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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETE 

 
Rendelet száma                    Tárgya                        ___________   
 
 
(2009. december 17-ei Közgyűlés) 
 
 

41/2009. (XII.23.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
6/2009. (III.11.) sz. rendelet módosításáról 
 

42/2009. (XII.23.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
6/2009. (III.11.) sz. rendelet módosításáról 
 

43/2009. (XII.23.) A 2010. évi átmeneti gazdálkodásról 
 

44/2009. (XII.23.) 
 

Az egyes adózást érintő rendeletek módosításáról 
 

45/2009. (XII.23.) 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 
56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról 
 

46/2009. (XII.23.) 
 

A lakások bérletéről szóló, többször módosított  
25/2006.(VII.12.) számú rendelet módosításáról 
 

47/2009. (XII.23.) 
 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú 
helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított 
48/1997. (IX.29.) számú rendelet módosításáról 
 

48/2009. (XII.23.) 
 

A közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvízelvezetési 
szolgáltatásért fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről 
szóló 44/2008. (XII.22.) sz. rendelet módosításáról 
 

49/2009. (XII.23.) 
 

A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló 21/2009. (VI.30.) sz. rendelet módosításáról 
 

50/2009. (XII.23.) 
 

A közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII.22.) számú rendelet 
módosításáról 
 

51/2009. (XII.23.) 
 

A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, 
közzétételének szabályairól szóló, többször módosított 
14/2007. (V.17.) számú rendelet módosításáról 
 

52/2009. (XII.23.) 
 

A fizető parkolási rendszerről szóló, többször módosított 
31/2004. (IX.29.) számú rendelet módosításáról. 
 

53/2009. (XII.23.) 
 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól 
szóló, többször módosított 36/1997. (VII.01). sz. rendelet 
módosításáról 
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54/2009. (XII.23.) 
 

A kötelezően igénybeveendő kéményseprőipari 
közszolgáltatásról szóló – többször módosított - 39/1996. (VII.01.) 
sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 

55/2009. (XII.23.) 
 

A helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, 
valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás 
szabályozásáról szóló módosított 63/1997. (XI. 1.) sz. rendelet 
módosításáról 
 

56/2009. (XII.23.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól 
szóló 3/2008. (III.12.) sz. rendelet és az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 
módosított - 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosításáról 
 

57/2009. (XII.23.) 
 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és 
működési rendjéről szóló többször módosított 7/2004. (III.10.) sz. 
rendelet módosításáról. 
 

 
 
(A Közgyűlés 2009. november 26-ai ülésén módosított rendelet átvezetése:) 
 
 

39/2009.(XII.02.) 
 

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről. (4. sz. mellékl.) 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma         Tárgya             . 
 
 
2009. december 17-ei: 
 
 
Zárt ülésen hozott határozata: 

 
IX-223/31.108-8/2009. Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági 

ügyekben 
 
 
 
Nyílt ülésen hozott határozatai: 
 
 

IX-224/32.264/2009. Tájékoztató a 2009. évi költségvetési gazdálkodás I-III. 
negyedévi helyzetéről 
 

IX-225/32.270/2009. Miskolc Megyei Jogú Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepciója 
 

IX-226/32.273-1/2009. Értékesíthető önkormányzati bérlakások körének 
módosítása 
 

IX-227/32.282/2009. Miskolc város közbiztonságának javításával 
kapcsolatos intézkedések megtétele 
 

IX-228/32.283/2009. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött 
„Közszolgáltatási Szerződés” 2010. évre érvényes 
normatíváinak jóváhagyása 
 

IX-229/32.284/2009. Miskolci Galéria TIOP–1.2.2/09/1 pályázatának 
támogatása 
 

IX-230/32.285/2009. TIOP keretében meghirdetett „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-
szakellátásban” című pályázat benyújtása 
 

IX-231/32.286/2009. 2010. évi kitüntetések adományozására Kuratórium 
megválasztása 
 

