benyújtására az ÉMOP 
2009-4.2.2 kódszámú, Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz  (Akadálymentesítés) 
című  felhívásra”  tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata összeállítsa és benyújtsa 

pályázatát az alábbi intézmények épületeinek akadálymentesítésére vonatkozóan  
 Belvárosi Óvoda  
 Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  
 Martin János Szakképző Iskola  
 Perecesi Szolgáltatási Központ 
 Avasi Szolgáltatási Központ  
 Hámori Szolgáltatási Központ  

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
   és rendezési Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

  
2.)  A Közgyűlés biztosítja a pályázatok megvalósításához szükséges saját erő összegét, mely az 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Pályázatok Önrésze” költségvetési soron 
rendelkezésre áll. 

 
Intézmény Biztosítandó 

saját erő  
Elnyerhető 
támogatás 

Összesen 
eFt 

Belvárosi Óvoda  3.300 29.700 33.000 

Avastetői Általános, Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Iskola és Alap-fokú
Művészetoktatási Intézmény 

3.300 29.700 33.000 

Martin János Szakképző Iskola  3.300 29.700 33.000 

Perecesi Szolgáltatási Központ   2.500 22.500 25.000 

Avasi Szolgáltatási Központ  1.700 15.000 16.700 

Hámori Szolgáltatási Központ  1.700 15.000 16.700 

Összesen: 15.800 141.600 157.400 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 
3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és a 

megvalósításához szükséges dokumentumok, kötelezettségvállalások aláírására valamint a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Főépítészi,-Városfejlesztési  
   és rendezési Osztály  
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V-133/31.733/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  MIBOB Kft és az Önkormányzat között fennálló földhasználati szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIBOB Kft és az 
Önkormányzat között fennálló földhasználati szerződés módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a MIBOB Kft.-vel kötött földhasználati 

szerződés módosításához az alábbiak szerint. 
 
„Az Önkormányzat, mint a Miskolc 46293 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosa, ezúton 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2006. május hó 17. napján kelt, és a 2007. május hó 15. 
napján módosított megállapodásokban foglaltak alapján, a MIBOB Kft. által épített bobpálya 
részét képező 508 m2 térmértékű, alpesi bobpálya fogadóként megnevezett épületegyüttes, 
mint önálló tulajdonú épület az ingatlan-nyilvántartásban 46293/A helyrajzi szám alatt 
feltüntetésre, és a feltüntetett épületre a MIBOB Kft. tulajdonjoga létesítés jogcímén, továbbá 
a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 9.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az épület 
mindenkori tulajdonosát megillető földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljön.” 
 
„A MIBOB Kft. vállalja, amennyiben az Önkormányzat és a Kft. között fennálló földhasználati 
szerződés bármely okból megszűnik, az önálló felépítményként bejegyzett fogadó épületet is 
elbontja a szerződés megszűnésétől számított 90 napon belül és intézkedik a felépítménynek, 
a felépítményen fennálló tulajdonjogának, valamint a földhasználati jognak az ingatlan-
nyilvántartásból történő töröltetése iránt. 
 
Amennyiben a fenti határidőn belül a MIBOB Kft. vállalt eredeti állapot helyreállítási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat jogosult a felépítményt a MIBOB 
Kft. költségére elbontatni. Abban az esetben, ha az Önkormányzat a felépítményt az 
előbbiekben írtak szerint elbontatja, a MIBOB Kft. ezúton nyilatkozik és kötelezettséget vállal 
arra, hogy külön okiratban nyilatkozatot ad ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a 
felépítmény, a felépítményen fennálló tulajdonjoga, valamint a földhasználati joga az ingatlan-
nyilvántartásból törlésre kerüljön." 
 
 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő szerződés-módosítást 
írja alá.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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V-134/31.734/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  ÉMOP keretében meghirdetett, az Egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, 
járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyában elnyert pályázati összeg 
kiegészítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Észak-Magyarországi 
Operatív Program keretében meghirdetett, az Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg 
szakellátás korszerűsítése tárgyában elnyert pályázati összeg kiegészítésére” című 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi 
rendelőkomplexum Egészségházzá fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a 2009. évi 
költségvetésben a pályázati önrész keretösszeg terhére 3.902.261.- Ft-ot biztosít a 
megvalósítandó Egészségházban a multifunkciós helyiség kialakítása céljára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

 
V-135/31.735/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, Miskolc Város Kultúrájáért 

Közalapítvány, Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért 
Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány, Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány, Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító 

okiratát az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 

kuratórium tagjainak az alábbi személyeket választja: 
 

Elnök: Horváth Ottóné 
 Tagok: Riba Istvánné 
   Dr. Veres Jánosné 
   Dr. Veres Pál 
   Tóthné Csorba Mária 
   Kovács Lajosné 
   Barkóczi István 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány alapító 

okiratát a 2. sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány kuratórium 

tagjainak az alábbi személyeket választja: 
 

Elnök: Borkúti László 
 Tagok:Sárközi György 

Kurta Mihály 
Dr. Fazekas Csaba   
Czikora Ágnes  
Kolostori Gábor  
Némethi Lajos 

 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért 

Közalapítvány alapító okiratát a 3. sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 
 

Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért 

Közalapítvány kuratóriumi tagjainak az alábbi személyeket választja: 
 

 Elnök: Csibi Károly 
 Tagok:  Lehóczki László 

Dr. Czakó Nikoletta 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
7. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közgyűlési 

döntésnek megfelelően módosított alapító okirat B.-A.-Z. Megyei Bíróságnál történő 
bejegyzése érdekében. 

 
Felelős  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:  azonnal 
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V-136/31.736/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények Miskolc Városi 

Diáksport Szövetséghez való csatlakozási lehetősége 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények Miskolc Városi Diáksport Szövetséghez való csatlakozási lehetőségére” 
című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában lévő oktatási intézmények tagjai 
lehessenek a Miskolc Városi Diáksport Szövetségnek. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
 

V-137/31.737/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Önkormányzati intézmények felújítására benyújtott pályázatok önrészének 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat önkormányzati intézmények 
felújítására benyújtott pályázatok önrészének módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 

 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a József úti óvoda fejlesztése (nyílászárók cseréje, 
elektromos rekonstrukció) beruházási feladathoz elnyert támogatás felhasználhatósága céljából, 
a közbeszerzési eljárás során az  elfogadott árajánlathoz szükséges többletköltséget, azaz 3.203 
ezer Ft-ot a 2009. évi költségvetés Váratlan meghibásodások felújítási tételsor terhére biztosítja. 
A támogatott felújítások így maradéktalanul megvalósulhatnak, az alábbi forrásösszetétel mellett. 

 
 

S.sz Felújítandó intézmény 
megnevezése 

Biztosítandó  Igénybe vehető 
támogatás 

Felújítás teljes 
költsége  önrész   

Ft-ban Ft-ban Ft-ban 
64.701.901,-1 József úti óvoda 44.701.901,- 20.000.000,- 

35.853.784,-2 Belvárosi óvoda 16.651.778,- 19.202.006,- 

 
Felelős:   Káli Sándor polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MIBERSZOLG KFT 
Határidő:   2009. augusztus 31. 
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V-138/31.738/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 

felújítására benyújtott pályázatok önrészének biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2009. (III.11) sz. költségvetési rendeletében szereplő 
Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (2009. 
évi TEUT pályázat) soron szereplő keretösszeget az alábbiak szerint használja fel. 

 
Utca megnevezése Kivitelezés 

bruttó 
ktsge 

(tervezői ár) 

Műszaki 
ellenőrzés 

bruttó 
ktsge 

(MIBER Kft)

Pályázati 
díj 

Összes 
bruttó 

költség 

Önrész Igényelt 
támogatás 

Halom utca 17 198 750 429 969 223 148 17 851 867 8 925 934 8 925 933

Irinyi utca 34 298 750 857 469 445 015 35 601 234 17 800 617 17 800 617

Hatvanötösök utca 26 798 500 669 725 347 699 27 815 924 13 907 962 13 907 962

Róna utca 29 570 000 739 250 383 661 30 692 911 15 346 456 15 346 455

Templom- Balassi 
utca 

37 387 500 934 688 485 091 38 807 279 19 403 640 19 403 639

Muhi-Szervezet-
Ferenczy u 

68 829 000 1 720 725 500 000 71 049 725 35 524 863 35 524 862

Örös utca 31 796 000 794 900 412 543 33 003 443 16 501 722 16 501 721

Középszer utca 80 412 250 2 010 306 500 000 82 922 556 41 461 278 41 461 278

Szeles utca III. ütem 34 431 250 860 781 446 735 35 738 766 17 869 383 17 869 383

Görgey utca 34 561 000 864 025 448 418 35 873 443 17 936 722 17 936 721

Rácz Ádám utca 33 415 000 835 375 433 549 34 683 924 17 341 962 17 341 962

Összesen: 428 698 000 10 717 213 4 625 859 444 041 072 222 020 539 222 020 533

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. október 31. 
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V-139/31.739/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Kötelező úszásoktatás  átszervezése és a Városi Uszoda üzemeltetőjének 

változtatása, valamint a Miskolc Városi Szabadidőközpont Alapító 
Okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kötelező úszásoktatás 
átszervezésére, a Városi Uszoda üzemeltetőjének változtatására, és a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont Alapító Okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc MJV Közgyűlése a kötelező úszásoktatás megszervezésére szerződést köt a 

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. szeptember 1. 

 
2.) Miskolc MJV Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal vagyonkezelési szerződést köt a Városi Uszoda üzemeltetéséről. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. szeptember 1. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Városi Szabadidőközpontot és a Miskolc Városi Sportiskola 

Nonprofit Kft-t, hogy a Városi Uszodában, illetve a kötelező úszásoktatásban foglalkoztatott 
közalkalmazottak 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § -a szerinti továbbfoglalkoztatásának lehetőségét 
vizsgálja meg, illetve a továbbfoglalkoztatáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

Miskolc Városi Szabadidőközpont 
   Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft 
Határidő:  2009. augusztus 31. 

 
4.) Miskolc MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert a változások következtében szükségessé 

váló költségvetési előirányzatok – 2009. I. féléves korrekció keretében történő – 
rendezésére. 

