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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETE 

 
Rendelet száma                    Tárgya                        ___________   
 
 
(2009. november 26-ai Közgyűlés) 
 
 
 

38/2009. (XII.02.) A lakcímbejelentés helyi szabályairól. 
 

39/2009. (XII.02.) Az épített környezet értékeinek helyi védelméről. 

 
40/2009. (XII.02.) A védett síremlékekről. 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma         Tárgya 
 
2009. november 26-ai: 
 
 
Nyílt ülésen hozott határozata: 
 

VIII-201/32.249/2009. CINE-MIS Nonprofit Kft-ben Felügyelő Bizottsági tag 
cseréje 
 

 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 

 
VIII-202/32.193/2009. Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása 

 
VIII-203/31.108-7/2009. Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági 

ügyekben. 
 

VIII-204/32.246/2009. MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek 
megvásárlására fordítandó hitelt biztosító pénzintézet 
kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 
 

VIII-205/32.128-1/2009. A Közgyűlés megerősítő döntése Tasnádi Zoltán, a 
MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének visszahívásával kapcsolatban 
 

VIII-206/32.128-1/2009. A Közgyűlés VII-186/32.128/2009. sz. határozata 2. 
pontjának hatályon kívül helyezése, valamint a MISEK 
Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. élére új 
ügyvezető megválasztása 

 
 
Nyílt ülésen hozott határozatai: 
 
 

VIII-207/32.168-1/2009. Épített környezet értékeinek helyi védelmével 
kapcsolatos feladatok 
 

VIII-208/32.169-1/2009. Védett síremlékek 
 

VIII-209/32.170/2009. Köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre 
meghatározandó teljesítmény-követelmények alapját 
képező célok meghatározása 
 

VIII-210/32.171/2009. Közterületek elnevezése 
 

VIII-211/32.184/2009. Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítása 
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VIII-212/32.185/2009. Miskolc és Felsőzsolca közösségi közlekedésének 

infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó ÉMOP 
pályázatban vállalt beruházás megvalósításához 
önrész biztosítása 

VIII-213/32.186/2009. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Informatikai Stratégiája (2010-2012) 
 

VIII-214/32.187/2009. „Városok a helyi innovációért és partnerségért” című 
UrbAct II projektben projekt partnerként részvétel 
 

VIII-215/32.188/2009. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről 
 

VIII-216/32.189/2009. Tájékoztató a gyermekétkeztetés jelenlegi helyzetéről 
 

VIII-217/32.190/2009. Tájékoztató a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
intézményi konyhák működtetésének racionalizálásáról 
 

VIII-218/32.235/2009. Miskolctapolca bezárt Mészkőbányája területének 
kiemelt turisztikai attrakció projekt célú fejlesztése 
 

VIII-219/32.35/2009. DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó 
rendezvénysorozat megszervezése, a DFC Kft. 
támogatási szerződésének módosítása, valamint a 
DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön folyósítása 
 

VIII-220/32.237/2009. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése című 
pályázat önrészének biztosítása 
 

VIII-221/32.239/2009. Miskolc, Kazinczy u.12.-Régiposta u. 2. sz. alatti 
ingatlan-együttes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó határozat módosítása 
 

VIII-222/32.248/2009. Fejlesztési hitelek igénybevételéhez szükséges 
biztosítékok 
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III. 

 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG 
 

 
2009. október 21-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
 

2/2009. A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság a pályázati 
kiírás előtt beérkezett kérelmeket elbírálva a Helyi 
Környezet- és Természetvédelmi Alap terhére egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást biztosítása. 

 
 

 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 

 
2009. november 13-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

86/2009. Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoporttal 
kapcsolatos uralmi viszony létesítését célzó döntés 
(második döntés) 
 

87/2009. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
2009. I. féléves jelentés, tagvállalati jelentések, 
mutatószámok  
 

 
 
2009. november 19-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

88/2009. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény alapján ingatlan kisajátítást 
helyettesítő adásvétel útján történő megvásárlás. 
 
Miskolc 20821 hrsz.-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő 
adásvétel útján történő megvásárlása. 
 

89/2009. Miskolc 0948/1 és 0948/3 hrsz.-ú ingatlanok Magyar 
Államtól történő ingyenes tulajdonba vétele 
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2009. november 26-ai: 
 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

90/2009. Egyes nem lakáscélú helyiségek értékesítése 
 

 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 

91/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
„Villamos jármű beszerzés” 
 

92/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekthez kapcsolódó „PR és kommunikációs 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításának jóváhagyása. 
 

 
 
 
2009. december 3-ai: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 

93/2009. 2009/S 169-244026. sz. közbeszerzési eljárás 
eredménye  

94/2009. KÉ 20584/2009. sz. közbeszerzési eljárás eredménye  
  

95/2009. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
„Villamos jármű beszerzés” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításának – a Kbt. kötelezően betartandó 
előírásai miatti módosítások jóváhagyása 
 

 
 
 

IFJUSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG: 
 
 
2009. november 19-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

37/2009. Lakásfelújítási támogatási kérelem 
 

38/2009. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 
benyújtott pályázatok elbírálása. 
 

39/2009. Miskolc, Tégla utcában elhelyezkedő 42906/8. hrsz-ú ingatlan 
bérlőire vonatkozó elhelyezési terv jóváhagyása 
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

 
 
2009. november 19-ei: 

 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

8/2009. „Miskolc Város Ösztöndíjasa” 2009. évi pályázatok elbírálása. 
 

9/2009. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 
benyújtott pályázatok elbírálása. 
 

 
 
2009. december 3-ai: 

 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
 

10/2009. Oktatási és Kulturális Bizottsága a 8/2009 sz. határozatának 
módosítása.  
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI: 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 
38/2009. (XII. 2.) számú rendelete 

a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A  § (2) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a lakcímbejelentés helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
(A rendeletben félkövér betűvel jelöltük a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban Nytv. )előírásait, dőlt betűvel jelöltük: a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. végrehajtásáról szóló, többször 
módosított 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásait, normál 
betűvel pedig az Ör. rendelkezéseit) 
 

1.§ 
 

Bevezető rendelkezések 
 

(1)  E rendelet személyi hatálya Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező, illetve állandó lakóhelyet vagy ideiglenes tartózkodási helyet 
létesíteni szándékozó magyar állampolgárokra, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
törvény hatálya alá tartozó állampolgárokra, a bevándorolt, letelepedési engedéllyel 
rendelkező és menekültként elismert személyekre terjed ki. 

 
(2)  E rendelet tárgyi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 

lakcím-bejelentési  eljárásra terjed ki. 
 

2.§ 
 

Értelmező rendelkezések 
 
 
(1)   A  polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe,  amelyben  a polgár   él.  A 

lakcím-bejelentés szempontjából  lakásnak tekintendő az  az  egy, vagy több  
lakóhelyiségből álló  épület  vagy  épületrész  tekintendő,  amelyet  a  polgár 
életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a  külföldön  élő magyar és nem 
magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol  valaki  szükségből 
lakik, vagy –  amennyiben  más  lakása nincs  – megszáll. (Nytv. 5.§ (2) bek.) 

 
(2)  E rendelet alkalmazásában:  

 Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoportból álló épület, vagy épületrész, amely 
legalább 
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és 

főzőhelyiséggel  (ennek hiányában további, legalább  4 négyzetméter  
alapterületű,  a  főzést  lehetővé  tevő,  önálló szellőzésű lakótérrel, 
térbővülettel ), 
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b)  WC használatával,  
c) központos vagy egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint 
d) a vízvétel lehetősége biztosított. 

 
Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább 
egy helyiségnek): 
 
a)  alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, 
b)  külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból 

épült ezzel  egyenértékű fal, 
c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá  
d) fűthető, és 
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.  

 
(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol–  a  lakóhelye 

végleges elhagyásának szándéka nélkül  –  három hónapnál hosszabb ideig 
tartózkodik. (Nytv. 5.§ (3) bek.)  

 
(4) A  polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének,  illetve tartózkodási helyének 

címe (a továbbiakban együtt: lakcím). (Nytv. 5.§ (4) bek.) 
 

3.§ 
 

Hatásköri és illetékességi szabályok 
 
A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél kell 
bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli 
megszűntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti. (Vhr. 29.§(1) bek.)  
 

4.§ 
 

A lakcím bejelentése és nyilvántartása 
 
(1) A Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya  alá tartozó polgár 

(4.§(1)bekezdés) köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon 
belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési 
önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a 
továbbiakban együtt: lakcímbejelentés) (Nytv.26.§(1)bek.) 

 
(2) A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb 

jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges. (Nytv. 26. § (3) bek.) 
 
(3) A polgár a  lakcím-bejelentkezés során a következő adatokat közli a helyi 

nyilvántartó szervvel: 
 

a)  természetes személyazonosító adatait 
d)  állampolgárságát; 
e)  előző lakcímét; 
f)   új lakcímét; 
g)  a bejelentés időpontját; 
h) a tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként  jogosult 

hozzájárulását.  (Nytv. 15. § (1) bek.) 
 

A lakcímbejelentéshez a polgárnak be kell mutatni a használati jogcím igazolása  és 
az egy főre eső lakrész négyzetméterének megállapítása céljából az ingatlan 3 
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hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, vagy  adásvételi szerződését, új építésű 
ingatlannál a  használatbavételi engedélyét, önkormányzati bérlakás esetén a bérlő 
kijelölő határozatot. A lakás (szükséglakás) e rendeletben meghatározott műszaki 
követelményeinek való megfelelésről a polgár nyilatkozik.  

 
(4)  A  bejelentett lakcím valódiságát  az adatok alapján a jegyző ellenőrzi. 
 (Nytv.34.§(1)bek.) 
 
 Annak tényét, hogy a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (szükséglakás) megfelel-e az 

Nytv., a Vhr.,  és jelen  rendeletben meghatározott  követelményeknek, a jegyző a 
lakcímbejelentés  során – elsődlegesen a bemutatott  okiratok adattartalma, az ügyfél 
nyilatkozata alapján, másodsorban helyszíni szemle  útján  – ellenőrzi. 

 
(5)  Amennyiben  a  bejelentett  lakcím  nem  valós vagy a bejelentőlapot  a  szállásadó  

nem írta  alá,  vagy  a  bejelentés egyéb okból  nem  felel  meg  a lakcímbejelentésre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,  a bejelentkezést el kell utasítani.(Vhr.34 .§ 
(1) bek.) 

 
 A bejelentkezést akkor is el kell utasítani, ha a lakcímként feltüntetni kívánt lakás 

(szükséglakás) nem felel meg az Nytv., a Vhr., valamint a  jelen  rendeletben 
meghatározott   követelményeknek és az egy főre eső lakrész mértéke- a lakás 
alapterületére és a nyilvántartás szerint oda már bejelentkezettek számára 
figyelemmel - nem éri el a 6 négyzetmétert. 

 
(6)  Nem alkalmazható az (5) bekezdés második mondatában meghatározott elutasítási ok 

az alábbi esetben: 
 

- A kiskorú gyermek lakóhelyeként – ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek 
lakóhelyéről jogerősen másként nem határoz – a szülő (törvényes képviselő) 
lakóhelyét kell bejelenteni. (Nytv. 30. § (1) bek.) 

- Az újszülött első lakóhelyeként az anya lakóhelyét, ennek hiányában 
tartózkodási helyét –a születés tényével együtt –az anyakönyvvezető jelenti 
be.(Vhr.30. § (2) bek.) 

 
5.§ 

 
Szabálysértési rendelkezés 

 
A lakcímbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 29. § (1), (2) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményeket kell alkalmazni. 
 