IX-232/32.287/2009. Villamos nagyprojekthez szükséges Északerdő Zrt. 
tulajdonában álló ingatlanok adásvétellel történő 
megszerzése 
 

IX-233/32.288/2009. Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői 
álláshelyeire történő pályázat kiírása 
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IX-234/32.299/2009. Miskolc, Aulich utcában található 8315/90-93 és 
8315/99-100 helyrajzi számokon korábban 
értékesítésre került ingatlanok beépítési kötelezettsége 
határidejének meghosszabbítása 
 

IX-235/32.300/2009. Miskolc, Szentpéteri kapuban található, 11105/2 
helyrajzi számú 3 ha 2.160 m2 területű „sporttelep” 
megnevezésű, valamint a 3072/14 helyrajzi számú 
8.655 m2 nagyságú „sípálya” megnevezésű ingatlanok 
hasznosítása 
 

IX-236/32.301/2009. Martin-kertváros, Pitypang Óvoda bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 
 

IX-237/32.315/2009. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
működéséről 
 

IX-238/32.247-1/2009. Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt keretében 
kihelyezendő képfelvevők helyszínének, valamint a 
képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölése 
 

IX-239/32.335/2009. Miskolc Városi Sportuszoda megvalósulásával 
összefüggő döntések meghozatala 
 

IX-240/32.336/2009. Közoktatási intézmények ÉMOP pályázatban vállalt 
infrastrukturális fejlesztési beruházásainak 
megvalósításával összefüggő önrész kiegészítése 
 

IX-241/32.337/2009. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítása 
 

IX-242/32.086-1/2009. MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 
Megállapodása és Alapító Okiratának módosítása 
 

IX-243/32.339/2009. Közművelődési megállapodások megkötése 
 

IX-244/32.340/2009. TIOP keretében meghirdetett „Korszerű regionális 
onkológiai hálózat kialakítása” című pályázathoz 
konzorciumban történő csatlakozás 
 

IX-245/32.341/2009. MISEK Nonprofit Kft. ellátási területének módosítása 
és a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás 
Tanácsa erre irányuló módosítási kérésének 
befogadása 
 

IX-246/32.186-1/2009. A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP-
2009-4.3.2) önerejének módosítása 
 

IX-247/32.354/2009. Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá 
történő átalakításával kapcsolatban hozott határozat 
módosítása 
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IX-248/32.353/2009. Szociális nappali alapszolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztése Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az 
ellátás minőségi javítása érdekében című, ÉMOP 
pályázat önrészének biztosítása 
 

IX-249/32.352/2009. Demencia iránytű - nappali ellátás biztosítása demens 
ellátottak részére című ÉMOP pályázat önrészének 
biztosítása 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 
 
2009. december 3-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

96/2009. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum kezelésében és 
használatában álló Miskolc, Rákóczi u. 2. szám alatti Rákóczi-
ház földszintjén a Széchenyi utca felől nyíló, 27 m2 kiterjedésű 
üzlethelyiség bérbeadásának jóváhagyása. 
 

 
 
2009. december 17-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

97/2009. Miskolc, Középszer u. 20. VII/1. sz. alatt lévő 40027/38/A/22 
hrsz.-ú lakás megvásárlása. 

 
98/2009. DSM Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti terv . 

 
 
 
2009. december 17-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 

99/2009. Miskolc város közigazgatási területén közvilágítási aktív elemek 
üzemeltetése, és a korszerű, energiatakarékos üzemeltetéshez 
szükséges fejlesztések finanszírozása és kivitelezése” tárgyú 
Kbt. IV. fejezet, 7. Cím szerinti gyorsított tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és az eljárást 
lezáró döntés meghozatala. 

100/2009. „Szállítási szerződés gerinc-egér beszerzésére” tárgyú Kbt. VI. 
fejezet 22. cím szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményének jóváhagyása és az eljárást lezáró döntés 
meghozatala. 
 