 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2009. I. féléves korrekció 

 
5.) A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának 2. sz. melléklet 

szerinti módosítását. 
 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: Sport, Esélyegyenlőségi és Civil Kapcsolatok Osztály 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Határidő:  2009. szeptember 1. 
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V-140/31.740/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Miskolc, Széchenyi utca 117. 1/3. sz. alatt lévő egyetemi szolgálati lakás 

helyett cserelakás biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 117. 
1/3. sz. alatt lévő egyetemi szolgálati lakás helyett cserelakás biztosítására” című sürgősségi 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza:  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a XII-209/4855/1994. sz. határozat alapján a Miskolci 

Egyetem részére biztosított öt szolgálati lakás közül a Miskolc, Széchenyi u. 117. 1/3. sz. alatt 
lévő lakás helyett a Miskolc, Attila u. 3. fsz. 2. sz. alatt lévő költségelven bérbe adandó lakást 
biztosítja szolgálati lakásként. Ezáltal a Miskolc, Széchenyi u. 117. 1/3. sz. alatti lakás 
szolgálati jellege megszűnik és azt a bérlő köteles a bérbeadónak visszaadni.  

 
2. A Miskolc, Attila u 3. fsz. 2. sz. alatti lakás bérlője Dr. Kabdebó Lóránt professzor lesz – 

Közgyűlés VII-198/60.188/2004. sz. határozatával összhangban – Miskolcon folytatott 
egyetemi, közéleti tevékenységére tekintettel, annak a városban végzett időtartamáig. 

 
3. A bérlő óvadéki díj fizetésére köteles. A bérlő a bérlakást nem cserélheti el, minőségi cserébe 

nem vonhatja be, tartási szerződést nem köthet rá, nem vásárolhatja meg, albérletbe nem 
adhatja, valamint a lakásba más személyt kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi 
feltételekkel fogadhat be. A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése 
esetén a bérlő részére térítési díj nem fizethető. 

 
Felelős:   MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:   azonnal  

 
 

V-141/31.741/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és 
Német Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására ” című 
előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
A közgyűlés 
 
1.  pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 

Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására, igazgatói beosztás 
betöltésére, 

 
2. az intézményvezetői feladatok ellátásával - 2009. augusztus 1. napjától az igazgatói 

beosztás pályázat útján történő betöltéséig terjedő időtartamra megbízza Egyed Zsoltnét, 
 
3. felkéri  a  polgármestert  a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
 
Felelős :    polgármester 
Közreműködik :    Jegyzői Kabinet 
Határidő :   azonnal 
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MELLÉKLET 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a 
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Miskolc, Vörösmarty u.76.) 
intézményvezetői álláshelyére, (igazgatói beosztás ellátására) 
 

2009. november 1-től 2015. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 

Az igazgató feladata: 
   
Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja 
a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára 
biztosított jogköröket. 
 
Jogszabályi pályázati feltételek   
 
(A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény  18.§ (1) bekezdése és 128. § (22) bekezdése, 
valamint a Pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) 
Kormányrendelet 20. §-ának (2) és (5) bekezdése alapján.) 
 
- Az adott oktatási-nevelési intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakképzettség 

-    legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus -munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- pedagógus-szakvizsga, illetve annak keretében szerzett intézményvezetői képzettség 
-    intézményvezetői gyakorlat 

   
A pályázathoz csatolni kell: 
 

- szakmai önéletrajzot 
- az intézményvezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
- a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok hiteles 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.  
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 2009. november 1-től 2015. július 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. 
 
A pályázatokat a pályázati felhívásnak a a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán kell történő megjelenését követő 30 
napon belül 2 példányban, a borítékon „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (3525 Miskolc, Városház 
tér 8.)  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 31. 
 
A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához kötött. 
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Az illetmény  és  a  magasabb  vezetői  pótlék megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény. 
(Kjt.),valamint ezen törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992.(X.8.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-767-es telefonszámon. 

 
V-142/31.742/2009. sz. HATÁROZAT 

 
Tárgy:  Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztásának 

betöltésére pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére történő pályázat kiírására” 
című sürgősségi előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
A közgyűlés pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére. 
 
Felelős :    polgármester 
Közreműködik :    Jegyzői Kabinet 
Határidő :   azonnal 
 
 

V-143/31.743/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlan-csoportjához csatolandó 

további ingatlanrészek értékesítése és a korábbi vonatkozó döntés 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az egykori Zalka Máté laktanya 
lillafüredi ingatlancsoportjához csatolandó további ingatlanrészek értékesítésére és a korábbi 
vonatkozó döntés módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi vonatkozó – VI-113/13.558/2008. számú – határozat  alapján 

értékesített Miskolc, Erzsébet sétányon elhelyezkedő 38457 hrsz-ú, 12939 m2 nagyságú "udvar" 
megnevezésű ingatlan 9839/12939 tulajdoni hányadán túl további 2078/12939 tulajdoni hányad, 
illetve a 38483 hrsz-ú, 1133 m2 nagyságú "udvar" megnevezésű ingatlan 700/1133 tulajdoni 
hányada helyett csupán 670/1133 tulajdoni hányad, így mindösszesen további 2.048 m2 terület 
kerüljön értékesítésre a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt., mint az ingatlan-együttes nyertes 
vevője felé.   

 
2. Az értékesítendő 2.048 m2-es terület eladási ára – a már elidegenített ingatlancsoport üres 

területének fajlagos  7.857.- Ft/m2 értékével azonosan – 16.091.136.- Ft + 0 Ft áfa összeg 
legyen.  

 
3. Hozzájárul a korábbi vonatkozó – VI-113/13.558/2008. számú – határozatának 6. pontjában 

foglalt döntésének módosításához oly módon, hogy a ~ 3.100 m2 nagyságban megjelölt 
közparkoló felületet 1.022 m2 alapterületben határozza meg.  

 
Utasítja a MIK Zrt.-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés és a kapcsolódó okiratok 
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:  azonnal  
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V-144/31.746/2009. sz. HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc 5-ös számú déli iparterület ipari parki cím elnyerésére irányuló 

pályázat benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc 5-ös számú déli 
iparterület ipari parki cím elnyerésére irányuló pályázatára" című sürgősségi előterjesztést, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt.-t a Miskolc 5-ös számú déli iparterület ipari parki cím 

elnyerésére irányuló pályázata elkészítésével. 
 
2. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t az „ipari park” cím elnyerésére kiírt pályázat benyújtására 

2009. július 15-i határidővel a pályázati feltételek teljesíthetőségének vizsgálatát követően.  
 
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az ipari park címre történő pályázat a 47511/1, 47396, 0115/2, 

0109/2, 0133/8, 0115/6, 0156/4  helyrajzi számú, Miskolc megyei Jogú Város Önkormányzata 
1/1 tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozzon és biztosítja a MIK Zrt., tartós használati, 
hasznosítási jogát 25 évre és felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés 
MIK Zrt.-vel történő megkötésére. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 

V-145/31.751/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  Miskolci Piac Zrt. részére nyújtandó részvényesi kölcsönnel kapcsolatos 

döntések meghozatala, valamint FB tag megválasztása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Piac Zrt. részére az alábbi feltételekkel 
kötendő részvényesi kölcsönszerződés keltétől számított egy éves időtartamra (lejárat) a kölcsön 
tényleges folyósításakor irányadó jegybanki alapkamattal megegyező ügyleti kamatozású, 
összesen 85.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanötmillió forint kölcsönt (részvényesi kölcsönt) nyújt.  

 
A részvényesi kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy  
 
–  az IKERON Zrt. a tagi kölcsön visszafizetésére készfizető kezességet vállaljon,  
 
–  továbbá a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettség részleges vagy nem teljesítése esetén 

az IKERON Zrt. a vele kötendő külön ellenérték nélküli fedezeti opciós megállapodás alapján 
vételi jogot biztosít a tulajdonát képező Miskolci Piac Zrt. jegyzett tőkéjének terhére kibocsátott 
törzsrészvényeire névértéken, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára azzal, hogy a 
vételi joggal érintett (opció lehívása) részvények ellenértékébe a Miskolci Piac Zrt. által meg nem 
fizetett kölcsön teljes egészében beszámítható. A vételi jog kiterjed az IKERON Zrt. teljes Miskolci 
Piac Zrt-ben tulajdonolt részvényállományára.  

 
–  a részvényesi kölcsön átutalása – a kölcsönszerződésben előírt folyósítási feltételek teljesülése 

esetén – a Miskolci Piac Zrt. által nyitandó önálló elkülönített számlára történhet azzal, hogy ezen 
elkülönített számláról történő kifizetések (rendelkezési jog gyakorlása) kizárólag úgy 
gyakorolhatók, hogy az egyik aláíró az Önkormányzat által a Miskolci Piac Zrt. Igazgatóságba 
delegált igazgatósági tag legyen. 
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–  a részvényesi kölcsönszerződésben meg kell határozni azokat a kifizetési jogcímeket, amelyekre 
nézve az elkülönített részvényesi kölcsönszámláról kifizetések teljesíthetők, tekintettel arra, hogy 
a részvényesi kölcsön folyósításának célja az, hogy a Miskolci Piac Zrt., mint vállalkozás 
folytatása fenntartható legyen, illetve az átmeneti működési költségekre vonatkozó likviditási 
hiányt orvosolja. 

 
–  a részvényesi kölcsönszerződésben ki kell kötni, hogy az Önkormányzat jogosult az elkülönített 

számlára utalt, de még fel nem használt kölcsönkeretet visszavonni, ha a Miskolci Piac Zrt-vel 
szemben felszámolási eljárás vagy jelentős vagyoni értékben marasztaló bírói határozat és/vagy 
végrehajtási eljárás indulna. A visszafizetés inkasszós joggal biztosítandó. 

 
A kölcsön folyósításának feltételei a következők: 

 
– Kerüljön aláírásra az Önkormányzat és a Miskolci Piac Zrt. között a Búza téri piac ingatlanok 

használatát biztosító földhasználati szerződés a megállapodott összegben (évi 40 millió forint + ÁFA) 
és mértékben. 

 
– A jogszabályoknak megfelelő tartalomban és formában kerüljön elfogadásra a Miskolci Piac Zrt. 

2008. évre vonatkozó beszámolója, a beszámoló mellékletei, továbbá a Miskolci Piac Zrt. tegyen 
eleget a mérlegbeszámolóra vonatkozó  közzétételi kötelezettségének. 