6.§ 
 

Záró rendelkezés 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépést 
követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Miskolc, 2009. november 26. 
 
 
      Dr. Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 
  jegyző      polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 
39/2009. (XII. 2.) sz. rendelete 

az épített környezet értékeinek helyi védelméről 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) 
bekezdésében, a módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében és a 
módosított 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, 
figyelemmel a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.§ 

 
(1) E rendelet célja Miskolc Megyei Jogú Város (a továbbiakban: a Város) városképe, 

történelme, identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme; a város 
építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, 
védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása - különösen 
azon esetekben, amelyeket a műemlékvédelemre vonatkozó jogszabályok nem 
védenek, de helyi védelemre érdemesek - ; továbbá a helyi védelem érdekében az 
általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének és az 
erre való nevelésnek a támogatása. 

 
(2) E rendelet hatálya Miskolc közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon 

elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és melyet 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) épített 
környezetének értékeként védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). 

 
(3) A város épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a város kulturális 

kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk és bemutatásuk közérdek. 
 
(4)  Helyi védelem feladata a városkép védelme, a különleges oltalmat érdemlő 

építészeti, építészettörténeti, régészeti, várostörténeti, kultúrtörténeti, művészeti, 
ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, 
építészeti elemek. 

 
a)  felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel 

való megismertetése, 
b) a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, karbantartásának és 

hasznosításának elősegítése, az értékek károsodásának megelőzése, 
elhárítása,  

c)  a műemlék- és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő 
kapcsolatának biztosítása, 

d)  az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének 
és az erre való nevelésének támogatása. 

 
(5) Az (1) és a (4) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és feladatok 

ellátása érdekében a rendelettel a város épített értékei védettség alá helyezhetők. 
 
(6) A településfejlesztésben a településrendezési tervek elkészítésekor a helyi védelem 

követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, a 
műemlékvédelem és az arányos városfejlesztés érdekében e rendelet célkitűzésével 
összhangban kell érvényesíteni. 
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A HELYI VÉDELEM FAJTÁI 

2.§ 
 

(1)  Helyi területi védelem, melynek hatálya kiterjed:  
 

a)  a város karakterének védelmére (a településszerkezet, a településkép elemei, 
formái, anyagai, színvilága együttesen), 

b) a városkép védelmére (belső településkép, utcakép), 
c) a településszerkezet védelmére (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az 

építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy 
növényzet) 

 
(2)  Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: 
 

a) az építmény (épület és műtárgy) egészére vagy  
b) az építmény részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.).  

 
VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE 

 
3.§ 

 
A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése - a 4. szakasz szerinti eljárást 
követően - rendelettel történik.  
 

4.§ 
 

(1) A helyi védetté nyilvánítással és megszüntetéssel kapcsolatos előzetes egyeztetést és 
eljárást a Polgármesteri Hivatal városi főépítésze (továbbiakban: Főépítész) folytatja 
le. 

 
(2) A védetté nyilvánítást, vagy annak megszüntetését megelőzően a Főépítész 

értékvizsgálatot készíttet műemlékvédelmi szakképesítéssel rendelkező szakértő 
bevonásával. 

 
(3) Az előkészítés során a védelem alá helyezendő védett értékről részletes 

dokumentációt kell készíteni az alábbi tartalommal: 
 

- a helyi védelemre javasolt érték megnevezése, leírása, ismertetése,  
- a védelem rövid indoklása, 
- a védendő építmény helyének adatai (utca, házszám, helyrajzi szám, telken belül 

az épület megjelölése), 
- a védendő érték korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumai, 
- a védendő terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatok 

helyszínrajzon is bejelölve, 
- a védendő érték fényképe, 
- a kezdeményező neve és címe. 

 
A dokumentációhoz csatolni kell az értékvizsgálat során keletkező szakvéleményeket. 

 
(4) A helyi védelem alá helyezési, illetve megszüntetési eljárás kezdeményezését a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
(5) A kezdeményezéssel kapcsolatban 30 napon belül írásos észrevételt lehet tenni. 
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(6) A védetté nyilvánítást vagy a védettség megszüntetését kezdeményező közgyűlési 

előterjesztésben ismertetni kell a megalapozó szakvéleményeket és csatolni kell az 
ehhez kapcsolódó írásos észrevételeket.  

 
(7) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget 

alátámasztó indokok már nem állnak fenn. 
 
(8) A védettséget megszüntetni akkor lehet, ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt 

alátámasztja. 
 

A VÉDETT ÉRTÉKEK FENNTARTÁSA 
 

5.§ 
 

(1) A helyi védelem alatt álló értéknek a védelem céljának megfelelő folyamatos 
karbantartásáról, rendeltetésének megfelelő használatáról, illetve fenntartásáról a 
tulajdonos köteles gondoskodni. Ezen kötelezettségei teljesítéséhez kérheti az 
önkormányzat támogatását, külön önkormányzati rendelet alapján. 

 
(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden 

alkotóelemére, és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű 
használathoz szükségesek-e vagy sem. 

 
A VÉDETT ÉRTÉKEK ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI 

 
6.§ 

 
(1) A város karakterének védelme érdekében - meg kell őrizni Miskolc történelmileg 

kialakult utca- és térszerkezetét, jellegzetes építészeti hangulatát, valamint az egy 
időben megvalósult, sajátos beépítési módot tükröző egységesen kialakított 
városrészeket és ezt érvényre kell juttatni a helyi építési szabályzatban is. 

 
(2) A városképi védelem érdekében védendő az egyes utcaszakaszok beépítésének 

léptéke, karaktere, az épített térfalak vonalvezetése. 
 
(3) A kialakult településszerkezet, a sajátos telekstruktúra, morfológia védelme 

érdekében a MÉSZ-ben minimálisan előírt telekszélességnél szélesebb telek csak a 
Főépítész hozzájárulásával engedélyezhető.  

 
(4) A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény (vagy annak védett része) nem 

bontható le. A védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, homlokzati jelleg 
(homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok stb.) változtatása csak a 
Főépítész hozzájárulásával történhet.  

.  
(5) Helyi védelem alatt álló épület felújítása esetén az eredeti állapot visszaállítására kell 

törekedni, illetve az épületet az építészeti, városképi karakterének 
figyelembevételével lehet továbbfejleszteni. A védelemben részesített építmények 
korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk megváltozhat, ezzel azonban védettségre 
okot adó értékeik nem csökkenthetők. 

 
(6) Helyi védelem alatt álló épület megőrzése érdekében - a hatályos építési 

jogszabályok keretei között – a Főépítész kezdeményezheti az első fokú építésügyi 
hatóságnál a védett érték megjelenését zavaró, idegen részek eltávolítását.  
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(7) Helyi védelem alatt álló épületen külön jogszabályban meghatározott bejelentés és 

építési engedély alapján végezhető munkák esetében a Főépítész hozzájárulását be 
kell szerezni.  

 
7.§ 

 
(1) Védelemmel érintett helyen (területi és egyedi védelem) új építményeket a 

jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes 
megjelenését biztosító módon kell építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, 
átalakítani. Elsődlegesen a védett területen jellemzően kialakult hagyományos 
építőanyagokat kell alkalmazni. Ezeken a helyeken a városrész karakterére jellemző, 
hagyományos kerítés- és kapuformák, építmények és utcabútorok megtartandók.  

 
(2) Védelemmel érintett helyen (területi és egyedi védelem) törekedni kell a városképi 

jelentőségű, telepített fasorok megőrzésére, illetve a hagyományos és jellegzetes 
növényzet pótlásáról gondoskodni kell. Ezeken a helyeken - a szabályozási terv 
keretei között - nem építhetők, illetve nem helyezhetők el a város kialakult arculatát 
megbontó épületek, építmények, kerítések, utcaburkolatok, az egységes utcaképet 
megbontó, zavaró utcabútorok, közmű műtárgyak, közmű felépítmények (trafóházak, 
lámpaoszlopok, lámpatestek stb.) reklámok és reklámhordozók. 

 
(3)  Védelemmel érintett helyen (területi és egyedi védelem) történő építéshez, az épület 

külsejét érintő felújításhoz, épületszínezéshez vagy minden olyan beavatkozáshoz, 
ami az épület homlokzati megjelenését befolyásolja a Főépítész hozzájárulását be 
kell szerezni.  

 
A LAKÓTELEPEK SAJÁTOS VÁROSKÉPI ELŐÍRÁSA 

 
8. § 

 
A városképi jelentőségű lakótelepek esetében az épületek színezéséhez a Főépítész 
hozzájárulását be kell szerezni.  

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

9. § 
 
(1)  Miskolc helyi karaktervédelem alatt álló területeit jelen rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 
 
(2)  Miskolc helyi városképi védelem alatt álló területeit jelen rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza. 
 
(3)  Miskolc helyi településszerkezeti védelem alatt álló területeit jelen rendelet 3. számú 

melléklete tartalmazza. 
 
(4)  Miskolc helyileg védett egyedi épített értékeit jelen rendelet 4. számú melléklete 

tartalmazza. 
 
(5)  Miskolc városképi jelentőségű lakótelepeit jelen rendelet 5. számú melléklete 

tartalmazza. 
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10. § 

 
(1)  E rendelet szabályait a kihirdetést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  
 
(2)  E rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg: 
 

- az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 57/2004. (XII. 17.) és 
27/2005. (VII. 7.) sz. rendeletekkel módosított 22/2004. (VII. 6.) sz. rendelet, 

- a Miskolc MJV Építési szabályzatáról szóló többször módosított 21/2004. (VII. 6.) 
sz. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése és a 44. § (1) bekezdés 17/a zónalap helyi 
objektumvédelemre vonatkozó része, a 18/a és 18/b zónalapok, valamint a (3) 
bekezdés 30., 31. és 32. szöveges mellékletei (hrsz. szerinti listák),   

- a Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló 
66/2003. (XII. 9.) sz. rendelet 41. § (1) I. sz. melléklet 3. pontja  

- hatályukat vesztik. 
 
 
Miskolc, 2009. november 26. 
 