101/2009. „Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése iskolai 
védőnők részére” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. cím szerinti általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és 
az eljárást lezáró döntés meghozatala. 
 

102/2009. 
 

„Szállítási szerződés orvosi műszerek beszerzésére” tárgyú Kbt. 
VI. fejezet 22. cím szerinti általános egyszerű közbeszerzési 
eljárás eredményének jóváhagyása és az eljárást lezáró döntés 
meghozatala. 
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103/2009. 
 

„Szállítási szerződés védőnői szoftverek beszerzésére, 
telepítésére, és kapcsolódó szolgáltatásokra” tárgyú Kbt. VI. 
fejezet 22. cím szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményének jóváhagyása és az eljárást lezáró döntés 
meghozatala. 
 

 
 
2009. december 18-ai: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 
 

104/2009. „TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0148 számú Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben c. 
támogatáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzési és 
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításának jóváhagyása. 
 

107/2009. „MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására 
fordítandó hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának jóváhagyása. 
 

108/2009. „Miskolc Megyei Jogú Város Intézményei részére élelmiszer 
alapanyagok szállítása” tárgyú Kbt. IV. fejezet 3. cím szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban részajánlatok elfogadása. 
 

 
 
2009. december 18-ai: 
 
Nyílt ülésen hozott határozatai: 
 

105/2009. Közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása. 
 

106/2009. Közgyűlés által a 2009. évi költségvetési rendeletben 
meghatározott fejlesztési hitel igénybevételéhez szükséges banki 
feltételek jóváhagyására. 

 
 

OKTATÁSI BIZOTTSÁG 
 

2009. december 3-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
 

10/2009. Az Oktatási és Kulturális Bizottság a „Miskolc Város 
Ösztöndíjasa” címek 2009. évi odaítéléséről.” szóló 8/2009 sz. 
határozatának módosításáról. 
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EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 

 
 

2009. december 8-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
 

8/2009. A 26. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának 
átadása Dr. Marinescu Tiberiu részére 

 
 

IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT  BIZOTTSÁG 
 
 
2009. december 8-ai:  

 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

40/2009. Közigazgatási Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja a 2009. évi 
Nyugdíjas Klubok működési támogatásának felhasználásával 
kapcsolatos kérelme. 
 

41/2009. Miskolc, Középszer u. 20. szám alatt keletkezett tűzvész kapcsán 
kárt szenvedettek támogatása. 
 

 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
 
2009. december 10-ei:  

 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 

1/2009. A Szeleta Kultúráért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. félévi 
beszámolóinak elfogadása 
 

2/2009. Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci 
Családokért 2008. évi és 2009. I. félévi beszámolóinak 
elfogadása 
 

3/2009. Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. 
félévi beszámolóinak elfogadása. 
 

4/2009. Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. 
félévi beszámolóinak elfogadása. 
 

5/2009. Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. 
félévi beszámolóinak elfogadása. 
 

6/2009. Miskolci  Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány 
2008. évi és 2009. I. félévi beszámolóinak elfogadása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI: 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

41/2009. (XII. 23.) számú rendelete 
 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
6/2009. (III. 11.) sz. rendelet módosításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik ... feladat- és 
hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában 
foglaltak alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
6/2009. (III. 11.) sz. Önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított 
előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
 
a.) költségvetési bevételek főösszegét 57.893.385 ezer Ft-ban 
b.) költségvetési kiadások főösszegét 60.563.107 ezer Ft-ban 
c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát 2.669.722 ezer Ft-ban 
d.) tárgyévi hiteltörlesztés összegét 258.786 ezer Ft-ban 
e.) összes hiányát 2.928.508 ezer Ft-ban 
 
állapítja meg.” 