 
– A Miskolci Piac Zrt. közgyűlése fogadja el a társaság 2009. évre vonatkozó olyan, a jelenleg ismert 

gazdasági feltételekre alapított üzleti tervét, amely illeszkedik az OTP-vel kötendő refinanszírozási 
szerződés szerinti fizetési kötelezettségekhez, és az üzleti terv szerinti gazdálkodás ne legyen 
veszteséges. 

 
– Kerüljön sor az OTP-vel kötendő megújított tartalmú refinanszírozási szerződés megkötésére, amely 

illeszkedik a 2009. évre vonatkozó Miskolci Piac Zrt. elfogadott üzleti tervéhez, és amely folyósítási 
feltételként írhatja elő az Önkormányzat által jelen határozattal elfogadott részvényesi kölcsön 
teljesítését.  

 
– A Miskolci Piac Zrt. Alapszabálya tartalmazza azon módosító rendelkezést, amely szerint a Miskolci 

Piac Zrt. és az IKERON Zrt. között kötött, kötendő és a Miskolci Piac Zrt. közgyűlése által 
egyhangúlag jóváhagyott szerződések alapján vagy bármely más jogcímen az IKERON Zrt. részére 
történő kifizetések, értékszolgáltatások kizárólag a Miskolci Piac Zrt. Igazgatóságának egyhangú 
(mindhárom igazgatósági tag jelenlétében meghozott) előzetes jóváhagyásával teljesíthetők.  

 
2. A közgyűlés felhatalmazza Káli Sándor Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a jelen 

határozatnak megfelelő tartalmú részvényesi kölcsönszerződést az Önkormányzat nevében 
megkösse és aláírja.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Piac Zrt. Igazgatóságának a 

kezdeményezésére felhatalmazza Káli Sándor polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében 
szereplő korlátozott mértékű (melynek összege megegyezik a részvényesi kölcsön összegével) 
komfortlevelet az Önkormányzat nevében aláírja azzal, hogy az Önkormányzat a részvényesi 
kölcsönszerződés megkötésével a komfortlevélben vállalt kötelezettségének eleget tett.  

 
4. A közgyűlés a Miskolci Piac Zrt. Felügyelő Bizottságába Leleszi István Miskolc, Papszer u. 44. fszt.1. 

sz. alatti lakost jelöli.  
 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
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V-146/31.758/2009. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:  MISEK Nonprofit Kft. Ingatlan tranzakcióinak tulajdonosi jóváhagyása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. 
Ingatlan tranzakcióinak tulajdonosi jóváhagyására” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a MISEK Nonprofit Kft. a tulajdonában lévő 8076/4 hrszú, 
természetben a Csabai kapu 9-11. sz. alatt található épületet értékesítse az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-magyarországi Regionális Intézete számára, 
valamint hogy a volt fogtechnikai épület Bottyán János u. 1. sz. alatti ingatlanára tulajdonjogot 
szerezzen, a tranzakciók feltételeiről a tárgyalást haladéktalanul megkezdje, azok eredményes 
lefolytatása után az adás-vételi szerződéseket megkösse Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat polgármesterének ellenjegyzésével. 
 
 
Felelős:   polgármester, MISEK Nonprofit Kft. Ügyvezetője 
Határidő:  a tárgyalások megkezdésére azonnal 
    A szerződések megkötésére legkésőbb 2009. október 31. 
Közreműködik:  MISEK Nonproffit Kft. Ügyvezetője 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

 
2009. május 29-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

 
 

35/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy: A MITISZK Kht. 2008. éves beszámolója és 2009. évi üzleti terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – figyelemmel a Felügyelő 
Bizottság, illetve Könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a MITISZK Kht. 2008. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
1./A mérleg eszköz- és forrás oldalát egyezően 745.513 eFt összegben, az adózás előtti 
eredményt 288 eFt-ban állapítja meg.  
 
2./A 2009. évi üzleti tervet 229.839 eFt bevétellel és 228.339 eFt kiadással, 1.500 eFt 
eredménnyel elfogadja. 
 
Felelős:                        Polgármester 
Közreműködik:            MITISZK Kht. 
Határidő:                      azonnal 
 
 

 
36/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 

 
Tárgy: A DSM Kht. 2008. éves beszámolója  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – figyelemmel a Felügyelő 
Bizottság, illetve Könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a DSM Kht. 2008. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
A mérleg eszköz- és forrás oldalát egyezően 260.988 eFt összegben, az adózás előtti 
eredményt – 72.236 eFt - ban állapítja meg. 
A Gazdasági Bizottság a társaság taggyűlése számára javasolja a veszteség eredmény 
tartalék terhére történő elszámolását. 
 
Felelős:                        Polgármester 
Közreműködik:            DSM  Kht. 
Határidő:                     azonnal 
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37/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 

 
Tárgy: A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervét 129.515 eFt bevétellel és azzal egyező 
kiadással elfogadja. 
 
Felelős:                        Polgármester 
Közreműködik:           Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Határidő:                     azonnal 
 

 
38/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 

 
Tárgy: Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoporttal kapcsolatos uralmi viszony  
            létesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoporttal kapcsolatos uralmi viszony 
létesítését célzó döntésre” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Legfőbb Szerv kezdeményezi, hogy a  
 
– MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Cg. 05-09-014955, székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1., 
rövidített név: MISKOLCI TURISZTIKAI Kft.), 

– MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Cg. 05-09-009667, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. 
1. em., rövidített név: MIBERSZOLG Kft.), 

– Miskolctapolca Fejlesztési Kft. (Cg. 05-09-016454, székhely: 3519 Miskolc, Pazár István 
sétány), 

 
mint ellenőrzött társaságok létesítsenek elismert vállalatcsoportot a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (Cg. 05-10-
000406, székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5., rövidített név: Miskolc Holding Zrt.), mint 
uralkodó taggal akként, hogy a Miskolc Holding Zrt. által működtetett elismert 
vállalatcsoporthoz a fent nevesített három ellenőrzött társasággal uralmi jogviszonyt létesít. 
 
A hatályos cégadatok szerint a csatlakozó ellenőrzött társaságok üzletrészei a Miskolc 
Holding Zrt. kizárólagos, egyszemélyes tulajdonában vannak. 
 
Az egyszemélyes tulajdonosi jellegre tekintettel az uralmi jogviszony létrehozása az uralkodó 
tag és az ellenőrzött társaságok társasági szerződésébe foglalva jelenítődik meg az alábbiak 
szerint: 
 
A Miskolc Holding Zrt. esetében a már hatályos – az uralmi jogviszonyra utaló – alapító 
okiratának XVIII. Cikkelye kiterjesztést nyer a csatlakozó ellenőrzött társaságokra nézve, 
továbbá az alapító okirat 1. sz. melléklete (elismert vállalatcsoportba sorolt gazdasági 
társaságok megnevezése) bővül a most csatlakozandó társaságok megnevezésével. A 
Miskolc Holding Zrt. alapító okiratába foglalt uralmi jogviszonyát szabályozó rendelkezései (a 
jelen esetben, mint tervezet) az alábbiak: 
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XVIII. CIKKELY 

A részvénytársaság Holdingszerepére, az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó 
rendelkezések 

 
XVIII/1. 
Az Alapító Okirat IV. CIKKELY-ében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, illetve a 
Gt. V. Fejeztében (55. §-tól  a 63. §-ig) foglalt felhatalmazás alapján – az alább előírt 
hatályosulási feltétel beállása esetén – a részvénytársaság (a továbbiakban uralkodó tag) és 
más korlátolt felelősséggel működő (Kft, és Zártkörűen működő részvénytársaság) gazdasági 
társaság között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok)) a jövőben beálló meghatározó 
befolyást biztosító befolyásszerzés esetére a jelen CIKKELY-ben előírtak szerint kerül sor az 
uralkodó tag és az ellenőrzött társaság(ok) közötti egységes irányítási rendszer 
megvalósítására. 
 
Az elismert vállalatcsoport létrejön, ha az uralkodó tag jellemzően apportálás, vagy bármely 
egyéb jogcímen megszerzi – az Szt. 3. § (2) bekezdés 1. pontja szerint és az uralkodó tag 
vonatkozásában összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezve – az elismert 
vállalatcsoportba bevonható bármely gazdasági társaságra vonatkoztatható meghatározó 
befolyást, és a Cégbíróság az elismert vállalatcsoportként működés tényét a cégjegyzékbe 
bejegyezni rendeli (hatályosulási feltétel). 
 
XVIII/2. 
A jelen Alapító Okirat mindenkori 1. számú melléklete tünteti fel az elismert vállalatcsoportban 
szereplő gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak 
feltüntetésével, hogy a Miskolc Holding Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely korlátolt 
felelősséggel működő gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak. 
 
Az 1. számú melléklet akkor kerül rögzítésre (aláírásra), amikor a fenti pont második 
bekezdése szerint az legalább meghatározó befolyást biztosító befolyásszerzés ténye az 
elismert vállalatcsoportba bevonható gazdasági társaság vonatkozásában beáll, azaz 
jellemzően az uralkodó tag az ellenőrzés alá vont gazdasági társaság részvényeihez, 
üzletrészeihez rendelt szavazatok többségével rendelkezik. 
 
Azon ellenőrzött társaságok vonatkozásában, melyeket az uralkodó tag meghatározó 
befolyás útján, de nem egyszemélyes tulajdonosi jelleggel von az irányítása alá, az 
együttműködés módját, illetve keretét a jelen Cikkelyben foglalt és megfelelő tartalommal 
elfogadásra kerülő (a Gt. V. Fejezet 2. Címe szerint előírt módon) uralmi szerződés 
szabályozza.  
 
Azon ellenőrzött társaságok vonatkozásában, melyeket az uralkodó tag egyszemélyes 
jelleggel tulajdonol, irányít, az együttműködés módja, illetve kerete az alábbi rendelkezések 
szerint kerülnek szabályozásra: 
 
XVIII/3. 
Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert 
vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját 
követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működhetnek együtt: 
 

a.) összehangolt számviteli rendszer; 
Ennek keretében az uralkodó tag jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli 
rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a 
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. 
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b.) összehangolt pénzügyi rendszer; 

Az uralkodó társaság jogosult az ellenőrzött társaság pénzpiaci részvételét meghatározni. 
Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert 
vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési 
rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. 
 
A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag 
jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani. 

 
c.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése; 

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, 
teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az 
ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. 

 
d.) közös beszerzési rendszer; 

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett 
az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. 
közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy 
megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást 
bonyolítani. 
 