 
                           dr. Mihalecz Péter sk.   Káli Sándor sk. 
 jegyző  polgármester 
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1. számú melléklet 

 
MISKOLC HELYI KARAKTERVÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI 

 
- A történeti Belváros lehatárolt területe 
- Belváros - Tisztviselőtelep 
- Diósgyőr történelmi központja és lehatárolt területe 
- Újdiósgyőr – a vasgyári kolónia, volt altiszti, tiszti épületek, munkáslakások, 

középületek az Andrássy úttól délre 
- Felső- és Alsóhámor belterülete 
- Lillafüred belterülete 
- Pereces – bányász kolónia 

2. számú melléklet 
 

MISKOLC HELYI VÁROSKÉPI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI 
 
Védett utcaképek: 
 
- Csabai kapu mindkét oldala a Népkerttől a Tapolcai elágazásig  
- Földes Ferenc utca mindkét oldala teljes hosszában 
- Mélyvölgy utca déli oldala a 11893 hrsz-től és mindkét oldala a Nagy-Avas Alsó sortól 

a Papszer utcáig 
- Papszer utca mindkét oldala teljes hosszában 
- Petőfi Sándor utca déli oldala a Nagyváthy utcától a Reményi Ede utcáig 
- Soltész-Nagy Kálmán utca nyugati oldala a Kont István utcától a Bem József utcáig 
- Széchenyi utca mindkét oldala teljes hosszában 
- Szeles utca északi oldala a Lehel utcától az Eperjesi utcáig, az Eperjesi utca nyugati 

oldala, a Szeles utca déli oldala a Hatvanötösök útjától az Eperjesi utcáig 
- Szentpéteri kapu mindkét oldala a Petőfi tértől a Leventevezér és Aggteleki utcákig 
- Szigligeti tér keleti és nyugati térfala, a Budai József utca déli oldala a Görgey Artúr 

utcától a Szilágyi Dezső utcáig 
- Szent Imre tér térfalai és a Fadrusz János utca mindkét oldala 
- Toronyalja utca mindkét oldala a 2375 hrsz-től a Meggyesalja utcáig 
- Zsolcai kapu mindkét oldala a Búza tértől a vasúti felüljáróig 

 
3. számú melléklet 

 
MISKOLC HELYI TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI 

 
- Szirma központja és lehatárolt területe 
- Görömböly központja és lehatárolt területe 
- Hejőcsaba központja és lehatárolt területe 
- Bükkszentlászló belterülete 
- Ómassa belterülete 
- Hodobay tisztviselőtelep 
- Kis-Avas és Nagy-Avas pincesorok 
- Benedek-hegy pincesorok 
- Pecérvölgy pincesorok 
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4. számú melléklet 

 
MISKOLC HELYILEG VÉDETT EGYEDI ÉPÍTETT ÉRTÉKEI 

 
Belváros 
közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
Városház tér 6. 5/1  
Városház tér 6. 5/2   
Városház tér 4. 6  
Városház tér 2. 7  
Hunyadi út 8. 11/1-11/2  
Kis-Hunyad u. 7. 13  

Hunyadi út 12. 15  

Tizeshonvéd köz 1. 1769  

Tizeshonvéd köz 2. 1774  

Tizeshonvéd u. 21. 1775, 91/95-96 Herman Ottó Gimnázium 
Bartók Béla tér 1. 1802  
Nagyváthy u. 5. 1937/1  

Petőfi utca 45. 2021  

Petőfi utca 41. 2032  
Petőfi utca 13. 2074  
Petőfi utca 5-7. 2084  

Erzsébet tér 4. 2413  

Erzsébet tér 2. 2414  

Erzsébet tér 3. 2430  

Erzsébet tér 5. 2431/3  
Rákóczi u. 4. 2443  
Széchenyi u. 10. 2445  
Rákóczi u. 1. 2450  
Széchenyi u. 18. 2460/3  
Széchenyi u. 20. 2461/3  
Széchenyi u. 22. 2464  
Széchenyi u. 24. 2465  
Széchenyi u. 26. 2466  
Széchenyi u. 38. 2475  
Széchenyi u. 32. 2478  
Széchenyi u. 33. 2490  
Széchenyi u. 31. 2491  
Széchenyi u. 29. 2492  
Széchenyi u. 27. 2493  
Széchenyi u. 25. 2497  
Déryné u. 6. 2501  

Déryné u. 2. 2503  

Déryné u. 9. 2506/1  

Déryné u. 5. 2508  

Kossuth u. 2. 2517  

Kossuth u. 3. 2521  

Széchényi utca 1. 2527/3  

Városház tér 11. 2532/1  

Városház tér 
9/A.-
9/B. 

2534/1  

közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
Patak utca 7. 2558/1 Volt Zeneiskola 

Kossuth u. 15. 2562  

Kossuth u. 22. 2568  

Kossuth u. 20. 2570  

Kossuth u. 18. 2571  

Kossuth u. 16. 2572/1  

Kossuth u. 14. 2574  

Kossuth u. 12. 2575/1  

Kossuth u. 10. 2576  
Kossuth u. 8. 2577  
Hősök tere 1. 2586  
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Hősök tere 3. 2588  

Hősök tere 7. 2595/3 Deák tér-Földes Ferenc Gimnázium 

Deák tér 9. 2627  

Deák tér 7. 2628  

Deák tér 3. 2630  

Deák tér 1. 2633/2  

Dózsa Gy.út 4. 2671  

Fazekas u. 2. 2672  

Kazinczy u. 20. 3519  
Kazinczy u. 16. 3522/1  
Ady E. utca 5. 3581  

Szentpáli utca 9. 3604  

Szentpáli utca 7. 3605  

Szentpáli utca 5. 3606  
Széchenyi u. 107. 3612  
Széchenyi u. 105. 3613  
Széchenyi u. 91. 3618  
Széchenyi u. 59, 61 3656 és 3648  
Széchenyi u. 49. 3667  
Kazinczy u. 12. 3678  
Kazinczy u. 10. 3679  
Kazinczy u. 2. 3686  
Széchenyi u. 35. 3687  
Széchenyi u. 48. 3691  
Széchenyi u. 50. 3692  
Széchenyi u. 52. 3693  
Széchenyi u. 56. 3695  
Széchenyi u. 66. 3700/86 Dapsy Sándor egyemeletes lakóháza 

Széchenyi u. 68. 3700/86 Greutter-ház 
Széchenyi u. 86. 3710  
Széchenyi u. 88. 3711  
Munkácsy u. 1. 3717  
Széchenyi u. 90. 3718  
Zsolcai kapu   4181/17  

Zsolcai kapu 2. 4185  
Zsolcai kapu 38. 4207/2  
Soltész Nagy Kálmán u. 2. 4207/3  
Soltész Nagy Kálmán u. 4-8. 4207/4  
Soltész Nagy Kálmán u. 10. 4251  
közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
Soltész Nagy Kálmán u. 7. 4261  
Soltész Nagy Kálmán u. 5. 4262  
Soltész Nagy Kálmán u. 3. 4263  
Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4264  
Mindszent tér  6942/9  

Szemere u. 2. 8475  
Szemere u. 4. 8476  
Szemere u. 8. 8478  
Szemere u. 22. 8493  
Szemere u. 24. 8494  
Szemere u. 26. 8495  
Papszer u. 29. 8497  

Kálvin u. 12-14. 8501/2  

Rákóczi u. 7. 8514  
Rákóczi u. 20. 8527  
Kálvin u. 4. 8529  

Kálvin u. 2. 8530  
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Bükkszentlászló 

Fő utca  39190  

 

Csabai kapu – Népkert 
Görgey A. utca 23. 7633/1 Népkert – Vigadó 

Görgey Artúr utca 11. 7633/2 Megyei Könyvtár 

Görgey Artúr utca 5. 7633/12 Tudomány és Technika Háza 

Görgey Artúr utca 19. 7633/13 Sportcsarnok 

Lévay utca 21. 8006  

Lévay utca 15. 8014  

Budai József u. 2. 8024  

Farkas J.u. 1. 8042  

Kálvária domb -Aulich utca   11687/1  

 
Diósgyőr 
Dorottya u. 1. 30122/25  
Nagy Lajos király u. 12. 30491/9  
Nagy Lajos király u. 4. 30491/14  
Nagy Lajos király u. 14. 30500/1  
Nagy Lajos király u. 16. 30501/2  
Nagy Lajos király u. 20. 30503/16  
Nagy Lajos király u. 22. 30503/17  

Árpád út 25. 30510  

Bartók Béla u. 1. 32341  

Vár utca 18. 32531/3  

Vár utca 20. 32532/3  

Vár utca 7-9. 32838  

Vár utca 1. 32842  

Blaha Lujza u. 13. 32857/2  

Tokaji Ferenc u. 53. 33248/3  
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Egyetem 

közterület megnevezése hrsz. megjegyzés 

Egyetem út   40589/1 Egyetemváros Fűtőmű 
Egyetem út   40592/2 Egyetemváros A épület 
Egyetem út   40592/2 Egyetemváros B épület 
Egyetem út   40592/2 Egyetemváros C épület 
Egyetem út   40592/2 Egyetemváros Étterem 

Egyetem út   40591 Egyetemváros kollégiumok (1.2.3.4.5.6.) 

Egyetem út   40592/2 Egyetemváros Könyvtár 
Egyetem út   40597/14 Egyetemváros Körcsarnok 

 
Fényi Gy. tér - Avasi lakótelep 

Fényi Gyula tér 10. 
13062/1-2., 
13063 
14327/1 

Jezsuita Gimnázium 

 
Hámor 
Losonczy u. 14. 38209  

Losonczy u. 12. 38210  

Losonczy u. 4. 38214  

Palota u. 18. 38274  

 
Kis-Avas 
Toronyalja u. 27. 2393  

Toronyalja u. 21. 2397  

Földes Ferenc u. 10. 8456  

Mélyvölgy u. 7. 8462  

Mélyvölgy u. 5. 8463  

Mélyvölgy u. 3. 8466  

Papszer u. 6. 8537  

Papszer u. 16. 8543  

Papszer u. 20. 8545/1  

Mélyvölgy u. 6. 8555  

Alsó sor 1-2. 11698-
11699 

 

IV. sor 85. 11785  

Csabai sor 104. 11804  

Mélyvölgy u. 13. 11907  

Rácz sor 370. 11959  

Győri sor 252. 11976  

Győri sor 253. 11977  

Toronyalja u. 39. 12318  

 
Lillafüred 
Palotaszálló  38396/1  

Kisvasút v.á.  38397  

Ajándékbolt  38402/1  

Erzsébet sétány 27-29. 38444/2  

Erzsébet sétány 35. 38455  
Erzsébet sétány 39. 38462  
Erzsébet sétány 49. 38475  
Erzsébet sétány 12. 38490  
Erzsébet sétány 69. 38503  
közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
Erzsébet sétány 71. 38505  
Erzsébet sétány 73. 38506/3  
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Nagy-Avas 
Toronyalja u. 53 2387  

Horváth-tető  12064/14 Avasi kilátó / TV torony 

Felső sor 439. 12129  

Felső sor  12177  

Alsó sor 753. 12398/1  

 

Ómassa 

Massa u. 58. 38713  

 

Összekötő városrész 
Jánosi Ferenc u.  20354/20 Kollektív Ház 

 

Pereces 
Debreceni Márton tér 22-24. 35144/57  

Debreceni M. tér 1. 35145 volt Vájár iskola 

Bánya u. 11. 35288/1  

Barátság tér  35436  

 

Selyemrét 
Bajcsy-Zsilinszky u. 33. 4931  

 
Szentpéteri kapu 
Tetemvár Alsó sor 67. 3106  

Tetemvár Alsó sor 42. 3135  

Tetemvár Középső sor 9. 3234  

Petőfi tér 3. 3428  

Petőfi tér 1. 3431  

 
Tapolca 
Csabai utca 2-4. 45671 Tapolca – Hotel Juno 

Pazár I. sétány  46294/1 Tapolca - Barlangfürdő 

 
Vasgyár 
Vasgyári utca   23365/23 Hivatalház 
Ó-gyár tér  233656/5 Konzumsor 
Vasgyári iparterület  23365/23 Vasúti felépítménygyártó műhely 
Vasgyári iparterület  23365/23 Volt „Egyedi Gépgyár” 
Vasgyári iparterület  23365/23 Volt „Keleti Erőmű” 
Vasgyári iparterület  23365/23 Volt „Középhengermű” 
Vasgyári iparterület  23365/23 Volt „Csavargyár” épülete 
Vasgyári iparterület  23365/23 Mozdonyszín épülete 
Vasgyári iparterület  23365/23 Tűzállótégla gyár 
Vasgyári iparterület  23365/23 Turbó-kompresszor gépház 
Vasgyári iparterület  23365/23 Hűtőtornyok 
Vasgyári iparterület  23365/23 „Hámor” Nagykovácsműhely 
Vasgyári iparterület  23365/8 Forgalmi épület 
Gózon Lajos út  23365/18 Vasgyári fürdő épülete 
Kerpeli Antal u.  23965 Volt DIGÉP „Nagyedző” üzem 
Kerpeli Antal u.  23965 DIGÉP „Nyugati Erőmű” 
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5. számú melléklet 

 
MISKOLC VÁROSKÉPI JELENTŐSÉGŰ LAKÓTELEPEI 
 
- Avas-dél lakótelep 
- Tizeshonvéd úti lakótelep 
- Bulgárföld lakótelep 
- Diósgyőr lakótelep 
- Győri kapu I. (nyugati rész) lakótelep 
- Győri kapu II. (keleti rész) lakótelep 
- Jókai lakótelep 
- Előhegyi lakótelep 
- Kenderföldi lakótelep 
- Komlóstető lakótelep 
- Majláth lakótelep 
- Selyemrét lakótelep 
- Szentpéteri kapu lakótelep (keleti) 
- Szentpéteri kapu lakótelep (nyugati) 
- Újgyőri főtér és környéke 
- Vologda lakótelep 
- Vörösmarty lakótelep 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 
40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete 

a védett síremlékekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján - figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rend. (továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezéseire -, továbbá az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 57. §-a alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) Az önkormányzat a sírjel művészeti értéke miatt, illetve a köztiszteletben álló elhunyt 

személy, valamint háború idején Miskolcon elhalálozott katona emlékének megőrzése 
érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat. (továbbiakban együtt: védett 
síremlék)  

  
A síremlék védelme jelenti: 
 
- A sírhely megváltással történő fenntartását (élő hozzátartozók esetén a család 

jogosult megváltani a sírt, a családtagok újabb temetési lehetőségének 
fenntartásával), 

- A sírhely megváltás nélküli fenntartását, a sírhely gondozásával együtt, 
- A sírhely gondozását az elhunytak hozzátartozóinak hiányában. 