 
2.§ 

 
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 1/a. számú melléklete 
helyébe e rendelet 1/a. sz. melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. 
melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 5. számú 
melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 
5. sz. melléklete, a R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 13. 
számú melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 
 

3.§ 
 

A R. 2.§ (1)-(11) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata    16.867.121 ezer Ft 
 
(2)  A munkaadókat terhelő járulékok  
   (TB, munka-adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata    5.445.848 ezer Ft 
 
(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata    14.540.305 ezer Ft 
 
(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata          30.119 ezer Ft 
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(5)  Pénzeszközátadás, támogatások 
   (speciális célú támogatások) előirányzata                 7.514.161 ezer Ft 
 
(6)  A beruházások előirányzata      11.955.352 ezer Ft 
 
(7)  A felújítások előirányzata           408.149 ezer Ft 
 
(8)  A költségvetés általános tartaléka            58.971 ezer Ft 
 
(9)  A költségvetés céltartaléka           330.000 ezer Ft 
 
(10)  Fejlesztési céltartalék         2.076.548 ezer Ft 
 
(11)  Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 
           (hiteltörlesztés és kamatfizetés összege)      1.595.319 ezer Ft. 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. december 23. 
 
 
 
 dr. M i h a l e c z  Péter sk. K á l i   Sándor sk. 
                             jegyző                                                                        polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

42/2009. (XII. 23.) számú rendelete 
 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
6/2009. (III. 11.) sz. rendelet módosításáról 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik ... feladat- és 
hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában 
foglaltak alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal 
növelt 6/2009. (III. 11.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított 
előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
 

a.) költségvetési bevételek főösszegét 58.713.337 ezer Ft-ban 
b.) költségvetési kiadások főösszegét 61.383.059 ezer Ft-ban 
c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát  2.669.722 ezer Ft-ban 
d.) tárgyévi hiteltörlesztés összegét 258.786 ezer Ft-ban 
e.) összes hiányát 2.928.508 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.” 

 
2.§ 

 
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 1/a. számú 
melléklete helyébe e rendelet 2/a. sz. melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e 
rendelet 3. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete, a 
R. 4/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete 
helyébe e rendelet 7. sz. melléklete, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. 
melléklete, a R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete, a R. 12. sz. 
melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 
 
 

3.§ 
 

A R. 2.§ (1)-(11) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata 16.955.952 ezer Ft 
 
(2) A munkaadókat terhelő járulékok  
 (TB, munka-adói járulék, egészségügyi hozzájárulás) előirányzata 5.332.356 ezer Ft 
 
(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 14.687.765 ezer Ft 
 
(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 29.719 ezer Ft 
 
(5)  Pénzeszközátadás, támogatások 
 (speciális célú támogatások) előirányzata 7.886.811 ezer Ft  
 
(6)  A beruházások előirányzata 12.323.839 ezer Ft  
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(7)  A felújítások előirányzata 407.986 ezer Ft  
 
(8)  A költségvetés általános tartaléka 47.278 ezer Ft  
 
(9) A költségvetés céltartaléka 300.000 ezer Ft  
 
(10) Fejlesztési céltartalék 2.074.820 ezer Ft  
 
(11) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.595.319 ezer Ft  

 
 

4.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Miskolc, 2009. december 23. 
 
 
 
 dr. M i h a l e c z  Péter sk. K á l i   Sándor sk. 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

43/2009. (XII. 23.) számú rendelete 
 

a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról 
 
 

A Közgyűlés az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

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

2.§ 
 

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési 
feladatok, az évente ismétlődő rendszeres Zrt., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, 
pénzeszköz átadások 2010. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában 
az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az 
időarányostól eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes 
szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos (síktalanítás, hóeltakarítás és egyéb) 
kiadások, támogatások. 

 
(2) A 2010. január 1-től esedékes bérintézkedések a központi szabályozásnak 

megfelelően a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit érintően 
az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. 

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

részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által 
előírt – számadási kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy 
esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. 