A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a 
beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy 
tartalmának meghatározására. 

 
e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása; 

Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítása, működtetése érdekében 
nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az ellenőrzött 
társaságot hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, az 
egységes szoftver rendszer használatára. 

 
f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási 

rendszer működtetése; 
Az uralkodó tag jogosult a jellemzően közszolgáltatási tevékenységet ellátó ellenőrzött 
társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, 
a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási 
rendszer alkalmazását kezdeményezni. Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaságok 
egyenként külön megállapodásba rögzítik azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti 
egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási közös ügyfélszolgálat létrehozására és 
működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan magukra irányadónak tartanak. Az 
ügyfélszolgálat létrehozásának és működtetésének alapelve az, hogy a közös szolgáltatást 
igénybe vevő ellenőrzött társaságok költségekhez történő hozzájárulásának mértékét a közös 
ügyintézésbe általuk bevont feladatmennyiség határozza meg azzal, hogy az együttműködő 
ellenőrzött társaságok a működés során átalányjellegű hozzájárulást fizetnek külön 
megállapodás alapján.  
 

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések; 
Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében 
meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek 
felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai 
döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat 
elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Gt. 
219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat. 
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h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása; 

Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság együttműködik az ellenőrzött társaság 
alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság 
alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjúkészítésének 
módszerére, tartalmára, az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, 
béren kívüli juttatásrendszerére. 
Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott 
menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az 
uralkodó tag ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni. 
 
Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő 
munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni. 
 
Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött 
társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) 
kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat. 

 
i.) marketing tevékenység összehangolása; 

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes 
arculat kialakítása, fenntartása érdekében (azonos településszékhely, közvetett önkormányzati 
tulajdonlás) az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás 
felhasználásáról. 
 
Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek 
együttműködni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet. 

 
XVIII/4. 
Az uralkodó tag a XIX/3. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási 
rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok 
vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és 
annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni. 
 
Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően 
megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott 
döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető 
tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az 
egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető 
tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e. 
 
XVIII/5. 
Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az 
uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján 
kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének 
elsődlegessége alapján köteles ellátni.  
Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Gt., illetve a Ptk. szerint őt terhelő 
felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és 
az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek. 
 
XVIII/6. 
Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott 
egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért 
menedzsment díj illeti meg. 
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A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az 
uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön 
megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy 
melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak. 
 
A menedzsment díj mértékét befolyásolja a XVIII/3. pontban foglalt területeken történő 
együttműködés intenzitása, az ellenőrzött társaság éves árbevétele, alkalmazottainak 
létszáma, az ellenőrzött társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, 
projektek megvalósításában való uralkodó tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás 
tartalma. 
 
A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, 
szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt 
szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie. 
 
A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag 
Igazgatósága , mint az ellenőrzött társaság legfőbb szerve fejt ki a Gt. 231. § (2) bekezdése 
szerinti tárgykörökben (a legfőbb szerv tulajdonosi irányítása). Ezek a tevékenységek 
jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a Gt.-ben, 
illetve az Alapító Okiratban az uralkodó tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az 
irányított társasággal kapcsolatban.  
Az átalányjellegű menedzsment díj mértékét az ellenőrzött társaság üzleti tervének 
elfogadásával egyidejűleg kell a tárgyévre megállapítani. 
 
A menedzsment díj a fentiek szerint meghatározott mértékben évente 12 havi egyenlő 
részletben esedékes, a tárgyhó 15. napjáig az uralkodó tag által a tárgyhó 5. napjáig 
megküldött számlája alapján. 
 
XVIII/7. 
Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű 
menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen 
elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért (pl.: közös beszerzéssel összefüggésben) 
közreműködői díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön 
megállapodás alapján. A közreműködői (szolgáltatási) díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a 
nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár 
alapján kell meghatározni.  
 
XVIII/8. 
Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító 
Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, 
a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására. 
 
XVIII/9. 
Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától 
keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint 
korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az ellenőrzött társaság tartozásaiért. A 
megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az ellenőrzött társaság által az 
uralkodó tag helytállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző három üzleti évben 
az uralkodó tag részére fizetett összesített osztalék.  
 
Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az ellenőrzött társaság, a helytállási 
kötelezettség csak jogerős bírói határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az 
ellenőrzött társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható 
fizetési kötelezettség alapján igényelhető. 
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A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az 
uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy 
felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a 
felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást 
kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik. 
A reorganizációban való közreműködés ki kell, hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az 
uralkodó tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet 
a számbavett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, 
vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására. 
 
XVIII/10. 
Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek 
azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen CIKKELY-ben foglalt 
felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.  
 
Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – 
köteles az uralkodó tag részére a jelen CIKKELY-be foglalt irányítási szabályok megszegése 
esetén alkalmanként 100.000,-Ft mértékű kötbért fizetni. 
A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban köteles közölni a jelen CIKKELY-re 
utalva, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezést, illetve az ellenőrzött társaság konkrét 
mulasztását, szerződésszegését.   
 
XVIII/11. 
A jelen CIKKELY-ben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe 
történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok 
vonatkozásában alkalmazhatók. 
 
Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan 
időtartamra jön létre. 
 
A csatlakozó ellenőrzött társaságok alapító okiratai az alábbi uralmi jogviszonyt szabályozó 
rendelkezéssel (önálló cikkelybe foglalva bővül): 
 

XVII. CIKKELY 
Az elismert vállalatcsoportra és az uralmi viszonyra vonatkozó rendelkezések 

 
XVII.1. 
A Kft. (ezen cikkely vonatkozásában ellenőrzött társaságnak nevezve) egyszemélyes 
társaságként működik, tekintettel arra, hogy a Tag (a Miskolc Holding Zrt.) vonatkozásában 
történt alaptőke-emeléssel összefüggésben megszerezte (a korábbi üzletrész tulajdonostól a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától) a Kft. törzstőkéjének terhére létesült üzletrész 
tulajdonjogát, és a Tag (a továbbiakban: ezen cikkely vonatkozásában uralkodó tagnak 
nevezve) Legfőbb Szerve – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – az uralkodó tag 
Alapító Okiratának módosításával döntött az elismert vállalatcsoport létrehozásának 
kezdeményezéséről, illetve annak elhatározásáról. 
Az elismert vállalatcsoport létrejön, ha az uralkodó tag jellemzően apportálás, vagy bármely 
egyéb jogcímen megszerzi – az Szt. 3. § (2) bekezdés 1. pontja szerint és az uralkodó tag 
vonatkozásában összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezve – az elismert 
vállalatcsoportba bevonható bármely gazdasági társaságra vonatkoztatható meghatározó 
befolyást, és a Cégbíróság az elismert vállalatcsoportként működés tényét a cégjegyzékbe 
bejegyezni rendeli (hatályosulási feltétel). 
 
 
 

 



 
5. szám                              ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                                  . 

128

 
XVII.2. 
Azon ellenőrzött társaságok vonatkozásában, melyeket az uralkodó tag egyszemélyes 
jelleggel tulajdonol, irányít, az együttműködés módja, illetve kerete az alábbi rendelkezések 
szerint kerülnek szabályozásra: 
 
Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert 
vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját 
követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működhetnek együtt: 
 

a) összehangolt számviteli rendszer; 
 Ennek keretében az uralkodó tag jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli 

rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a 
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. 

 
b) összehangolt pénzügyi rendszer; 
 Az uralkodó társaság jogosult az ellenőrzött társaság pénzpiaci részvételét meghatározni. Az 

összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert 
vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési 
rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. 
 
A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult 
az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani. 
 

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése; 
 Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, 

teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött 
társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. 

 
d) közös beszerzési rendszer; 
 Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az 

uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös 
beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási 
konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani. 

 
 A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a 

beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy 
tartalmának meghatározására. 

 
e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása; 
 Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítása, működtetése érdekében 

nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az ellenőrzött 
társaságot hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, az egységes 
szoftver rendszer használatára. 

 
f) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási 

rendszer működtetése; 
 Az uralkodó tag jogosult a jellemzően közszolgáltatási tevékenységet ellátó ellenőrzött 

társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a 
közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer 
alkalmazását kezdeményezni. Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaságok egyenként külön 
megállapodásba rögzítik azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, 
díjhátralék-kezelési és behajtási közös ügyfélszolgálat létrehozására és működési feltételeinek 
folyamatos biztosítására vonatkozóan magukra irányadónak tartanak. Az ügyfélszolgálat 
létrehozásának és működtetésének alapelve az, hogy a közös szolgáltatást igénybe vevő 
ellenőrzött társaságok költségekhez történő hozzájárulásának mértékét a közös ügyintézésbe 
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általuk bevont feladatmennyiség határozza meg azzal, hogy az együttműködő ellenőrzött 
társaságok a működés során átalányjellegű hozzájárulást fizetnek külön megállapodás alapján.  

 
g) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések; 

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében 
meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek 
felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai 
döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, 
újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Gt. 134. §-ában 
foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat. 

 
h) humán erőforrás menedzsment összehangolása; 
 Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság együttműködik az ellenőrzött társaság 

alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság 
alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjúkészítésének 
módszerére, tartalmára, az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren 
kívüli juttatásrendszerére. 

 Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a 
kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag 
ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni. 

 
 Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő 

munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni. 
 
 Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött 

társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) 
kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat. 

 
i) marketing tevékenység összehangolása; 
 Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat 

kialakítása, fenntartása érdekében (azonos településszékhely, közvetett önkormányzati tulajdonlás) 
az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. 

 
 Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek 

együttműködni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet. 
 
XVII.3. 
Az uralkodó tag a XVII.2. pontban meghatározott területeken előírt egységes irányítási 
rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok 
vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és 
annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni. 
 
Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően 
megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott 
döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető 
tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az 
egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető 
tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e. 
 
XVII.4. 
Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az 
uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján 
kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének 
elsődlegessége alapján köteles ellátni.  
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Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Gt., illetve a Ptk. szerint őt terhelő 
felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és 
az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek. 
 
XVII.5. 
Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott 
egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért 
menedzsment díj illeti meg. 
 
A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az 
uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön 
megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy 
melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak. 
 