 
(2) A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését az e célból alakult Miskolci 

Kegyeleti Bizottság javasolja. 
 
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  
 

- a védendő síremlék megnevezését,  
- a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám) 
- a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók), 
- a kezdeményezés indoklását. 

 
(4) A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 

megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell: 
 

- a temető üzemeltetőjét, 
- a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt. 

 
(5) A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés dönt. A védett 

síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni. 
 
(6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető könyvébe be kell 

jegyezni. A bejegyzésről a temető tulajdonosa gondoskodik. 
 
(7) Az adott temetőben a védett síremlékek elhelyezkedéséről a főbejáratnál elhelyezett 

tábla tájékoztatja a látogatókat. 
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(8) Jelen rendelet az egyházi tulajdonban lévő temetőkre is vonatkozik, azonban a védett 

síremlékekről az önkormányzat és az egyházak között külön megállapodás 
rendelkezik. 

Védett síremlékek 
2. § 

 
(1) A védett síremlékek esetében a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza 

meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék 
gondozására. A temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében bekövetkezett 
változást 45 napon belül a temető tulajdonosának be kell jelenteni, illetve egyeztetnie 
kell az önkormányzat kultúráért felelős szakosztályával.  

 
(2) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely 

feletti védelem – a temető fennállásáig – határozatlan idejűvé válik.  
 
(3) A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet – a temetési helyre a védetté 

nyilvánítást követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével –
csak a Közgyűlés hozzájárulásával változtathatja meg. 

 
(4) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos 

feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a temető 
tulajdonos látja el. 

 
(5) A védett síremlékben keletkezett kárt, rongálódást a temető fenntartója körteles jelezni 

a Polgármester felé.  
 
(6) A Közgyűlés által védetté nyilvánított síremlékek felsorolását a rendelet melléklete 

tartalmazza. 
 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

3. § 
 

A tulajdonos köteles nyilvántartást vezetni a védetté nyilvánított síremlékekről. 
 

4. § 
 

A síremlékek védelem alá helyezésével járó költségek fedezetét a Közgyűlés évente, a 
költségvetési rendeletben határozza meg.  
 

5. § 
 

A védetté nyilvánításra a temetéstől számított 20 év elteltével kerülhet sor.  
 

6. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Területi hatálya kiterjed Miskolc Megyei 
Jogú Város közigazgatási határain belül található egyházi, és önkormányzati tulajdonú, 
lezárt és működő temetőkre.  
 
Miskolc, 2009. november 26. 

  
Dr. Mihalecz Péter sk. Káli Sándor sk. 

jegyző polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
2009. november 26-ai: 
 
NYÍLT ülésén hozott határozata: 
 
 

VIII-201/32.249/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  CINE-MIS Nonprofit Kft-ben Felügyelő Bizottsági tag cseréje 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az SZDSZ frakció CINE-MIS Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottsági tagcserére vonatkozó javaslatát és az alábbiak szerint döntött: 
 
Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a CINE-MIS Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 
2009. november 26. napjától Tokár Balázs helyett Vass Andrási Györgyöt választja meg. 
 
 
ZÁRT ülésén hozott határozatai: 
 
 

VIII-202/32.193/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:   Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Közgyűlés 
 
 PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 2009. december 1-től 
 

1. Elek Boglárka hegedűtanár, kamaraművésznek     3 havi időtartamra 
2. Hajdú Éva egyetemi hallgatónak                               3 havi időtartamra 
3. Juhász Ádám formatervezőnek                                  3 havi időtartamra 

 
 Az ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. 
 
 „ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJAT adományoz  
 

1. Borzási Bernadett közgazdász egyetemi hallgatónak 
2. Ozsvárt Zsófia jogász egyetemi hallgatónak 
3. Pásti Gabriella biológus egyetemi hallgatónak 
4. Szabó Napsugár közgazdász egyetemi hallgatónak 
5. Ugyan Gábor politikatudomány egyetemi hallgatónak 

 
 Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint. 
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2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ösztöndíjat elnyert 

személyekkel - beszámolási kötelezettséget előírva - szerződést kössön. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:    2009. december 10. 

 
 

VIII-203/31.108-7/2009. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben  
 
 
 

VIII-204/32.246/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására fordítandó 

hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. 
eszközeinek megvásárlására fordítandó hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./  MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására fordítandó hitelt 

biztosító pénzintézet kiválasztása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, az előterjesztés tartalma alapján, a 
„MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására fordítandó hitelt 
biztosító pénzintézet kiválasztása” tárgyú Kbt. Második Rész IV. Fejezet szerinti 
közbeszerzési eljárás lefolytatása iránti javaslatot jóváhagyja. 

 
2./  Felelősségi rend 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
rendjeként az alábbi tartalmú felelősségi rendet hagyja jóvá: 

 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban Kbt.) foglalt 
kötelezettségnek megfelelően, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „MIFŰ 
Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására fordítandó hitelt biztosító 
pénzintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében” tárgyban induló 
közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának és belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét az alábbiak szerint szabályozza. 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc Városház tér 8.) a 

Közbeszerzések Tanácsa által vezetett ajánlatkérői névjegyzék alapján a 
Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül. 

 
2. Ajánlatkérő a hitelt folyósító pénzintézet kiválasztása érdekében a Kbt. 

Második Rész IV. Fejezet szerinti közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. 
 
3. Fent nevezett közbeszerzési eljárás keretében az eljárást lezáró döntés 

meghozatalára, Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága 
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(továbbiakban: Gazdasági Bizottság) mint az ajánlatkérő nevében eljáró 
döntéshozó jogosult. 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazása alapján Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a Kbt. 8.§ (3) bekezdése 
alapján létrehoz egy legalább háromtagú bíráló bizottságot, amely írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében döntést 
meghozó Gazdasági Bizottság részére. A bíráló bizottsági munkáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással 
ellátott bírálati lapjai. 

 
5. A Polgármester felkéri a Miskolc Holding Zrt. keretein belül működő 

közbeszerzési szervezetet, hogy a közbeszerzési eljárás hirdetményének és 
dokumentációjának elkészítéséhez szükséges szakértelmet ajánlatkérő 
részére biztosítsa, illetőleg az eljárást bonyolítsa le. A Miskolc Holding Zrt. 
közbeszerzési szervezete bonyolítói jogkörében 

 
a. a Gazdasági Bizottság felé javaslatot tesz az eljárás eljárásrendjére, a 

hirdetmény és a dokumentáció tartalmára,  
b. a Gazdasági Bizottság jóváhagyását követően összeállítja és 

közzéteszi a hirdetményt, a részvételre jelentkezők/ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt. 

c. Lebonyolítja az részvételi jelentkezések/ajánlatok bontási eljárását. 
d. Előkészíti a részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelését, tárgyalásos 

eljárás esetén megszervezi, és moderátorként levezeti a tárgyalást, 
elvégzi a bírálóbizottság munkájával kapcsolatos, Kbt-ben előírt 
adminisztratív és szervezési feladatokat.  

 
6. A bíráló bizottság tagjainak, illetőleg a közbeszerzési eljárás előkészítésébe 

bevont egyéb szervezeteknek a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, 
jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. 

 
7. A Polgármester által delegált bíráló bizottsági tagok a Kbt. 6.§ (2) bekezdése 

alapján az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésükkel 
igazolják. 

 
8. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, a bíráló bizottság 

javaslata és a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési szervezetének 
előterjesztése alapján a Gazdasági Bizottság jogosult. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
 
 

VIII-205/32.128-1/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  A Közgyűlés megerősítő döntése Tasnádi Zoltán, a MISEK Miskolci 

Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásával 
kapcsolatban  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK Kft. Alapító 
Okiratával való összhang megteremtése érdekében a Közgyűlés VII-186/32.128/2009. sz. 
határozata 2. pontjának hatályon kívül helyezésére, valamint új ügyvezető megválasztására” 
című sürgősségi előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megerősíti azon korábbi döntését, hogy Tasnádi 
Zoltánt, a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. ügyvezetőjét e tisztségéből 
visszahívja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. november 26. 
 
 

VIII-206/32.128-1/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  A Közgyűlés VII-186/32.128/2009. sz. határozata 2. pontjának hatályon 

kívül helyezése, valamint a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit 
Kft. élére új ügyvezető megválasztása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK Miskolci 
Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. Alapító Okiratával való összhang megteremtése 
érdekében a Közgyűlés VII-186/32.128/2009. sz. határozata 2. pontjának hatályon kívül 
helyezésére, valamint új ügyvezető megválasztására” című sürgősségi előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. november 27. napjával a Közgyűlés 

VII-186/32.128/2009. sz. határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. november 27. napjától határozatlan 

időtartamra Dr. Kovács Zoltánt a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjévé választja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ügyvezetővel kötendő szerződés feltételeit kialakítsa, és a szerződést aláírja, 
valamint a változások cégbírósági bejegyzése iránti intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2009. december 30. 
 
 
 
2009. november 26-ai: 
 
NYÍLT ülésen hozott határozatai: 
 
 

VIII-207/32.168-1/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Épített környezet értékeinek helyi védelmével kapcsolatos feladatok 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a javaslat az épített környezet 
értékeinek helyi védelméről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
1. A Közgyűlés elrendeli az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 

1-5. sz. mellékletei alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának 
(MÉSZ) aktualizálását és a változások térinformatikai rendszeren történő 
átvezetését.  

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
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Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. március 1. 

 
2. Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 4. sz. mellékletében 

szereplő ingatlanokra a helyi védelem tényét a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 
be kell jegyeztetni. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bejegyzés iránt az 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:        Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    2010. március 1. 

 
 

VIII-208/32.169-1/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Védett síremlékek 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc védett 
síremlékeiről szóló rendelet megalkotására (2. forduló)” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:  
 
1.  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a védett síremlékekről szóló rendelet elfogadása 

következtében szükségessé váló 8.755.000.- Ft költségvetési előirányzatot az 
Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítsa. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. március 31. 

 
2.  A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert, hogy a védett síremlékekről szóló rendelet 

alapján az egyházakkal az egyedi megállapodásokat megkösse. 
 

Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 

Főosztály 
      Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

Határidő: 2010. január 31. 
 