 
(4) Sportegyesületi támogatás folyósítása – fentiek figyelembevételével – az átmeneti 

gazdálkodás időszakában is csak az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 
döntése alapján történhet. Ez alól kivételt képeznek a Közgyűlés korábbi döntése 
szerint a szerződésen alapuló kifizetések. 

 
3.§ 

 
Az átmeneti gazdálkodás időszakában: 
 
(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, 

rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2009. évre jóváhagyott előirányzatok 
maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi 
áthúzódásainak megfelelően. 

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

feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek 
megfelelően teljesíthetők. 
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4.§ 
 

A 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási 
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével: 
A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban különböző pályázatokhoz kapcsolódó) 
feladatok esetében – az átmeneti gazdálkodási időszak alatt – összességében maximum 
300 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és keret 
jellegű közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele, valamint a folyamatos 
városüzemeltetési és beruházási feladatok ellátása érdekében feltételes közbeszerzési 
eljárás kiírása és feltételes szerződés kötése, stb.). 

 
 

5.§ 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő 
pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban elhatározott, pénzügyi 
kihatással járó intézkedéseket a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt 
megtegye. 

 
6.§ 

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

 
 

7.§ 
 

Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetési 
rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 
 Dr. Mihalecz  Péter sk. Káli  Sándor sk. 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

44/2009.(XII. 23.) számú rendelete 
 

az egyes adózást érintő rendeletek módosításáról 
 

ÉPÍTMÉNYADÓ 
 

1.§ 
 
Az építményadóról szóló többször módosított 62/2001. (XII. 12.) számú Önkormányzati 
rendelet  (a továbbiakban: ÉPÖr.) 3. § /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3. § (2) Az adó mértéke: 
 

a)  üdülő esetében       1.000.- Ft/m2 
b)  külterületen elhelyezkedő gazdasági épületek esetében    200.- Ft/m2 
c)  garázs esetében           600.- Ft/m2  
d)  minden egyéb adóköteles építmény esetében    1.000.- Ft/m2  
  - kivéve az „Ipari Park” címet elnyert ipari területen 
  lévő egyéb  építményeket, amelyek esetében     700.- Ft/m2 
e)   lakások (kivéve a 4. § /1/ bekezdés c) pont) esetében         1.000.- Ft/m2.” 

 
 

IPARŰZÉSI ADÓ 
 

2.§ 
 
A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 61/2001. (XII.12.)  számú  Önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban IPÖr.)  2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § (1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó 

árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített 
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített 
telephelyen végzett tevékenységből származik.” 

 
(2)  Az IPÖr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.§ (1) Az adó alanyának a bejelentkezés, az adó bevallása, az adóelőleg 

megállapítása, bevallása, megfizetése és az adó megfizetése során a Htv., 
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a közteherviselés rendszerének 
átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 
vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia. 

 
A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő adókötelezettségeket az adózók az 
önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat 
az önkormányzati adóhatóság látja el. 
 
A 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően az iparűzési adóval összefüggő 
hatásköröket az állami adóhatóság 2010. január 1-jétől gyakorolja. 
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A (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési 
adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Amennyiben az adóelőleget 
az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtásáról az önkormányzati 
adóhatóság gondoskodik. 
 
A 2009. évi adóévről szóló adóbevallást az adóalanyok az önkormányzati adóhatósághoz 
teljesítik, és az ezzel összefüggő befizetési kötelezettséget, illetőleg a keletkező túlfizetést 
az önkormányzati adóhatósághoz fizetik be, illetőleg igénylik vissza.” 
 
 

IDEGENFORGALMI ADÓ 
 

3. § 
 
Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 23/1991. (XI. 28.) sz. rendelet (a 
továbbiakban IFÖr) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. §  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.- Ft.” 
 