A menedzsment díj mértékét befolyásolja a XVII.2. pontban foglalt területeken történő 
együttműködés intenzitása, az ellenőrzött társaság éves árbevétele, alkalmazottainak 
létszáma, az ellenőrzött társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, 
projektek megvalósításában való uralkodó tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás 
tartalma. 
 
A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18.§-a szerint meghatározott árképzési elvekre, 
szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt 
szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie. 
 
A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag 
Igazgatósága , mint az ellenőrzött társaság Legfőbb Szerve fejt ki a Gt. 141.§ (1) bekezdése 
szerinti tárgykörökben (a Legfőbb Szerv tulajdonosi irányítása). Ezek a tevékenységek 
jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a Gt.-ben, 
illetve az Alapító Okiratban az uralkodó tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az 
irányított társasággal kapcsolatban.  
 
Az átalányjellegű menedzsment díj mértékét az ellenőrzött társaság üzleti tervének 
elfogadásával egyidejűleg kell a tárgyévre megállapítani. 
 
A menedzsment díj a fentiek szerint meghatározott mértékben évente 12 havi egyenlő 
részletben esedékes, a tárgyhó 15. napjáig az uralkodó tag által a tárgyhó 5. napjáig 
megküldött számlája alapján. 
 
XVII.6. 
Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű 
menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen 
elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért (pl.: közös beszerzéssel összefüggésben) 
közreműködői díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön 
megállapodás alapján. A közreműködői (szolgáltatási) díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a 
nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár 
alapján kell meghatározni.  
 
XVII.7. 
Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság hatályos társasági szerződésével/Alapító 
Okiratával összhangban az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, 
a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezésére, visszahívására, díjazásuk megállapítására. 
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XVII.8. 
Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától 
keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint 
korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az ellenőrzött társaság tartozásaiért. A 
megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az ellenőrzött társaság által az 
uralkodó tag helytállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző három üzleti évben 
az uralkodó tag részére fizetett összesített osztalék.  
 
Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az ellenőrzött társaság, a helytállási 
kötelezettség csak jogerős bírói határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az 
ellenőrzött társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható 
fizetési kötelezettség alapján igényelhető. 
 
A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az 
uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy 
felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a 
felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást 
kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik. 
A reorganizációban való közreműködés ki kell, hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az 
uralkodó tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet 
a számbavett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, 
vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására. 
 
XVII.9. 
Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek 
azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen CIKKELY-ben foglalt 
felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.  
 
Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – 
köteles az uralkodó tag részére a jelen CIKKELY-be foglalt irányítási szabályok megszegése 
esetén alkalmanként 100.000,-Ft mértékű kötbért fizetni. 
A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban köteles közölni a jelen CIKKELY-re 
utalva, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezést, illetve az ellenőrzött társaság konkrét 
mulasztását, szerződésszegését. 
 
XVII.10. 
Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan 
időtartamra jön létre. 
 
 
A Legfőbb Szerv felhívja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy a jelen határozat alapján 
a honlapján és a Cégközlönyben is két egymást követő lapszámban tegye közzé a jelen 
elismert vállalatcsoport létrehozásának kezdeményezésére irányuló határozatot, illetve a Gt. 
57.§ (2) bek-ben meghatározott tartalmú közleményt. 
 
A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy amennyiben a közzétételi 
eljárás a Gt. 57.§-ának megfelelően befejeződött (a második közzétételt követő 30 napos 
határidőben előírt hitelezői biztosítékadási eljárás eredményesen lezárult), úgy haladéktalanul 
kezdeményezze a Legfőbb Szerv Gt. 58.§ (1) bek-e szerinti jóváhagyási eljárását.  
 
Határidő:  a határozatban foglaltak szerint, de legkésőbb 2009. július 31. 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága, vezérigazgatója, ellenőrzött társaságok 

ügyvezetői 
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39/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 

 
Tárgy: Miskolc Holding Zrt. 2008. évi éves beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, mint a hatáskörrel 
rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának és 
Felügyelőbizottságának támogató véleményének, valamint könyvvizsgálójának jelentése 
ismeretében a Miskolc Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, 
Hunyadi u. 5.) 2008. évi éves beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja: 
 

- mérlegfőösszeg:      16.596.518 ezer Ft 
- saját tőke összege:      16.258.607 ezer Ft 
- adózott eredmény:             21.447 ezer Ft 
- eredménytartalék igénybevétele osztalékra         0 ezer Ft 
- osztalék:              0 ezer Ft 
- mérleg szerinti eredmény:            21.447 ezer Ft 
 

A megállapított mérleg szerinti eredményt, 21.447 ezer Ft nyereséget eredménytartalékba  
helyezi. 
 
Felhívja a cégigazgató figyelmét, hogy a 2008. évi éves beszámolót elfogadása után a  
cégbíróságnál helyezze letétbe, illetve annak közzétételéről gondoskodjék. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2009. május 31. 

 
 
 
 
 

2009. június 04-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 

 
 

40/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Pálya felújítás, 

vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra” tárgyú közbeszerzési eljárás 
újbóli megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt „Pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó 
infrastruktúra” tárgyban benyújtott közbeszerzési eljárás felhívását jóváhagyja és 
engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:  azonnal 
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41/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 

 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Városi villamosvasúti 

üzem energiaellátás kiegészítő tervezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ismételt megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt „Városi villamosvasúti üzem energiaellátás kiegészítő 
tervezési munkái” tárgyban benyújtott közbeszerzési eljárás felhívását jóváhagyja és 
engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Városi Közlekedési 
Határidő:   azonnal 

 
 

42/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:   A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó „PR és 

kommunikációs feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának 
jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése 
nagyprojekthez kapcsolódó „PR és kommunikációs feladatok ellátása” tárgyban benyújtott 
közbeszerzési eljárás felhívását jóváhagyja és engedélyezi a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 
2009. június 18-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
 

43/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:   MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére MIP Miskolci Ipari Park 

bankgarancia biztosításához nyújtott kölcsön futamidejének meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a MIK: 8852-
12/A10/2009. sz. előterjesztést és a határozati javaslatot, az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1. A költségvetési rendeletben szereplő felhatalmazás alapján hozzájárul a MIK Zrt.-nek 

504.956.164 Ft összegű betét feletti rendelkezési jog biztosításával nyújtott kölcsön 
futamidejének 2009. december 15-ig történő meghosszabbításához. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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2009. június 28-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 
 

44/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
 
Tárgy:   Szinva patak mederrendezéshez idegen tulajdonú ingatlanok kisajátítást 

helyettesítő adásvétellel történő megszerzése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Szinva patak 
mederrendezéshez idegen tulajdonú ingatlanok kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő 
megszerzésére című” előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A Gazdasági Bizottság jóváhagyja a Szinva patak mederrendezéshez szükséges 

ingatlanok értékét az alábbi táblázat szerint: 
 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Igénybevett 
terület mértéke
(m

Igénybe vett terület
értéke (Ft) 

2) 
31465 653 4.490.000 
31466 235 1.615.000. 
31467 238 1.690.000. 
31468 212 1.500.000. 
31469 209 1.620.000. 
31470 203 1.500.000. 
31471 226 1.600.000. 
31472 201 1.420.000. 
31473 282 2.150.000. 

17.585.000. Összesen  
 

2. A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
értékeken az ingatlanok tulajdonosait vételi ajánlattak keresse meg, a tulajdonosokkal 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön, vagy megegyezés hiányában 
kisajátítási eljárást kezdeményezzen.  

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Határidő: határozat kézhezvételét követő 60 napon belül 
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45/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Bartók Béla köz útépítéséhez kapcsolódó magántulajdonú ingatlanok tulajdonosaival  
              kötendő szerződéskötés 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a Bartók Béla köz 
útépítéséhez kapcsolódó magántulajdonú ingatlanok tulajdonosaival kötendő 
szerződéskötésekre” az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Gazdasági Bizottság egyetért azzal, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Dósa Attila és Dósa Norbert tulajdonát képező 32549 hrsz.-ú, valamint a 
32551 hrsz.-ú, ingatlan útépítéssel érintett területének tulajdonjog megszerzésére a 
32555 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan terhére, valamint a megmaradt 375 m2 területre, 
egy csereszerződés keretén szerződést kössön azzal, hogy a magánszemélyek 
értékkülönbözet címén az Önkormányzat részére bruttó 7.392.000,-Ft-ot megfizetnek. 

 
2. A Gazdasági Bizottság egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint vevő a 32553 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában Varga Béla és 
Massason Zoltánné tulajdonosokkal adásvételi szerződést kössön. 
Az adásvételi szerződés összege: 12.600.000,-Ft 

 
3. A Gazdasági Bizottság egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint a terület átadója a 32552/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 
Ladács László és Ladács Lászlóné tulajdonosokkal térítés nélküli terület átadására 
(33 m3) szerződést kössön. 

 
4. A Gazdasági Bizottság felhatalmazza Polgármester Urat, hogy a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata nevében, a határozati javaslat 1. 2. 3. pontjaiban meghatározott 
csere és adás-vételi szerződéseket aláírja. 

 
5. A vételhez szükséges pénzügyi fedezetet a Közgyűlés, a 2009. évi költségvetésben a 

„beruházási előirányzatok tételes jegyzéke, kulturális funkció „Diósgyőri Vár Bartók köz 
(János utca-Tapolcarét u.) útépítés” soron biztosította. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
 Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 MIK Zrt. 
Határidő: azonnal 

 
 

46/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc, Csaba vezér u. 55. szám alatti ingatlan értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolc, Csabavezér u. 55. szám alatti ingatlan értékesítésére” című előterjesztést, az alábbi 
döntést hozza: 
 
Hozzájárul, hogy a 3502 Miskolc II. kerület, Csaba vezér utca 55. szám alatti 41393 helyrajzi 
számú 1545 m2 nagyságú „áruház” megnevezésű ingatlan 23.500.000.- Ft + ÁFA összegű 
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induló vételáron, kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel, majd 
versenytárgyalás) útján értékesítésre kerüljön, az alábbi kötelezettség kikötésével: 

 
 Az adásvételi szerződés az ingatlan „beépítetlen terület” megnevezésűvé történő 

átminősítését követően köthető meg, melyet megelőzően az ügyletet előszerződés 
biztosítson. Az átminősíttetés a MIK Zrt. kötelezettsége.  

 
 Vevő az ingatlanon két éven belül használatbavételi engedéllyel dokumentáltan emeljen 

új épületet. A vevői kötelezettséget az adásvételi szerződésben az eladó elállási, s 
három év időtartamra, valamint az eredeti árra szóló visszavásárlási joga biztosítson. 