3. A Közgyűlés felkéri a Kegyeleti Bizottságot, hogy készítsen nyilvántartást a 

különböző sírkertekben található katonasírokról és mérje fel azok éves gondozási 
költségeit.  

 
Felelős:   Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 

Főosztály 
     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  

Határidő:   2010. április 30. 
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VIII-209/32.170/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  Köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre meghatározandó teljesítmény-

követelmények alapját képező célok meghatározása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a köztisztviselőkkel 
szemben a 2010. évre meghatározandó teljesítmény-követelmények alapját képező célokra” 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztviselőkkel szemben a 
2010. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza 
meg: 
 
I. Átfogó célok: 
 
1. A 2010. évi választások törvényes és színvonalas lebonyolítása.  
2. A helyi jogalkotás tekintetében az előkészítési tevékenység javítása. 
3. A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg tovább erősítése és az 

ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az 
ügyintézési határidő további csökkentése, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és 
felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma, az ügyfelekkel való kapcsolattartás 
javítása, a lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése, a szervezeti egységek 
közötti kommunikáció javítása az ügyfelek tehermentesítése céljából, minőségi 
ügyfélszolgálat kialakítása.     

4. Az önkormányzat folyamatos fizetőképességének biztosítása. A pénzügyi folyamatok 
kézbentartásával az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése, 
az intézmények finanszírozási terv szerinti pénzellátása. A kontrolling tevékenység 
továbbfejlesztése.  

5. Az önkormányzat költségvetési javaslatának a zavartalan feladatellátás feltételeinek 
biztosítását szem előtt tartó összeállítása. 

6. Miskolc város fennállásának 800 éves évfordulója alkalmából testvérvárosi és 
nemzetközi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

7. A DVTK fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából belföldi és nemzetközi 
események szervezése, lebonyolítása. 

8.   Az üdülésre, pihenésre szolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztése, fenntartási, 
üzemeltetési költség minimálisra csökkentése. 

9. A hivatali épületek felújítása során az ellátási tevékenység körében a tervszerű, 
megfelelő szakmai háttér biztosítása. 

10.  A fenntartói és tulajdonosi jogok hatékony ellátásának növelése. 
 
II. Ágazati célok: 
 
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen: 
 

- Feltárni és megelőzni a szabálytalan és városképromboló építéseket, kiszűrni a 
szakszerűtlen kivitelezéseket. 

- A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel 
(beruházások, fejlesztések, stb.) a város környezeti állapotának javítását elősegíteni, 
a városlakók egészséges életkörülményeinek környezeti feltételeit biztosítani. 

- A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti változásokról. 
Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése. 

- A „zajkommandó” működtetése a nyári időszakban. 
- Az EMAS környezetirányítási rendszer működtetése, fejlesztése. 
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- A Közgyűlés által elfogadott intézkedési tervekben foglaltak végrehajtása: 

önkormányzati tulajdonú hidak rekonstrukciója, Szinva szennyező forrásainak 
felszámolása. 

- Feltárni és megelőzni a szabálytalan, engedély nélküli közterületi bontásokat, 
illegális közúti jelzések kihelyezését és a szakszerűtlen közterületi helyreállítások 
kivitelezését. 

 
2.  Közoktatási területen: 
 

- A TISZK-ben résztvevő iskolák tervezési, oktatási, szolgáltatási tevékenységének 
összehangolása. 

- A szak-és felnőttképzésben az állami források koncentrált felhasználásának 
ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési 
struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre 
rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása. 

- A kompetencia alapú oktatás elterjesztése céljából tartalmi, módszertani fejlesztések 
bevezetésének szorgalmazása, segítése a közoktatási intézményekben. 

- A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 
számára az esélyegyenlőség fokozott biztosítása az oktatás, nevelés terén és a 
továbbtanulásban. 

 
3. Kulturális területen: 
 

- A vendégforgalom területén komplex, egymásra épülő, a keresleti trendeknek 
megfelelni képes kínálat-együttes és kiszolgáló infrastruktúra létrehozása, amely 
biztosítja a fenntartható fejlődést, a város turizmuspiaci pozíciójának erősítését. 

- Helyi és térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, működési 
alapjaik megteremtése. 

- A Közgyűlés által IX-236/60.482/2004. sz. határozattal elfogadott Miskolc Város  
Kulturális Stratégiájában megfogalmazott célok folyamatos megvalósítása. 

-   Az Európai Unió által hirdetett nyertes pályázatok bonyolítása, a Határokon Átnyúló 
Együttműködési Projektek Kassa-Miskolc marketing és rendezvény pályázat által 
vállalt feladatok lebonyolítása.  

- A Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett tematikus év 2010-ben a Fesztiválturizmus 
Éve, az ezzel kapcsolatos feladatok lebonyolítása. 

- A turizmus területén a vendégéjszakák számának növelése, a tartózkodási idő 
meghosszabbítása. 

- Az önkormányzati szerepvállalással megalakult Miskolc Turizmusáért Egyesülettel 
való együttműködés, sikeres pályázat esetén a helyi TDM szervezettel való 
feladatmegosztás, párhuzamos struktúrák megszüntetése, kompetenciák 
megosztása.  

- A város turisztikai és kulturális arculatának pozitív formálása, a turisztikai 
versenyképesség növelése, Miskolc e-marketing információs rendszerének 
folyamatos fejlesztése. 

 
4.  Kereskedelem, szabálysértés, népesség-nyilvántartás, okmányügyek területén: 
 

- A szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárások eredményességének fokozása 
(ún. előkészítő eljárás lefolytatása), a megelőzés, a visszatartó erő növelése 
érdekében szigorúbb bírságolási gyakorlat a közterületek rendje elleni jogsértések 
elkövetőivel szemben. 

- A címnyilvántartás karbantartása, aktualizálása a következő választások sikeres 
lefolytatása érdekében. 
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- A 2010. 01.01-ével bevezetésre kerülő egységes központi szabálysértési 

nyilvántartáshoz az adatszolgáltatás feltételeinek megteremtése és gyakorlati 
alkalmazása. 

- Kereskedelmi hatósági ellenőrzési tevékenység fokozása. 
 
5.  Szociális, egészségügyi területen: 
 

- A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő ellátási szerződésben foglaltak 
évente legalább egyszeri ellenőrzése. 

- A Miskolc Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó 
városfejlesztési stratégiája és operatív programjaiból a „Miskolc az egyéni élet 
megújulásának városa” program végrehajtása.  

- Az „Út a munkához program” további folytatása. 
- A Miskolci Gyermekvédelmi Központ kitagolásával kapcsolatos munkálatokban való 

szakszerű közreműködés. 
- A gyermekvédelmi-, fogyatékosügyi- és szociális szolgáltatás-tervezési 

koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése. 
 
6.  Közterület-felügyeleti tevékenység területén: 
 

- A társadalmi bűnmegelőzési feladatok hatékony megvalósulása érdekében a 
hatósági jellegű szervezetekkel való együttműködés további elmélyítése és még 
szervezettebb formába öntése. 

 
7.  Adóhatósági területen: 
 

-  A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az önkormányzat bevételeinek 
növelése. 

- Tájékoztatás és ellenőrzés folytán a lakosság adófizetési moráljának javítása. 
- Az adóellenőrzések fokozása az adózatlan adótárgyak felderítésénél. 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy  
 

-  a meghatározott teljesítménycélok alapján 2009. december 31-ig dolgozza ki a 
köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket, 

-  a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze 
el, 

-  a teljesítményértékelést követően 30 napon belül erről számoljon be a Jogi és 
Ügyrendi Bizottságnak. 

 
Felelős:    Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:   valamennyi főosztály 
Határidő:    2009. dec. 31. és 2010. dec. 31. 
 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy 
 

- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2009. december 31-ig dolgozza ki a 
Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, 

- a Jegyző 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el, és 
arról a testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2009. dec. 31., 2010. dec. 31. és 2011. febr. 28. 
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VIII-210/32.171/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  Közterületek elnevezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek 
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.   A Közgyűlés  
 

a.) Miskolctapolcán a 47036 helyrajzi számú területnek a Veréb utca elnevezést 
adja, 

b.) a Ruzsinszőlő dűlőút nyugati oldalán a 70992, a 70997 és a 70999 helyrajzi 
számú területeknek a Levendula dűlőút elnevezést adja, 

c.) a 71014 és 70912 helyrajzi számú, Ruzsinszőlő dűlőút elnevezést Ruzsinszőlő 
utca névre módosítja, 

d.) a Nagycsermőke dűlőben a 60588 helyrajzi számú területnek a Gólyahír dűlőút 
elnevezést adja,  

e.) a Nagycsermőke dűlőben a 60581 helyrajzi számú területnek a Pitypang dűlőút 
elnevezést adja,  

f.) Erenyőben a 75607 és a 75410/1 helyrajzi számú területnek az Alma dűlőút 
elnevezést adja. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a névtáblák elkészítését és azok 

közterületen történő kihelyezését, valamint az új közterületek elnevezésének 
médiában közzétételét. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
    Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   névtáblák elkészítése és kihelyezése: 2010. január 31. 

új közterületek médiában közzététele: 2009. december 10. 
 
3. A Közgyűlés elrendeli a változások térinformatikai rendszeren, valamint a földhivatali 

adatbázisban történő átvezetését is. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Jogi és Közigazgatási Osztály 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   2010. január 31. 

 
 

VIII-211/32.184/2009. sz. határozat 
 
Tárgy: Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Város 
Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi új tagjának az alábbi személyt választja 

meg 2009. december 1. napjától 2011. szeptember 7. napjáig terjedő időre. 
 

Kuratórium tagja:   Horváth Győző 
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2.) A Közgyűlés Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítását - a kuratóriumi tag személyében történt változást - jóváhagyja. Ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert - a jóváhagyott módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt - Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 2009. december 1. 

 
3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a bejegyzéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 
 

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2009. december 15. 

 
VIII-212/32.185/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  Miskolc és Felsőzsolca közösségi közlekedésének infrastrukturális 

fejlesztésére benyújtandó ÉMOP pályázatban vállalt beruházás 
megvalósításához önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi 
közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó ÉMOP-2009-5.1.2 számú 
pályázatban vállalt beruházás megvalósításához szükséges 1,5 millió Ft önrészt a 2010. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Osztály 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
   MVK Zrt. 
Határidő:   2010. évi költségvetés tervezése 
 
 

VIII-213/32.186/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 

(2010-2012) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Informatikai Stratégiájának elfogadására" című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 

képező Informatikai Stratégiát, célul tűzi ki az abban foglaltak megvalósítását. A 
célok megvalósítása érdekében a Közgyűlés a stratégiában előirányzott forrásokat – 
anyagi lehetőségeihez mérten – minden évben a költségvetésébe betervezi.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    valamennyi önkormányzati költségvetési szerv 
    valamennyi önkormányzati gazdasági társaság 
Határidő:   2012. december 31.  

 



 
8. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 36 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elkötelezi magát a nyílt forráskódú 

rendszerek alkalmazása iránt, ennek megfelelően utasítja a Jegyzőt, az 
intézményvezetőket, az önkormányzati gazdasági társaságok vezetőit, hogy a nyílt 
forráskódú szoftverekre való áttérést vizsgálják meg, és – amennyiben arra 
lehetőség van – azok alkalmazására térjenek át. A Közgyűlés utasítja a 
Polgármestert, hogy a nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés érdekében a 
Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és az önkormányzati gazdasági 
társaságok ezirányú tevékenységét folyamatosan kísérje figyelemmel, és a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. A Közgyűlés a nyílt forráskódú rendszerekre 
való áttérés érdekében 2010. és 2011. évben költségvetésében – évente – legalább 
20 millió forint forrást biztosít. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    valamennyi önkormányzati költségvetési szerv 
    valamennyi önkormányzati gazdasági társaság 
Határidő:   2010-2011. évi költségvetések tervezése 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése részt vesz az ASP központ megvalósítására 

kiírt pályázaton, és az ehhez szükséges pályázati önrészt (116.250 ezer forintot) 
2010. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat készíttesse el, és a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződést és a pályázat megvalósításához szükséges 
egyéb dokumentumokat írja alá. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   2010. március 31.  
 