 
TALAJTERHELÉSI DÍJ 

 
4. § 

 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló módosított 18/2004. (VI. 10.) sz. 
rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § (3)  A talajterhelési díjat Miskolc Megyei Jogú Város Képviselőtestülete  

10700086-42689106-52600003.számú talajterhelési díj beszedési számlájára 
kell befizetni.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet  2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet 4. §-át a 2009. adóévtől kell alkalmazni. 
 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az IFÖr. 4. § a) pontjában 

szereplő „és a 70. életévét betöltött” szövegrész. 
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
                       Dr. Mihalecz Péter sk.                                 Káli Sándor sk. 
                                jegyző                                                 polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

45/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 

56/2001.(XII. 12.) sz. rendelet módosításáról 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 
56/2001.(XII. 12.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
 
(1)  A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 
(2)  A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 
 
 
 

2. § 
 
 
Ezen rendelet a 2010. január 1. napján lép hatályba. 

 
 
 
M i s k o l c, 2009. december 17. 
 
 
 
 
                    Dr. Mihalecz Péter sk.           K á l i   Sándor sk. 
                            jegyző      polgármester 
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1.sz. melléklet 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja 
2010. január 1-jétől 

 
A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás igénybevételének 
díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, illetve az ingatlantulajdonosnál rendelkezésre 
álló tárolótartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az 
ürítések számának szorzataként kell megállapítani, figyelem bevéve a 8.§ (3) 
bekezdésében meghatározott, az ürítések számára vonatkozó gyakoriságot. 
 
Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos tulajdonát képező tartály egyszeri ürítése esetén: 

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 169 Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 340 Ft + ÁFA

1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 677 Ft + ÁFA

1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 176 Ft + ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3 108 Ft + ÁFA  
 
Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése esetén: 

Heti egyszeri szállítás esetén

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 200 Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 391 Ft + ÁFA

1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 734 Ft + ÁFA

1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 512 Ft + ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3 588 Ft + ÁFA

Heti kétszeri szállítás esetén

1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 185 Ft + ÁFA

1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 363 Ft + ÁFA

1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 712 Ft + ÁFA

1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 344 Ft + ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3 348 Ft + ÁFA  
 
A szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák                                        228   Ft+ÁFA 
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2. sz. melléklet 
 

Miskolc Megyei Jogú Város  
szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása  

2010. évre 
 
Ezen díjszabás alkalmazása kötelező a 12. §-ban meghatározott települési szilárd 
hulladéklerakó létesítményre (ártalmatlanító hely) beszállított hulladékok ártalmatlanítása 
esetén: 
 
1. A konzorciumban résztvevő önkormányzatok hulladéka esetén: 
 
- Ömlesztett kommunális hulladékok 6.559 Ft/t+ÁFA 
- Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 2.544 Ft/t+ÁFA 
- Építési törmelék 958 Ft/t+ÁFA 
- Zöldhulladék 889 Ft/t+ÁFA 
 
 
2.  A konzorciumon kívüli (külső) önkormányzatok hulladéka esetén: 
 
- Ömlesztett kommunális hulladékok 6.559 Ft/t+ÁFA 
- Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 2.544 Ft/t+ÁFA 
- Építési törmelék 958 Ft/t+ÁFA 
- Zöldhulladék 889 Ft/t+ÁFA 
 
 
3.  Gazdálkodó szervezetek hulladéka esetén 
 
 
- Ömlesztett kommunális hulladékok 8.809 Ft/t+ÁFA 
- Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 6.351 Ft/t+ÁFA 
- Építési törmelék 5.134 Ft/t+ÁFA 
- Zöldhulladék 6.689 Ft/t+ÁFA  
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

46/2009. (XII. 23.) számú rendelete 
 

a lakások bérletéről szóló, többször módosított 
25/2006.(VII. 12.) számú rendelet módosításáról 

 
 

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

1.§ 
 

A Rendelet 3.§ (3) bekezdés d) és j) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3.§ (3) 

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

j)  a bánatpénz és az eljárási díj fizetésére vonatkozó kötelezettséget.” 
 