 
Felhatalmazza a MIK Zrt.-t az elidegenítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is 
magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 

47/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc-Martin kertvárosban elhelyezkedő ingatlanok értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolc-Martin kertvárosban elhelyezkedő ingatlanok értékesítésére” című előterjesztést, 
melyre vonatkozóan az alábbiak szerint dönt: 
 

2Hozzájárul, hogy a Miskolc-Martin kertvárosban elhelyezkedő 6093/292 hrsz-ú 601 m  
alapterületű; a 6093/293 hrsz-ú 602 m2 alapterületű; a 6093/294 hrsz-ú 602 m2 alapterületű; a 
6093/295 hrsz-ú 601 m2 alapterületű, a 6093/313 hrsz-ú 602 m2 alapterületű; a 6093/314 hrsz-
ú 602 m2 alapterületű; a 6093/315 hrsz-ú 602 m2 alapterületű; a 6093/316 hrsz-ú 601 m2 
alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítésre kerüljenek az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. A 6093/292; 6093/293; 6093/294 és a 6093/295 hrsz-ú ingatlanok esetében: 

a.) Az ingatlanok induló eladási ára – figyelembe véve az ingatlanok terheit – egyenként 
nettó 3.400.000,- Ft, azaz hárommillió-négyszázezer forint, melyet 20 % ÁFA fizetési 
kötelezettség terhel. 

b.) A vevők kötelesek saját költségükön a telkek északi telekhatárával párhuzamosan – 
attól mintegy 3 méterre elhelyezkedő – közös oszlopokon vezetett elektromos és 
távközlési vezetékhálózatot a szolgáltató elvárásainak megfelelő módon kiváltani, 
továbbá a Tisza utca érintett (a telkek előtt lévő) szakaszát, valamint a hiányzó 
közművezetékeket kiépíteni. 

c.) A 6093/292 hrsz-ú ingatlan versenytárgyalás nélkül egyenértékű csereként a 
6093/159 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére kerüljön értékesítésre. 

 
2. A 6093/313; 6093/314; 6093/315 és a 6093/316 hrsz-ú ingatlanok esetében: 

a.) Az ingatlanok induló eladási ára – figyelembe véve az ingatlanok terheit – egyenként 
nettó 3.850.000,- Ft, azaz hárommillió-nyolcszázötvenezer forint, melyet 20 % ÁFA 
fizetési kötelezettség terhel. 

b.) A vevők saját költségükön kötelesek a hiányzó közművezetékeket kiépíteni, továbbá 
a telkeken illegálisan elhelyezett hulladékot elszállíttatni. 

 
A 6093/292 hrsz-ú ingatlan kivételével az ingatlanok nyílt kétfordulós eljárás (írásos 
ajánlattétel, majd versenytárgyalás) útján kerüljenek értékesítésre. 
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Felhatalmazza a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt-t az értékesítés teljes körű (az 
adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

48/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:  Miskolc, Hatvanötösök útja 3. valamint 5. szám alatti ingatlanok értékesítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Hatvanötösök útja 3. valamint 5. szám alatti ingatlanok értékesítésére” című előterjesztést, s az 
alábbiak szerint dönt: 

 
 Elfogadja, hogy a Miskolc, Hatvanötösök útja 3. szám alatt található, 4117 helyrajzi számú, 

1130 m2 nagyságú, "lakóház, udvar" megnevezésű társasház 23.500.000 forintos, a 
Hatvanötösök útja 5. szám alatt található, 4118/1 helyrajzi számú, „lakóház, udvar és egyéb 
épület 2 db” megnevezésű ingatlan pedig 15.200.000 forintos induló eladási áron, a 
bérlőkihelyezéseket követően, értékesítésre kerüljön. 

 Az értékesítés módja mindkét ingatlan esetében nyílt 2 fordulós (írásos ajánlat + 
versenytárgyalás) versenyezetési eljárás legyen. 

 A 4117 helyrajzi számú társasházi ingatlanban található 5 db albetét kizárólag egyben 
értékesíthető. 

 Az értékesítések feltétele az ingatlanokra vonatkozó, a vevőket terhelő, 2011. december 31-
ig teljesítendő felújítási kötelezettség, melyet biztosítson az eladó javára, az eredeti árra és 
5 év időtartamra bejegyzett visszavásárlási jog. A felújítási kötelezettséggel egyenértékű 
alternatíva lehet a bontás és új épület emelése. A 4117 és 4118/1 hrsz-ú szomszédos 
ingatlanok esetleges együttes, egyszerre történő megvásárlása, majd egy telekösszevonás 
útján történő hasznosítása esetén a vevő a 4118/1 hrszú ingatlant érintően - a bontást és 
tereprendezést követően - mentesülhet beépítési kötelezettség alól. 

 
Utasítja a MIK Zrt-t az értékesítés teljes körű - az adásvételi szerződés aláírását is magába 
foglaló – lebonyolítására.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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51/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Miskolc Holding Zrt. 2008. évi Összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, mint a hatáskörrel 
rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának és 
Felügyelőbizottságának támogató véleményének, valamint könyvvizsgálójának jelentése 
ismeretében a Miskolc Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, 
Hunyadi u. 21.) 2008. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolóját az alábbiak szerint 
elfogadja: 
 

- mérlegfőösszeg:     36.952.526 ezer Ft 
- saját tőke összege:     16.888.863 ezer Ft 
- mérleg szerinti eredmény:         647.235 ezer Ft 
 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2009. június 28-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 

 
 

49/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Pálya felújítás, 

vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra” tárgyú közbeszerzési 
eljárás – KIKSZ minőségbiztosítás utáni – megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt „Pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó 
infrastruktúra” tárgyban benyújtott – KIKSZ minőségbiztosítás utáni – közbeszerzési eljárás 
felhívását jóváhagyja azzal, hogy az ajánlati felhívás III.2.2. G.2. pontban a 20 Md Ft-os 
teljes árbevétel 15 Md Ft-ra módosul és engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását  
 
Felelős: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő: folyamatos 
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50/2009. sz. Gazdasági Bizottsági HATÁROZAT 

 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Városi villamosvasúti 

üzem energiaellátás kiegészítő tervezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ismételt – KIKSZ minőségbiztosítás utáni – megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt „Városi villamosvasúti üzem energiaellátás kiegészítő 
tervezési munkái” tárgyban benyújtott – KIKSZ minőségbiztosítás utáni – közbeszerzési 
eljárás felhívását jóváhagyja és engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 
 
 

2009. június 18-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozata: 
 

5/2009. sz. Oktatási és Kulturális Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálata 
 
Felelős:   Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság és Oktatási és Kulturális  

Bizottság elnökei 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:       azonnal 
 
 
2009. június 18-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

6/2009. sz. Oktatási és Kulturális Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága engedélyezi a Hejőcsabai 
Fiatalok Közhasznú Egyesülete részére a 2009 évi Kulturális Mecénás pályázaton a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház parkjába tervezett fabútorok készítésére szervezett alkotótábor 
rendezését elhalasztani 2010 nyarára, a pályázat befejezésének időpontját 2010. augusztus 
31-re módosítja. Az egyesület a 2009 évi támogatás pénzügyi elszámolását 2009. december 
31-ig köteles elkészíteni. 
 
Felelős:   Oktatási és Kulturális Bizottság 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:  azonnal 
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VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 

 
 
2009. április 23-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 
 

5/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Tárgy: A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai 

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) rendeletben foglalt jogával élve a 
bérbeadó előterjesztése alapján megállapítja, hogy a meghirdetett  

 
- Debreceni M. tér 9. fsz. 8. 
- Debreceni M. tér 9. I/2. 
- Debreceni M. tér 9. I/3. 
- Debreceni M. tér 9. I/4. 
- Debreceni M. tér 9. I/6. 
- Régiposta u. 21/4. 

 
szám alatti lakásokat a bérbeadó a rendelet 7. § (5) bekezdése alapján pályázat 
mellőzésével jogosult bérbe adni. 

 
2. A nem jogosultként előterjesztett személy pályázatát a Bizottságok, mint érvénytelen 

pályázatot elutasítják. 
 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 

6/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Tárgy: PPP-rendszerben épült piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai 

Bizottsága a bérbeadó előterjesztése alapján megállapítja, hogy a meghirdetett PPP-
rendszerben épült, piaci alapon bérbe adandó 

 
- Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 38. III/3.  

 
szám alatti lakásokat a bérbeadó pályázat mellőzésével jogosult bérbe adni. 

 
2. A nem jogosultként előterjesztett személy pályázatát a Bizottságok, mint érvénytelen 

pályázatot elutasítják. 
 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 

 
valamint az 

 
IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

 
 
2009. április 23-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 

10/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági és  
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  Az Eperjesi u. 5. szám alatt lévő nyugdíjasház névjegyzékének megállapítása 
 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő: Folyamatos 
 
 

11/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági és  
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  Önkormányzati bérlakások méltányosságból történő bérbeadása, valamint a 

méltányosságból rendezett bérleti jogviszonyok felülvizsgálata 
 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
 
 

12/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági és 
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  Az önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti jogviszony folytatására nem jogosult 

élettársak méltányosságból történő elhelyezése 
 

Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
 
 

 13/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági és 
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  Bérleti jogviszonyok visszaállítása, valamint a visszaállított bérleti jogviszonyok 

felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai, valamint Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottságának a módosított 25/2006.(VII. 12.) rendeletben foglalt jogukkal élve a bérbeadó 
előterjesztése alapján a jogcím nélküli lakáshasználók bérleti jogviszonya rendezése 
tekintetében az alábbiak szerint határoztak: 
 
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
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14/2009. számú Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsági és 

Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
    
Felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
 
 

IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 
2009. május 7-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

15/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Észak-magyarországi Senior Atléták Klubja támogatási kérelme 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága a 
2009. május 7-i ülésén megtárgyalta Csorba Zoltán, az Észak-magyarországi Szenior 
Atléták Klubja elnökének kérelmét és úgy döntött, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében „Sport funkción” – „Sportegyesületek 
támogatása (Sport Mecénási Alap)” feladaton fennmaradt pénzmaradvány terhére az 
országos atlétikai verseny megszervezésére 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer Forint 
támogatást biztosít. 
 