 

VIII-214/32.187/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  „Városok a helyi innovációért és partnerségért” című UrbAct II 

projektben projekt partnerként részvétel 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Cities Acting for 
Innovation and Participation” (InPAct-Cities), azaz „Városok a helyi innovációért és 
partnerségért” című UrbAct II projektben projekt partnerként való részvételre 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a Miskolc Holding 

Zrt. közreműködésével összeállítsa és benyújtsa a „Cities Acting for Innovation and 
Participation” (InPAct-Cities), azaz „Városok a helyi innovációért és partnerségért” 
című pályázat első fordulóra benyújtandó pályázati dokumentációját, illetve – sikeres 
első fordulót követően – a második fordulós pályázati dokumentációját, valamint az 
ehhez szükséges önerőt (első fordulóhoz 1 735 €, második fordulóhoz kb. 11-12 000 
€) a Miskolc Holding Zrt. biztosítja.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
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Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
     Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal, illetve a pályázati kiírás szerinti határidő 
 
2.)  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc MJV Önkormányzata a első fordulóra 

benyújtandó pályázat előkészítésében, majd annak sikeres elbírálását követően a 
második fordulós pályázat elkészítésében és megvalósításában partnerként 
együttműködjön a projektben érintett szervezetekkel.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
     Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   folyamatos 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az első fordulóra benyújtandó pályázat, 

valamint a sikeres első fordulót követően a második fordulós pályázat benyújtására 
és a megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására, illetve a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
     Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   pályázati kiírás szerinti határidő 

 
VIII-215/32.188/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Beszámoló a polgármesteri hivatal 
tevékenységéről" című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

VIII-216/32.189/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Tájékoztató a gyermekétkeztetés jelenlegi helyzetéről 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 

gyermekétkeztetés jelenlegi helyzetéről”, valamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata oktatási intézményeiben folyó gyermekétkeztetési tevékenység 
jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.  

 
2.  A Közgyűlés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági Fogyasztóvédelmi Főosztálya 

Élelmiszer-ellenőrzési Osztálya által a gyermekétkeztetés területén végzett 
ellenőrzésről szóló „összefoglaló jelentés” nyilvános részét megismerte és azt 
tudomásul veszi. 

 
 Felelős:   jegyző 
 Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
 Határidő:   azonnal 
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VIII-217/32.190/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  Tájékoztató a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi konyhák 

működtetésének racionalizálásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi konyhák működtetésének racionalizálásáról” 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

intézményi konyhák működtetésének racionalizálásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2007. évben végrehajtott racionalizálás 

átstrukturálását követően 2008. évtől kezdve egy költséghatékonyabb, jobban 
korszerűsíthető, hatékonyan működtethető, nagy adagszámú konyhai hálózat 
kiépítésével biztosított a legnagyobb kapacitású konyhák optimális kapacitás-
kihasználtsága. 

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

VIII-218/32.235/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Miskolctapolca bezárt Mészkőbányája területének kiemelt turisztikai 

attrakció projekt célú fejlesztése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolctapolca kiemelt 
turisztikai attrakció projekt tartalmára” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztésben 

megfogalmazott fejlesztési irányokat: 
 

Miskolctapolca történelmi és fürdő központjának fejlesztése 
- Barlangfürdő mint fürdőközpont  fejlesztése  

 
Strand, élményfürdő, várhegy és kolónia fejlesztése 
- A Barlangfürdőt kiegészítő illetve tehermentesítő bezárt Mészkő-bányának 

strand és élményfürdő célú fejlesztése 
- A várhegy turisztikai célú hasznosítása  
- A jelenlegi kolónia idegenforgalmilag is indokolt felszámolása és a fejlesztési 

célokba való beillesztése 
 

Miskolctapolca városrészi és idegenforgalmi központja fejlesztése 
- A volt strand területének városrészi, idegenforgalmi és turisztikai központú 

fejlesztése 
 

Hejővölgy ( Vizek völgye ) 
-  A Barlangfürdőt a Városi Uszodával, illetve az egyetemmel  összekötő közpark 

és rekreációs terület fejlesztése 
 

A Közgyűlés a fejlesztési irányok részletes előkészítésével kapcsolatos feladatokkal 
megbízza a Miskolc Holding Zrt-t. 
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     Felelős:    Polgármester 
 Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
 Közreműködik:  Miskolctapolca Fejlesztési Kft., Miskolci Turisztikai Kft. 
 Határidő:    folyamatos 
 
2.  A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy kezdje meg Miskolctapolcán – 

mint IVS akcióterületen – az IVS keretében megvalósítható projektek előkészítési 
munkáit. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködik:  Miskolci Városfejlesztési Kft., Miskolctapolca Fejlesztési 

Kft. 
Határidő:    2010. június 30. 

 
3. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés keretében a Tapolcai Strandfürdő területén 

szükséges területrendezési feladatok elvégzéséhez forrást biztosít. 
 

Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:    Miskolctapolca Fejlesztési Kft 

     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. április 
 

4. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy a bezárt Mészkőbánya területére 
tervezett kiemelt turisztikai attrakció projekt fejlesztési elképzelését – annak összetett 
jellegéből adódóan – részletesen dolgozza ki, ezzel együtt az előzetes szakhatósági 
egyeztetéseket folytassa le, feltárva a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket. 

 
Felelős:    Polgármester   
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködik:  Miskolctapolca Fejlesztési Kft, Miskolci Turisztikai Kft. 
Határidő:    2010. június 30. 

 
5.  A kiemelt turisztikai attrakció projekt részletes kidolgozásához szükséges pénzügyi 

fedezetet  a Miskolc Holding Zrt. biztosítja. 
 

Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködik:  Miskolctapolca Fejlesztési Kft, Miskolci Turisztikai Kft. 
Határidő:    2009. december 31. 

 
6.   A projekt sikere érdekében Együttműködési megállapodás megkötését 

kezdeményezze az Önkormányzat az ÉSZAKERDŐ Zrt-vel, a Miskolci Turisztikai 
Kft-vel és a turizmusban érintett szervezetek bevonásával. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködik:  Miskolctapolca Fejlesztési Kft, Miskolci Turisztikai Kft. 
Határidő:    2009. december 31. 
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VIII-219/32.35/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat 

megszervezése, a DFC Kft. támogatási szerződésének módosítása, 
valamint a DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön folyósítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a DVTK 100 éves 
évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezésére, a DFC Kft. támogatási 
szerződésének módosítására, valamint a DSM Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön 
folyósítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportért felelős alpolgármestert a DVTK 100 

centenáriumi rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az 1. sz. mellékletben 
foglaltak alapján. 

 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:   Miskolc Holding Zrt. 
      DSM Nonprofit Kft. 
Határidő:   folyamatos 

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a DVTK 100 centenáriumi 

rendezvénysorozat megszervezésére a 2010. évi költségvetés terhére 50 millió forintot 
biztosít. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   2010. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
3. A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 

DFC Kft. között fennálló „Megállapodás” I. sz. módosítását, a támogatás havi 10 millió 
forintra emeli 2009. november – 2010. december közötti időszakra. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az I. sz. módosított „Megállapodás” aláírására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet  
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2009. november 30. 

 
4. A Közgyűlés a DSM Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat költségvetése terhére 70 

millió forint kölcsönt biztosít, és felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés 
aláírására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
     Jegyzői Kabinet 
Határidő:   2009. november 30. 
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 1. sz. melléklet 

Alprojekt Rövid ismertető 
 
 
Könyv 

2 könyv megjelentetése:                                  
Az egyik könyv megjelenésének tervezett dátuma: 2010. február 6. 
A kiadvány főbb paraméterei: elsősorban képi elemekre épülő négyszín 
nyomásos könyv a ,,100 év 100 oldal" szlogen jegyében
A másik könyv (vagy könyvek, mert lehet két kötetes is) 
megjelenésének tervezett dátuma: 2010. október vagy november 
A kiadvány főbb paraméterei: a DVTK klub történelemkönyve 
 

 
Honlap 

 
DVTK 100 Honlap elindítása                           www.dvtk100.hu 
A DVTK100 hivatalos honlapjának (dvtk100.hu) kialakítása az elfogadott 
arculat tükrében, valamint annak folyamatos töltése az év során. 
A honlap a teljes DVTK100 projekt fő médiuma, tehát szinergiában van 
a többi tervezett alprojekttel, mivel azokról folyamatosan beszámol. 
Támogatóink, partnereink folyamatos megjelenési lehetősége! 
Tervezett menüpontok: 
- DVTK100 hírek 
- Csapat történelem 
- Aktuális eredmények 
- Képgaléria (szurkolók is) 
- Videógaléria (szurkolók is) 
- A hét képe 
- Szavazások 
- Egyéb menüpontok (DVTK100 helyek, ajándékok, 
részvényakció, stb) 
- Médiamegjelenések 
- E-card 

 
DVTK 100 PERCEK Hírműsorok (Sporthíradó, Sportpercek, Spotok)   

Magazin műsorok  
 DVTK 100-hoz köthető (Csak a Diósgyőr!, 1910, Nyitva van a pálya) 

 
Közterület 
 

 
molinó, villamos, térháló, installációk      
   Időpont: 2009. december – 2010. december 
 
A DVTK100 logojának, alprojektjeinek (például gyerek rajzverseny, 
erőforrástranszfer, stb.) megjelenítése közterületen a lehető 
legkülönbözőbb formában.  
 
Tervezett megjelenési formák: 
- Molinók, térhálók 
- Járműreklám 
- DVTK100 villamos 
- Installációk (városi rendezvényeken) 
- Tűzfalfestés 
- Zászlók 
 

 
Érintettek, lokális média 

  
lakosság, szurkolók, „aranycsapat”, jelenlegi csapat bevonása                   
folyamatos cikksorozat 

 

http://www.dvtk100.hu/
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Stadion 

 
Rekonstrukció, Pályaátadás, Pálya rendbetétele kommunikációja 

 
Kispályás torna 

 
Amatőr kispályás torna miskolci csapatok részvételével  
 

 
Centenáriumi meccs 

 
Nemzetközi meccs  

 
U20-as mérkőzés 

 
U20 - DVTK meccs  

 
 
Közösségi terek 

 
Totemoszlop (nem visszaszámláló – „iránytű”)  
Pályázatok kiírása (hivatalos DVTK100 „kocsma”)                   
Prémium kategóriás DVTK törzshely (több évre)   
Egyéb vendéglátó egységek – csomagok összeállítása, legyártása            
VB sörsátor 

 
DVTK100 torna 

 
 A csapattagok kora összesen 100 év legyen (8 fős csapatok) 

 
Centenáriumi ünnepség   
  

 
FOCI FARSANG                                          
összes élő játékossal!, MLSZ elnökkel, egyéb illusztris vendégekkel 

 
Labdarúgó Akadémia 
 

 
Utánpótlás nevelés profi körülmények között 

 
VIP Szektor 
 

 
VIP páholy megszervezése, akár az új lelátóval együtt kombinálva 

 
Film 

 
A „ DVTK 100 éve ” munkacímű dramatikus dokumentumfilm 

 
Társadalmi ügyek 

 
Lakosság bevonása  
Eseménynaptár összeállítása 

 
Merchandise 

 
DVTK 100 eseményhez tartozó arculatátvitel megjelenítése 
Együttműködés a szurkolói csoportokkal 

 
Bál az utánpótlásért 
 

 
Palotaszálló 
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2. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
I. sz. módosítása 

 
amely létrejött egyrészről  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelye:     3525 Miskolc, Városház tér 8. 
képviseli:     Káli Sándor polgármester 
adószám:     15472009-2-05 
bankszámlaszám:    10700086-42689106-51100005 
mint:      Támogató (továbbiakban: Támogató) 
 
 
másrészről a    Diósgyőr FC Kft. 
székhelye:     3533. Miskolc, Andrássy u. 61. 
képviseli:     Nagy Béla ügyvezető 
adószám:     11755948-2-05 
bankszámlát vezető pénzintézet neve: MKB Bank Zrt. 
bankszámlaszám:    10300002-10469625-49020015 
mint:      Támogatott (továbbiakban Támogatott). 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
I.  A két fél között a 2007. július ….kötött szerződés módosításokkal érintett pontjai 

az alábbiak szerint módosulnak: 
 

2.) Az Önkormányzat az alábbi szigorú folyósítási és felmondási feltételek 
előírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban meghatározott 
szerződési feltételek megvalósulása esetén 2009. november hó 1. napjától 
2010.december hó 31. napjáig a jelen szerződésben meghatározott 
pénzügyi támogatásban részesíti a Diósgyőr FC Kft. által működtetett 
diósgyőri labdarúgócsapatot, illetve a labdarúgást, mint sporttevékenységet. 
 