2.§ 
 

A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.§ 
(2) A pályázaton nagykorú és cselekvőképes, vagy olyan nagykorú személyek 

vehetnek részt, akiket a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá 
helyezett.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
kiegészül az alábbi h) ponttal: 
 
„4.§ (3)  
 

a) aki önkormányzati bérlakással rendelkezik; 
b) aki lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti 

jogával rendelkezik, ide nem értve az öröklés útján szerzett lakás 
részilletőségét; 

 
h)  aki a pályázat megjelenésekor önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli 

lakáshasználó.” 
 

4.§ 
 

A Rendelet 4.§ (5) és (9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 
„4.§ 
 
(5) Házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak csak közösen nyújthatnak be 

pályázatot.  
 
A pályázat szempontjából élettársnak minősülnek azok, akik: 
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a) az együttélésüket legalább két éves közös állandó lakcímbejelentéssel 

igazolják, vagy  
b) közös gyermekük van, vagy  
c) élettársi kapcsolatuknak az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzését 

igazolják. 
 
(9) Együttköltözőként a pályázó házastársán, bejegyzett élettársán, élettársán 

túlmenően, kiskorú gyermekeik, a közös háztartásban élő nagykorú gyermekeik, 
jogerős bírósági ítélettel a pályázó gondnoksága alá helyezett együtt költöző 
személy és a pályázó gondozásra szoruló közeli hozzátartozója vehetők 
figyelembe.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 5.§ (8), (10) és a (11) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és 
kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel: 

 
„5.§  
 
(8)  Két eredménytelen pályáztatás esetén a bérlakást – ha a bérbeadó egyéb 

elhelyezési kötelezettségeihez nem használható fel – a bérbeadó jogosult 
ideiglenes hasznosítás céljából határozott időre, magánszemély részére 1 évre 
bérbe adni. A határidő lejártát követően amennyiben a bérlő a szerződésből 
eredő kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és a lakás más módon nem 
hasznosítható a bérlő kérelme alapján újabb 1 éves határozott idejű szerződés 
köthető ideiglenes hasznosítás céljából. A hasznosítás elősegítése érdekében a 
bérleti díjból a 2. számú mellékletben leírtakon túlmenően legfeljebb 30 % 
kedvezmény biztosítható. A kedvezmény mértékét az adott lakás 
vonatkozásában a bérbeadó hirdetményében közzéteszi, illetőleg az újabb 
bérbeadás során felülvizsgálja és meghatározza. A bérlő köteles a kedvezmény 
nélküli bérleti díj alapján e rendelet szerinti óvadékot fizetni.  

 
(10)  Az ideiglenes hasznosítás körében bérbe adott lakás bérlője nem lehet az: 
 

a) aki nem rendelkezik legalább egy éves állandó miskolci helybenlakással 
vagy nem igazol legalább egy éves, határozatlan időtartamra szóló, 
folyamatos munkaviszonyt ahol a munkavégzés helye Miskolc Megyei Jogú 
Város területén van.; 

b) aki önkormányzati bérlakással rendelkezik; 
c) aki lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti 

jogával rendelkezik, ide nem értve az öröklés útján szerzett lakás 
részilletőségét; 

d) aki Miskolc Megyei Jogú Város területén két éven belül magántulajdonú 
lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti 
jogával rendelkezett; 

e) aki öt éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett, 
kivéve ha a bérlőtársi jogviszony megszüntetésére a házasság felbontása, 
vagy az élettársi kapcsolat megszűnése miatt került sor; 

f) aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló 
vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt  

g) akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem alapján a 
lakás fenntartása nem biztosított. 
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(11)  Az ideiglenes hasznosítást követően, ha a bérlő a bérleti szerződésből származó 
kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, a bérbeadó felülvizsgálja a 
bérbeadást  és dönt a  bérlő részére történő határozott időtartamú bérbeadásról,  
melyről a Bizottságokat tájékoztatja. Az ideiglenesen hasznosított lakást - 
megüresedését követően - pályázat útján vagy a bérbeadó egyéb elhelyezési 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében lehet bérbe adni.” 