A kifizetésre a támogatási szerződés megkötése után kerülhet sor. 
 
Felelős:        Polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
        Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály  
Határidő:        azonnal 
 
 

16/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Miskolc Városi Szabadidő Központ Sportegyesülete kérelme Lerch Zsolt 
sportoló támogatására vonatkozóan 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága a 
2009. május 7-i ülésén megtárgyalta a Miskolc Városi Szabadidő Központ 
Sportegyesülete kérelmét és úgy döntött, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében „Sport funkción” – „Sportegyesületek 
támogatása (Sport Mecénási Alap)” feladaton fennmaradt pénzmaradvány terhére a Miskolc 
Városi Szabadidő Központ Sportegyesületnek Lerch Zsolt sportoló támogatására 71.000 
Ft, azaz Hetvenegyezer Forint támogatást biztosít. 
 
A kifizetésre a támogatási szerződés megkötése után kerülhet sor. 
 
Felelős:        Polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
        Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály  
Határidő:        azonnal 
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2009. május 13-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

17/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság HATÁROZATA: 
 
Tárgy: Nyugdíjas Klubok 2009. évi működési támogatásának elosztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizottsága a 
2009. május 13-i ülésén döntött, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a 
Szociális funkción – Nyugdíjas Klub működési támogatása feladaton – jóváhagyott 2.500.000 
Ft-os keretösszegre kiírt pályázat eredményét a következők szerint állapítja meg: 
 

Szervezet neve, támogatás célja: Támogatás 
összege: 

Arany Alkony Nyugdíjas Nótaklub (3530 Miskolc, Lenke u. 14/a.): 50.000 Ft
1 db karaoke szett (aktív, beépített erősítős hangszóró pár SALPA 25 ACTIVE 
+ 2 db MIC 15 kézi mikrofon), hirdetési költség, regionális verseny 2 alkalom, 
meghívók, emléklapok készítése, postaköltség (meghívók), nótaverseny 
ellátási költség, karácsonyi műsor (szaloncukor), fénymásolópapír, 
fogyatékosok műsora, vendéglátás (üdítő, sütemény) 

Barátság Nyugdíjas Klub (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A.): 150.000 Ft
Irodaszer, tisztítószerek, utazási költség, telefonköltség, nyomda, fénymásolás, 
anyagköltség, terembér, postaköltség 
 
Baross Gábor Nyugdíjas Klub (3530 Miskolc, Lenke u. 14/a.): 150.000 Ft
Idősek világnapi vendéglátás költsége, klubtagok, vendégek, műsoradók 
köszöntése, karácsonyi műsor, szaloncukor 100 fő/500 Ft, Idősek világnapra 
emléklapok készítése, karton, festékpatron, postaköltség 

Belvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület (3531 Miskolc, Nagy S. u. 9.): 150.000 Ft
Autóbusszal kirándulás a Mátrába, ebéd, üdítő, kórusnak szoknya, blúz, sál, 
lillafüredi séta koszorúzással (koszorú, lángos, üdítő), a legjobb anyák napi 
versírók jutalmazása (üdítő, csoki, pogácsa), karácsonyi ünnepség (ajándék, 
sütemények, unokáknak üdítő) 

Bulgárföldi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület (3534 Miskolc, Fazola H. u. 150.000 Ft
4.): 
Szállásköltség (2.000 Ft/fő) 2 éjszaka, étkezési költség, fellépéshez szükséges 
egyéb kellékek, egyéb működési kiadás 

Diósgyőri Kohász Nyugdíjas Klub (3532 Miskolc, Andrássy u. 15.):  150.000 Ft
Berekfürdői kirándulás (autóbusszal), Karcagi, vagy Szekszárdi, kirándulás, 
vetélkedők szervezése 

Fekete Gyémánt Nyugdíjas Klub (3518 Miskolc, Bollóalja u. 160.):  150.000 Ft
Országjáró kirándulás autóbusz költsége, tánccsoport fellépő ruháinak 
kiegészítése, vetélkedők díjazása (könyvek, apróbb ajándékok), társklubok 
meghívása, vendéglátása, ismeretterjesztő rendezvények költsége 
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Helyőrségi Nyugdíjas Klub (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.): 150.000 Ft
Szellemi vetélkedő Radnóti életéről, munkásságáról, Ki mit tud, házi 
sportversenyek díjazása ajándékutalvánnyal (3 alkalom), kerek 
születésnaposok köszöntése, megajándékozása (ajándékutalvány, virág, ebéd, 
üdítő, ásványvíz) 25 fő, beteglátogatás alkalmával ajándék 15 alkalom (15 alk. 
x 800 Ft), kegyeleti tevékenység, koszorúk költsége (Hősök napja, Augusztus 
20., Október 23. és váratlan elhalálozások) 
Mikulás és karácsonyi ünnepség alkalmával ajándék költsége (40 fő unoka és 
90 fő klubtag részére) 

Közigazgatási Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja (3541 Miskolc, Városház 150.000 Ft
tér 1.): 
Volán autóbusz költsége, múzeumi és kiállítási belépők  
Martintelepi Nyugdíjas Klub (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 54.): 150.000 Ft
Három napos Fittness program (Salátakészítő verseny és kóstoló, tapolcai 
séta és fürdés a Barlangfürdőben, Lékúra nap), vetélkedő Széphazánkról a 
Tompa Mihály Könyvtárban (zsűritagok, versenyzők ajándékozása és 
vendéglátás, üdítő, sütemény), közös vacsora (Idősek napja és Karácsony 
alkalmából), bábozáshoz és szerepléshez kiegészítők vásárlása, bankköltség, 
posta, fénymásolás, ernyőszervezeti tagdíj, utazás, színházjegy, 
beteglátogatás, fotókészítés 

Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub (3534 Miskolc, Vasgyári út 24.): 150.000 Ft
Postaköltség, levelezés, irodaszerek, meghívó nyomtatás rendezvényekre, 
oklevelek, eszközök rendezvényekhez (üst, üstház, gázégőfej, 
szállítás+palacktöltés), strandbelépő, utazás autóbusszal Nógrádi, vagy 
Zempléni körút, tiszai hajóút, betegszállítás két klubtag részére, üdülési 
támogatás, szereplők ruhajavítása, kiegészítése (tánckar, énekkar), 
Karácsony-Mikulás rendezvény, rendezvények belépője (színház, Művészetek 
Háza) 

Nagyi Klub (3531 Miskolc, Győri kapu 27.): 150.000 Ft
Működési költségek, előadók meghívása, kulturális rendezvények látogatása, 
kirándulásokhoz költségtérítés 

Nyugdíjas Magányosok Klubja Egyesület (3534 Miskolc, Róna u. 7.): 150.000 Ft
Internet, posta költség, telefon költség, terembérlet, fürdőbelépő 

Nyugdíjas Színjátszók Köre (3530 Miskolc, Lenke u. 14/a.): 50.000 Ft
Meghívók, plakátok, szórólapok anyagköltsége és sokszorosítási költsége, 
meghívók postázási költsége, ásványvíz, pogácsa az előadásokhoz, hirdetés 
költsége, szakmai könyv, könyvjutalom 

Postás és Távközlési Nyugdíjas Klub (3525 Miskolc, Régiposta u. 9.): 150.000 Ft
Kirándulásra buszköltség, az énekkar tagjai részére fellépő ruha vásárlás, 
Idősek Világnapjának megünneplésére vendéglátás  

Rónai Nyugdíjas Klub (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 1/17.): 150.000 Ft
Gyógyvizes fürdő (autóbusz, belépők költsége), Szépkorúak hónapja 
(vendéglátás, nyersanyag beszerzése), karácsonyi ünnepség (vacsora, 
vendéglátás, karácsonyi kellékek vásárlása) 

Újgyőri Nyugdíjas Klub (3534 Miskolc, Andrássy u. 15.): 150.000 Ft
Utazási költség: Miskolc-Pécs IC (20 fő), szállás kollégiumban 3 éjszaka 20 fő 
részére, Pécsi városnézés belépőjegyei 20 fő részére (Gázi Kászim Pasa 
dzsámija, Szent Péter Bazilika, Zsolnay Múzeum, Pécsi Akvárium-Terrárium, 
Vasarely-Csontváry Kiállítás, Misina-tetői TV torony, Harkányfürdő jegy, 
Szigetvár-szulejmán dzsámija, Kaposvár virágfürdő, Siklói vár, Orfű 
malommúzeum) 

 



 
5. szám                              ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                                  . 

145

 
Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület (3527 Miskolc, Baross G. u. 13- 150.000 Ft
15.):  
Közös színházlátogatáshoz belépőjegyek, irodaszer, nyomtatvány, posta 
költség, idősek köszöntése, baráti találkozó, műveltségi vetélkedő 
lebonyolítása, gyógyfürdőbe belépőjegy vásárlása 

ÖSSZESEN: 2.500.000 Ft

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

18/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság HATÁROZATA: 
 
Tárgy: 2009. évi Szociális Alap felosztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociális és Sport Bizottsága a 2008. 
május 13-i ülésén döntött, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a Szociális 
funkción – Szociális Alap feladaton – jóváhagyott 3.000.000 Ft-os keretösszegre kiírt pályázat 
eredményét a következők szerint állapítja meg: 
 

Szervezet neve, támogatás célja: Támogatás 
összege: 

Az Egészségért, az Egészségügyi Dolgozókért Alapítvány (3529 Miskolc, 200.000 Ft 
Csabai kapu 9-11.): 
Papír-írószer, játékok, anyagköltség, étkeztetés, program költség, útiköltség 
Az Életért a Rák Ellen Egyesület (3529 Miskolc, Arany János u. 37.): 200.000 Ft 
Működési költségek (helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség, stb.) 
Rákbetegek és beteg szervezetek találkozóján résztvevők vendéglátása, ebéd, 
ásványvíz, pogácsa, kávé, üdítő, tisztítószerek, papíráru, műanyag tálak, egyéb 
eszközök, dekoráció 
Bárka Közhasznú Egyesület (3530 Miskolc, Corvin u. 5.): 200.000 Ft 
Személyi költségek (munkabér+járulékai, megbízási díjak, tiszteletdíjak), működési 
költségek (helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség), eszköz (beruházás) 