3.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a pénzügyi támogatás 2009. évi 
fedezetigénye az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
2010. évre vonatkozó pénzügyi támogatás fedezetét az Önkormányzat 
adott évre vonatkozó költségvetésében biztosítja. 
 

5.) A támogatás összege 2009. november hónapjától 2010. december 
hónapjáig havi 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. 
A Diósgyőr FC Kft. tudomásul veszi, hogy a fenti támogatási összegekből 
havi 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint az Önkormányzat által levonásra 
kerül, és – létesítmény-használati díj címén – közvetlenül a DSM Kht. részére 
kerül átutalásra, a Diósgyőr FC Kft. és a DSM Kht. között külön megkötött 
engedményezési megállapodás alapján.  
 
A Diósgyőr FC Kft. a jelen szerződés alapján köteles a DSM Kht.-val a fenti 
engedményezési megállapodást a jelen szerződés aláírását követő 15 napon 
belül megkötni, és azt a jelen szerződés időtartama alatt folyamatosan 
hatályban tartani. Ezen kötelezettség teljesítésének elmulasztása 
szerződésszegésnek minősül, és az Önkormányzat ezen szerződésszegésre 
hivatkozva jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve 
ettől függetlenül a támogatás folyósítását azonnali hatállyal felfüggeszteni. 
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Az Önkormányzat a támogatott féltől nem függő módon egyoldalú 
jogosítványával élve jogosult a jelen támogatási szerződésben meghatározott 
támogatási összeget olyan mértékben csökkenteni, amilyen mértékben a 
diósgyőri labdarúgás fenntartása érdekében korábban – vagy a jelen 
szerződés aláírását követően esetlegesen – vállalt kötelezettségek alapján 
az Önkormányzat köteles helytállni harmadik féllel szemben. 
 

12.) Szerződő Felek a jelen szerződést 2009. november hó 1. napjától 2010. 
december hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. 

 
II. .  Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban 

maradnak. 
 
 
Miskolc, 2009. november    
 
 
 
   ………………………………                 ……………….……………… 
          Támogatott              Támogató 
        Diósgyőri FC Kft.        Miskolc Megyei Jogú Város 
                     Önkormányzata 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
      ……………………………… 
  Nyilas Ferencné 
    főosztályvezető 
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VIII-220/32.237/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése című pályázat önrészének 

biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szinva-patak árvizes 
szakaszainak rendezése című pályázat önrészének biztosítására” tárgyú sürgősségi 
indítványt és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Operatív 
Program keretében benyújtott ÉMOP-3.2.1/C-2008-0050 azonosítószámmal nyilvántartott, 
„Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése” című pályázat megvalósításához szükséges 
19.402.740.-Ft saját erő összegét a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városüzemeltetési Osztály 
Közreműködik:    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2009. december 31. 
 
 

VIII-221/32.239/2009. sz. határozat 
 
Tárgy:  Miskolc, Kazinczy u.12.-Régiposta u. 2. sz. alatti ingatlan-együttes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Kazinczy u. 12. – 
Régiposta u. 2. szám alatti ingatlan-együttes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó IX-
217/14.034/2008. számú határozat módosítására” című sürgősségi előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX-217/14.034/2008. számú határozat 1. 

pontját módosítja az alábbiak szerint: 
 

„1.  A Közgyűlés úgy határoz, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdése, valamint a 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet VIII. fejezetének 
50. és 51. §-ai alapján ingyenes tulajdonba adásra irányuló eljárást kezdeményez 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára – az 1990. évi LXV. törvény 8. 
§ (1) bekezdésében foglalt szociális ellátással összefüggő feladatok, s ezen belül 
hajléktalan krízis-ellátás funkció biztosítására – a Magyar Állam tulajdonában álló 
alábbi ingatlanok vonatkozásában: 

 
- Miskolc, I. kerület 3678/A/1 hrsz. alatt lévő egyéb helyiségcsoport ingatlan-

nyilvántartási megjelölésű, természetben Kazinczy Ferenc u. 12. szám alatt 
található ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 710/1000 tulajdoni illetőséggel, 

- Miskolc, I. kerület 3678/A/2 hrsz. alatt lévő lakás ingatlannyilvántartási 
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. fszt. 3. szám alatt található ingatlan a 
közös tulajdonból hozzátartozó 42/1000 tulajdoni illetőséggel, 

- Miskolc, I. kerület 3678/A/3 hrsz. alatt lévő lakás ingatlannyilvántartási 
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. fszt. 1. szám alatt található ingatlan a 
közös tulajdonból hozzátartozó 63/1000 tulajdoni illetőséggel, 

- Miskolc, I. kerület 3678/A/4 hrsz. alatt lévő lakás ingatlan-nyilvántartási 
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. fszt. 2. szám alatt található ingatlan a 
közös tulajdonból hozzátartozó 58/1000 tulajdoni illetőséggel, 
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- Miskolc, I. kerület 3678/A/5 hrsz. alatt lévő lakás ingatlan-nyilvántartási 

megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. I. emelet 1. szám alatt található 
ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 62/1000 tulajdoni illetőséggel, 

- Miskolc, I. kerület 3678/A/6 hrsz. alatt lévő lakás ingatlan-nyilvántartási 
megjelölésű, természetben Régiposta u. 2. I. emelet 2. szám alatt található 
ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 65/1000 tulajdoni illetőséggel.” 

 
2. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonba 

adással kapcsolatban felmerülő minden költség viselésére kötelezettséget vállal. A 
Közgyűlés nyilatkozik továbbá, hogy az 1. pontban foglalt ingatlanok szociális feladatok 
ellátását segítő célra történő ingyenes tulajdonba adása – a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása által 2009. május 19. napján kiadott nyilatkozattal egyezően – nem ellentétes 
a Társulás hosszabb távú terveivel, elképzeléseivel és érdekeivel. 

 
3. A közgyűlési határozat további pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 
 

 
VIII-222/32.248/2009. sz. határozat 

 
Tárgy:  Fejlesztési hitelek igénybevételéhez szükséges biztosítékok 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évre tervezett fejlesztési hitelek 
felvételéhez kapcsolódóan a bankok által igényelt hitelbiztosíték, azaz ingatlan jelzálogjog 
adásáról szóló sürgősségi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által kijelölt Közbeszerzési 

Bíráló Bizottságot felkéri, hogy a bankokkal a közbeszerzési tárgyalásokat a külön 
biztosítékokra kiterjedően is folytassa le. A tárgyalás eredményéről a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság a Közgyűlés Gazdasági Bizottságának számoljon be. 

 
2. A Közgyűlés Gazdasági Bizottsága tárgyalja meg a külön biztosítékok körét és 

döntsön azok tartalmáról, beleértve az ingatlan jelzálogjog biztosításának tételes 
felsorolását is. 

 
3. A Gazdasági Bizottság jóváhagyó döntése esetén a Közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevő bankokkal a szerződést – a Közgyűlés III-
24/31.217-2/2009. számú határozatában előírtak szerint – kösse meg. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:   Gazdasági Bizottság 
Határidő:    2009. december 31. 
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG 
 

 
2009. október 21-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 
 
 

Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság 2/2009.(X.22.) sz. határozata 
 
Tárgy:    A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság a pályázati kiírás előtt 

beérkezett kérelmeket elbírálva a Helyi Környezet- és Természetvédelmi 
Alap terhére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít az alább 
részletezettek szerint: 

 
Bulgárföldi Óvoda és Tagóvodái:        500.000,-Ft 
Benedek Elek Óvoda Tagóvodái:        300.000,-Ft 
Pitypang Óvoda Szirmai Tagóvoda:         90.000,-Ft,  
Pitypang Óvoda Selyemréti Tagóvoda:       180.000,-Ft,  
Pitypang Óvoda Fövényszer utcai Tagóvoda:      180.000,-Ft 
Avastetői Óvoda Hajós úti Tagóvoda:       360.000,-Ft,  
Avastetői Óvoda Leszih úti Tagóvoda:       400.000,-Ft,  
Avastetői Óvoda Szivás úti Tagóvoda:       150.000,-Ft 
József úti Óvoda:           60.000,-Ft 
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub:       200.000,-Ft 
KKSK Kétkeréken Gördülők Alapítványa:       170.000,-Ft 
Zöld Sportok Klubja:          200.000,-Ft 
Iránytű Szociális Szolgálat         500.000,-Ft 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály  
   Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály   
Határidő:  szerződés megkötésére a támogatás elfogadásától számított 15 nap 
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GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 

 
2009. november 13-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

 
86/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Holding Zrt., mint elismert vállalatcsoporttal kapcsolatos uralmi 

viszony létesítését célzó döntés (második döntés) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága (mint a jelen ügyben eljárt 
Legfőbb Szerv) 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 jóváhagyja, 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 vállalatcsoport 
bővül a fent nevesített csatlakozó társaságokkal. 
 
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 Alapító okiratának – az uralmi jogviszonyra 
utaló – XVIII. Cikkelye a Képviselőtestület 2009. március 5. napján meghozott II-
38/31.209/2009. sz. határozata alapján kiterjesztést nyer a csatlakozó ellenőrzött 
társaságokra, azáltal, hogy az Alapító okirat 1. sz. melléklete (elismert vállalatcsoportba 
sorolt gazdasági társaságok megnevezése) bővül a most csatlakozó társaságok 
megnevezésével.  
 
A Gazdasági Bizottság a Vagyonrendelet szerinti hatáskörében eljárva a Gt. 59.§ (2) bek-re 
alapítva a csatlakozó társaságok társasági szerződéseit az uralmi jogviszony (szerződés) 
vonatkozásában  
 
- a MISKOLCI TURISZTIKAI Kft. Alapító okiratát a jelen határozat II/A. melléklete 

szerint, 
- a MIBERSZOLG Kft. Alapító okiratát a jelen határozat II/B. melléklete szerint,  
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- a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Alapító okiratát a jelen határozat II/C. melléklete 

szerint módosítja. 
 