BAZ. Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület (3526 Miskolc, Kassai u. 19.: 200.000 Ft 
Működési költségek (posta, útiköltség stb.), továbbképzéseken részvétel, 
Nyíregyháza-Sóstói Országos Családi találkozó, életmód tanácsadáshoz kazetták 
vásárlása, mentálhigiénés foglalkozásokhoz szemléltető eszközök, 
Szenvedélymentes nap, Évzáró közgyűlés, egyéb foglalkozások 

Drogambulancia Alapítvány (3525 Miskolc, Feszty Árpád u. 25.): 200.000 Ft 
1 db multimédiás fejegység (DVD, video, audió és MP3 lemezek lejátszására 
alkalmas eszköz), 1 db LCD monitor 

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány (3515 Miskolc, Egyetem u. 200.000 Ft 
1.): 
Gyöngyfűzéshez: fűzőszál, gyöngy, tű, üvegfestéshez: matricafesték, kontúr, fólia, 
hímzéshez: fonal, vászon, tű, agyagozáshoz: agyag, gipsz, festék, grafikához: 
ceruzák, rajzlap, akvarell festékek, tempera 

Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány (3532 Miskolc, 200.000 Ft 
Maros út 7.): 
Kismamaház kerítésének javítása, festése, ajtók festése, felújítása 
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Megszólaló Kezek Alapítvány (3516 Miskolc, Görgős u. 17.):  200.000 Ft 
Működési költségek (helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség stb), 
ritmushangszerek, zeneszerszámok, tiszteletdíj, apró ajándék 

Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány (3530 Miskolc, Arany János u. 200.000 Ft 
37.): 
Nyári táborsorozat étkezési költségei 
Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány (3530 Miskolc, Vörösmarty 200.000 Ft 
u. 38. fsz/1.): 
Személyi költségek (munkabér+járulékai, megbízási díjak, tiszteletdíjak), 
működési költségek (helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség, stb.), útiköltség (stáb 
tagjai részére), irodaszer 
Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete (3525 Miskolc, Pallos u. 16.): 200.000 Ft 
Karácsonyi ünnepségre ajándékcsomagok  
Őszidő Alapítvány (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.): 200.000 Ft 
Futópad, szobakerékpár, masszázsülés  
Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanács Szeretetszolgálata 200.000 Ft 
(3534 Miskolc, Puskás Tivadar u. 4.): 
Működési költségek (helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség), segélycsomag, 
gyógyszerek kiváltása, téli tüzelő 
TerraAltrix Alapítvány (3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 68.): 145.000 Ft 
Személyi költségek: szakemberek előadói díja: 2 fő egészségügyi szakember 1 
előadás/fő=15.000 Ft., projekt menedzser tiszteletdíja, működési költségek: 
adminisztrációs költség (telefon, internet), utazási költség hozzájárulás, tananyag 
költség (másolt tananyag, toll), melyet a résztvevők kapnak, résztvevők számára 
reform bemutatótál készítése / 2 alkalommal, ásványvíz, hirdetési költségek (plakát, 
szórólap készítés) 
ÖSSZESEN:  2.745.000 Ft 

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

19/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság HATÁROZATA: 
 
 
Tárgy: 2009. évi Fogyatékosügyi Alap felosztása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociális és Sport Bizottsága a 2009. 
május 13-i ülésén döntött, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a Szociális 
funkción – Fogyatékosügyi Alap feladaton – jóváhagyott 2.500.000 Ft-os keretösszegre kiírt 
pályázat eredményét a következők szerint állapítja meg: 
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Szervezet neve, támogatás célja: Támogatás 
összege: 

Autista Gyerekek Oktatási Alapítványa (3526 Miskolc, Huba u. 46. 150.000 Ft
2/2.):  
Konyhaszekrény, fazekak, tányérok, goffri-, melegszendvics sütő, turmix 
gép, palacsinta sütő, hot-dog készítő, pirítós sütő, Wok edény, botmixer, 
aprító gép, tepsik, reszelő, konyhai edények, evőeszközök, vágódeszka, 
poharak, dagasztó, nyújtófa, tábla, kötények, kendők, abrosz, 
takarítóeszközök konyhába, tartós élelmiszerek: liszt, cukor, olaj, gríz, 
fűszerek, tészták, sütőpor, margarin, konzerv 

Együtt a fogyatékos gyermekekért Alapítvány (3527 Miskolc, Váltó u. 150.000 Ft
45.):  
Ultra könnyű labda 95 cm, zenélő kristálygömb 55 cm, U alakú 
többfunkciós tömb 2 db, félkör, pad/gerenda, hordó, babzsák fotel 

Éltes Mátyás Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (3534 Miskolc, 150.000 Ft
Iván u. 55. ¾.): 
Fejlesztő eszközök beszerzése (dömper, tologatós játékok, építő játékok, 
fűzős, csavarós, csippentős játékok, labdák, üreges játékok, hangot adó 
tárgyak, tapintható könyv, képeskönyv, különböző fényerősségű és színű 
lámpák, light-boksz, Lea képek, Moiré, látásnevelő számítógépes 
programok) 
Értük-Velük-Együtt Egyesület (3534 Miskolc, Stadion u. 3. 3/3.): 200.000 Ft
Kézműves és sport foglalkozások, nyitó és záró rendezvények költségei, 
szervezési költségek, mobil telefon, filmek és azok előhívásai, 
kirándulások, szállítási költségek (a csomagok szállításának költségei), 
idegenforgalmi hozzájárulás 

Martin János Szakiskola és Speciális Szakiskola Tanulóiért Életesély 100.000 Ft
Alapítvány (3529 Miskolc, Áfonyá u. 18/A.):  
Személyi költségek (munkabér+járulékai, megbízási díjak, tiszteletdíjak), 
működési költségek (helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség, stb.) 
lovagoltatás, lovas és szenzoros fejlesztő eszközök 
PR-tevékenység, - szórólapok készítése, anyagköltség - a terápiás 
foglalkozásokhoz 

Mások-Másképpen Alapítvány (3525 Miskolc, Sólyom u. 11.):  100.000 Ft
Személyi költségek (munkabér+járulékai, megbízási díjak, tiszteletdíjak) 
15x1,5 óra - 6.000 Ft/hó, működési költségek (utazási költség) 

Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány (3530 Miskolc, Arany 150.000 Ft
János u. 37.):  
Utazási költség (autóbusz), kézműves foglalkozások, múzeumi belépők 
költsége 50 főre, ebéd 50 főre (1.500 Ft/fő), fagylaltozás 50 főre 

Miskolci Gyermekcentrumért Alapítvány (3528 Miskolc, Forgács u. 150.000 Ft
18.): 
Balettcipő, textil vásárlás 

Miskolci Hallássérültek Egyesülete és Sportklubja (3524 Miskolc, 150.000 Ft
Klapka Gy. u. 26-28.): 
Személyi költségek: gépkocsi költségtérítés, működési költségek: 
irodaszer (irodai anyagok, nyomtató toner, stb.), telefon, posta-költség, 
könyvelési díj 
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Mozgáskorlátozottak BAZ. Megyei Egyesülete (3530 Miskolc, Geró út 150.000 Ft
41.):  
Működési költségek (telefon, posta, gáz), eszköz vásárlás 
Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete (3526 150.000 Ft
Miskolc, Kassai u. 19.): 
Működési költségek: helységbérlet, telefon, internet, posta, saját gépkocsi 
használat 
Sebzett Fényesség Alapítvány (3534 Miskolc, Gagarin u. 50.): 150.000 Ft
Útiköltség Miskolc-Budapest-Miskolc viszonylatban, belépőjegyek: 
Tropicarium-Óceanárium (54 x 1.200 Ft), Csodák Palotája ( 35 x 800 Ft + 
19 x 1.100 Ft) 

Szeresd még jobban az értelmi fogyatékos óvodásokért Alapítvány 150.000 Ft
(3534 Miskolc, Stadion u. 47.): 
Udvari fa játékok 
Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthon (3532 Miskolc, 150.000 Ft
Rácz Ádám u. 35.): 
Útiköltség Nyíregyházára, 1 db parabike (háromkerekű speciális 
kerékpár), belépők, étkezés, ajándékvásárlás 
Szimbiózis a Harmónikus Együtt-létért Alapítvány (3527 Miskolc, 150.000 Ft
Augusztus 20. út 12.): 
Akril festék, üvegfesték, színes dekor karton, ragasztó, gyöngy, gipsz, 
gipsz képkeret, gipsz formák, drót, fa termékek, dekorgumi, filc, szalvéta, 
lakk 
Tüskevár Közhasznú Alapítvány (3532 Miskolc, Károly u. 10.): 150.000 Ft
Útiköltség Ópusztaszerre, belépőjegy 

Vakok és Gyengénlátók BAZ. Megyei Egyesülete (3525 Miskolc, 150.000 Ft
Jókai u. 18.): 
Működési költségek: karbantartási anyagok, postaköltség, irodaszer 
(irodai fogyóeszközök), tisztító- és takarítószerek, Eszköz: vezeték nélküli 
asztali telefon (2 db), vezeték nélküli fejhallgató (2 db), monitor TFT 22 
collos (2 db) 

ÖSSZESEN:  2.500.000 Ft

 
 
Felelős:        Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
       Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:        folyamatos 
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20/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: „Miskolci Reménység Program” pályázati felhívása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága 2009. 
május 13-i rendkívüli ülésén döntött a „Miskolci Reménységek Program” az alábbiak szerint 
történő pályázati felhívásáról: 
 
„Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága a 
20/2009. számú határozatában döntött arról, hogy a „Miskolci Reménységek Program” 
lehetőséget biztosít arra, hogy tehetséges sportolók felkészülését rendszeres pénzjuttatással 
támogassa. 
 
A támogatás odaítélésnek szempontjai a következők: 
 
A támogatott  
 - miskolci szervezet tagja legyen, 
 - egyesületénél rendelkezzen sportszerződéssel, 

- saját sportágában az országos Héraklész bajnoki programban szerepeljen, vagy 
 - korosztályos magyar bajnok 1-3. helyezett, vagy 
 - korosztályos válogatott legyen. 
 
Amennyiben az ön egyesületében van olyan sportoló, aki esélyes lehet a „Miskolci 
Reménységek Programban” való részvételre, kérem 2009. május 31-ig a Sport, és Civil 
Kapcsolatok Csoport (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) részére elküldeni a jelentkezési lapot, 
mely tartalmazza a fent említett támogatási feltételeket.” 
 
Felelős:       Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság Elnöke 
Közreműködik:  Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya  
Határidő:            azonnal 
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Miskolc Megyei Jogú Város 
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