A Gazdasági Bizottság kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy  
 
- a Képviselőtestület II-38/31.209/2009. sz. határozata alapján felhatalmazott 

Polgármester által aláírt és a Miskolc Holding Zrt. Alapító okiratának módosításával 
kapcsolatos  

- a Gazdasági Bizottság jelen határozatával megvalósult a csatlakozó társaságok 
Alapító okiratának módosításával kapcsolatos  

- és az elismert vállalatcsoport bővítésével kapcsolatos  
 
cégváltozásbejegyzési és közzétételi eljárást a törvényes határidőn (15 napon) belül 
kezdeményezze. 
 
Határidő: a határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága, csatlakozó ellenőrzött társaságok 

ügyvezetői 
 
 

87/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2009. I. féléves 

jelentés, tagvállalati jelentések, mutatószámok  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a „Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2009. I. féléves jelentés, tagvállalati jelentések, 
mutatószámok”  című anyagot megtárgyalta és elfogadta.  
 
 
2009. november 19-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

 
88/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény alapján ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő 
megvásárlás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
alapján ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő megvásárlására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza.  
 
A határozat tárgya:  Miskolc 20821 hrsz.-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 

történő megvásárlása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 
vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási 
rendszer kialakításáról szóló 1/2005.(II. 10.) sz. rendelet 17/A § -a (1) b) pontja alapján 
hozzájárul a Miskolc 20821 hrsz.-ú ingatlan 14.070.000,-Ft. vételáron, kisajátítást 
helyettesítő adásvétel útján történő megvásárlásához. 
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Amennyiben a Miskolc 20821 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a kisajátítási vételárat nem 
fogadják el, a Bizottság felkéri a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására az Észak-
Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál. 
 
Felelős:                             Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály az adásvételi 

szerződés előkészítésében, valamint a vételár kifizetésében   
Közreműködik:              1.MIK Zrt. a terület hasznosításában 
             2.Városüzemeltetési Osztály a terület birtokbavételében 
Határidő:                         határozat meghozatalát követő 30 nap 
 
 

89/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc 0948/1 és 0948/3 hrsz.-ú ingatlanok Magyar Államtól történő ingyenes      

tulajdonba vétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat a Miskolc 0948/1 és 0948/3 hrsz.-ú ingatlanok Magyar Államtól történő ingyenes 
tulajdonba vételére” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza.  
 
A határozat tárgya:  Miskolc 0948/1 és 0948/3 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba 

vétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 
vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási 
rendszer kialakításáról szóló 1/2005.(II. 10.) sz. rendelet 15.§ (6) bekezdésének b) pontja 
alapján hozzájárul a Miskolc 0948/1 és 0948/3 hrsz.-ú ingatlanok Magyar Államtól történő 
ingyenes tulajdonba vételéhez. 
 
A Bizottság felkéri a Polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.  
 
Felelős:                                 Dr. Mokrai Mihály alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:        Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály az ingatlanok  
                                              törzsvagyonba vételben 
Közreműködik:                   1.  MIK Zrt. a területek további hasznosításában 
                                               2. Városüzemeltetési Osztály a területek 

birtokbavételében 
Határidő:                             határozat meghozatalát követő 8 nap 
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2009. november 26-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

 
90/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Egyes nem lakáscélú helyiségek értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat 
egyes nem lakáscélú helyiségek értékesítésére” című előterjesztést és az alábbiak szerint 
dönt. 
 
Jóváhagyja az alábbi ingatlanok értékesítését, valamint azok eladási árát, mint induló árat, 
melyet további áfa-fizetési kötelezettség nem terhel.  
 

sorszám ingatlan címe helyrajzi száma 
alapterülete 

(m2) 

induló 
nettó 

eladási ára 
(eFt) 

1.  Bajcsy-Zs. E. u. 32. 4992/1/A/53 73 25.000 

2. Tizeshonvéd u. 23. 
1768/A/57 

80/196-od tulajdoni hányad 
80 25.000 

3. Tizeshonvéd u. 23. 
1768/A/57 

23/196-od tulajdoni hányad 
23 4.200 

Összesen: 54.200 
 
Az ingatlanok értékesítése kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel, majd 
versenytárgyalás) alkalmazásával történjék. A kétfordulós versenyeztetési eljárás, a 
helyiségbérlők elővásárlási jogát biztosítsa.  
 
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-t az értékesítés teljes körű (az adásvételi 
szerződések aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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2009. november 26-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

91/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű 

beszerzés” 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű beszerzés” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága  a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű beszerzés” tárgyban benyújtott 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását jóváhagyja és engedélyezi az új közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Bizottság elnök 
Végrehajtásért felelős: Fleskó Gábor projekt igazgató MVK Zrt. 
Közreműködik:  MMJV Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2009. december 20.  
 
 

92/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 

„PR és kommunikációs feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó „PR és 
kommunikációs feladatok ellátása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó „PR és kommunikációs feladatok 
ellátása” tárgyban benyújtott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását jóváhagyja és 
engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Bizottság elnök 
Végrehajtásért felelős: Fleskó Gábor projekt igazgató MVK Zrt. 
Közreműködik:   MMJV Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2009. december 20.  
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2009. december 3-ai: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 

93/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  2009/S 169-244026. sz. közbeszerzési eljárás eredménye 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Közbeszerzési 
Döntőbizottság 2009. november 26. napján kelt és D.657/15/2009 sz. alatt nyilvántartott 
határozatában foglaltak alapján a 2009/S 169-244026 számú. „Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére 14 játszótér játszóeszközeinek beszerzése” tárgyban 
indult közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatként a Flexibilo Hungária Kft. és Somlán 
Kft. közös ajánlattevők által benyújtott 127 992 053,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
 
Felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 

94/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy::    KÉ 20584/2009. sz. közbeszerzési eljárás eredménye  
  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a KKÉÉ  2200558844//22000099..  sszz..   
„Vállalkozási szerződés játszóeszközök beszerzéséhez és telepítéséhez kapcsolódó 
előkészítő bontási, kertészeti és egyéb munkákra, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint megrendelő részére” tárgyban benyújtott játszótéri eszközök 
telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban, nyertes ajánlatként  a Jánosik és Társai 
Kft. által benyújtott  20 774 870,- HUF + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. 
 
Felelős:    Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 

95/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű 

beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának – a Kbt. 
kötelezően betartandó előírásai  miatti módosítások jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű beszerzés” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt „Villamos jármű beszerzés” tárgyban benyújtott 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a Kbt. kötelezően betartandó előírásai miatti 
módosításokkal jóváhagyja és engedélyezi az új közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Fleskó Gábor projekt igazgató MVK Zrt. 
Közreműködik:  MMJV Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2009. december 20. 
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IFJUSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG: 

 
 
2009. november 19-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

37/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági határozat: 
 
Tárgy:  Lakásfelújítási támogatási kérelem 
 
 
 

38/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági határozat: 
 
Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott 

pályázatok elbírálása. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága 
(továbbiakban: Bizottság) elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.   Az „A” típusú ösztöndíjra benyújtott pályázók közül 303 fő részére a havi 3.000.- Ft. 

ösztöndíjat 10 hónap időtartamra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre 
megállapítja. A nyertes pályázók névsorát a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
2.   „B” típusú ösztöndíjban 16 főt részesít havi 3.000.- Ft. összegben, 3x10 hónap, azaz 

hat egymást követő tanulmányi félév időtartamra. A nyertes pályázók névsorát a 
határozat 2. számú melléklete tartalmazza.  

 
3.   A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
 
3.1   a pályázatok eredményeit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin tegye közzé. 
 
Felelős:        Polgármester 
Közreműködik:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:         2009. december 4. 
 
3.2.  A nem támogatott és a pályázatból kizárt pályázók bírálati lapjainak eredeti 

példányát az összesítő lapokkal együtt jutassa el az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), a 
támogatott pályázók eredeti Bírálati lapjait és azok kötelező mellékletét képező 
iskolalátogatási igazolásokat az összesítő lapokkal együtt pedig továbbítsa a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére. 

 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:       2009. december 1. 
 
 
 
3.3.  Az Igazgatóság által megadott ütemezés szerint a megállapított támogatási 

összeget, a megadott határidőre utalja át a Bursa célszámlára. 
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Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
       Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:            folyamatos 
 
 

39/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági határozat: 
 
Tárgy:  Miskolc, Tégla utcában elhelyezkedő 42906/8. hrsz-ú ingatlan bérlőire 

vonatkozó elhelyezési terv jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és sport Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat Miskolc, Tégla utcában elhelyezkedő 42906/8. hrsz-ú ingatlan 
bérlőire vonatkozó elhelyezési terv jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbiak 
szerint dönt: 
 
Jóváhagyja a nyertes ajánlattevő – a GEOHOLD Kft. és az INPAER Kft. alapításával 
létrehozott konzorcium – 2009. szeptember 11-én kelt bérlő-elhelyezési tervét. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:   azonnal 
 
 

 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

 
 
2009. november 19-ei: 

 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 
 
 

Oktatási és Kulturális Bizottság 8/2009. sz. határozata: 
 
Tárgy:  „Miskolc Város Ösztöndíjasa” 2009. évi pályázatok elbírálása. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága elbírálta a 
„Miskolc Város Ösztöndíjasa” 2009. évi pályázatokat, 81 pályázót részesített támogatásban, 
6.460.000 Ft. összegben, az Oktatási funkció/Ifjúságpolitikával kapcsolatos 
feladatok/Tanulók ösztöndíja sorról.  
 
Felelős:                Oktatási és Kulturális Bizottság 
Közreműködik:  Közoktatási  Osztály 
                             Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:            azonnal 
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Oktatási és Kulturális Bizottság 9/2009. sz. határozata: 

 
Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott 

pályázatok elbírálása. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: 
Bizottság) elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott 
pályázatokat és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.   Az „A” típusú ösztöndíjra benyújtott pályázók közül 303 fő részére a havi 3.000.- Ft. 

ösztöndíjat 10 hónap időtartamra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre 
megállapítja. A nyertes pályázók névsorát a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
2.   „B” típusú ösztöndíjban 16 főt részesít havi 3.000.- Ft. összegben, 3x10 hónap, azaz 

hat egymást követő tanulmányi félév időtartamra. A nyertes pályázók névsorát a 
határozat 2. számú melléklete tartalmazza.  

 
3.     A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
 
3.1   a pályázatok eredményeit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin tegye közzé. 
 
Felelős:         Polgármester 
Közreműködik:    Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:          2009. december 4. 
 
3.2.  A nem támogatott és a pályázatból kizárt pályázók bírálati lapjainak eredeti 

példányát az összesítő lapokkal együtt jutassa el az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), a 
támogatott pályázók eredeti Bírálati lapjait és azok kötelező mellékletét képező 
iskolalátogatási igazolásokat az összesítő lapokkal együtt pedig továbbítsa a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére. 

 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:       2009. december 1. 
 
3.3.  Az Igazgatóság által megadott ütemezés szerint a megállapított támogatási 

összeget, a megadott határidőre utalja át a Bursa célszámlára. 
 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
        Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:             folyamatos  
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2009. december 3-ai: 

 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
 

Oktatási és Kulturális Bizottság 10/2009. sz. határozata  
 
Tárgy:  Oktatási és Kulturális Bizottság 10/2009. sz. határozata a 8/2009 sz.           
                        határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 8/2009 sz. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
- támogatott pályázók száma: 82 fő 
- a megítélt összeg: 6. 540.000 Ft. 
   
Felelős:                Oktatási és Kulturális Bizottság 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
                             Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:            azonnal 
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KIADJA: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

 
 
 

Szerkesztette: 
Doszpoly Judit 

 
Jóváhagyta: 

Méhész Katalin 
aljegyző 

 
 
 

KÉSZÜLT:   
 

Polgármesteri Hivatal 
hivatali nyomdájában 
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