 
(12)  Az ideiglenes hasznosításra  a szociális és a költségelvű lakások pályázatására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ezen paragrafusban foglalt eltérésekkel.” 
 

6.§ 
 

A Rendelet 6.§ (3) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„6.§ 
 
(3)  A pályázat benyújtására nem jogosult az, aki nem rendelkezik legalább három 

éves állandó miskolci helybenlakással, vagy nem igazol legalább egy éves, 
határozatlan időtartamra szóló, folyamatos munkaviszonyt ahol a munkavégzés 
helye Miskolc Megyei Jogú Város területén van. Ezen feltételeket a pályázati 
hirdetménynek is tartalmaznia kell. 

 
(5) Nem nyújthat be pályázatot: 
 

a) aki önkormányzati bérlakással rendelkezik, 
b) aki öt éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett, 

kivéve ha a bérlőtársi jogviszony megszüntetésére a házasság felbontása, 
vagy az élettársi kapcsolat megszűnése miatt került sor 

c) aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló 
vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt - a Családok Átmeneti Otthonában 
élők kivételével; 

d) aki lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti 
jogával rendelkezik, ide nem értve az öröklés útján szerzett lakás 
részilletőségét; 

e) aki Miskolc Megyei Jogú Város területén két éven belül magántulajdonú 
lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy haszonélvezeti 
jogával rendelkezett; 

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

 
7.§ 

 
A Rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7.§  
 
(3)  Nem nyújthat be pályázatot az: 
 

a) aki önkormányzati bérlakással rendelkezik; 
b) aki öt éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett 

Miskolc Megyei Jogú Város területén, kivéve ha a bérlőtársi jogviszony 
megszüntetésére a házasság felbontása, vagy az élettársi kapcsolat 
megszűnése miatt került sor ; 
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c) aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló, 
vagy jogcím nélküli lakáshasználó volt;  

d) a természetes személy, aki lakás egészének vagy részének tulajdonjogával 
vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város 
területén, ide nem értve az öröklés útján szerzett lakás részilletőségét;  

e) a természetes személy, aki két éven belül magántulajdonú lakással vagy a 
lakás használatára feljogosító tulajdoni hányaddal vagy haszonélvezeti 
joggal rendelkezett Miskolc Megyei Jogú Város területén; 

f) a magánszemély, akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
egyedülálló esetében 300%- át nem éri el.” 

 
8.§ 

 
A Rendelet 8.§ (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„8.§ 
 
(1) Az önkormányzati bérlakás bérbeadása határozott időre, legfeljebb öt évre 

történhet. A bérleti jogviszonynak a bérleti időtartam lejárta miatti megszűnését 
követően a lakás újabb határozott időtartamra bérbe adható, amennyiben a bérlő 
az önkormányzati lakásra továbbra is jogosult, és a bérleti szerződésből 
származó – különösen az együttélés követelményeinek és a házirend 
szabályainak megtartására vonatkozó – kötelezettségeit maradéktalanul 
teljesítette. Az újabb határozott időtartamú bérbeadás feltétele, hogy a bérlőnek 
bérleti díj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi 
tartozása ne álljon fenn, kivéve, ha a bérlő és a követelés jogosultja (közüzemi 
szolgáltató) megfelelő biztosíték alkalmazása mellett a tartozás rendezésére 
részletfizetési megállapodást kötött. Közüzemi tartozás fennállása esetén a 
részletfizetési megállapodás bemutatását követően a lakás legfeljebb 1 évre 
adható bérbe. 

 
(5) Bérleti jogviszony folytatás elismerése esetén a bérlakásra bérleti díj, vízdíj 

tartozás, vagy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi tartozás nem 
állhat fenn, kivéve, ha a jogviszony folytatásra jogosult és a követelés jogosultja 
(közüzemi szolgáltató) megfelelő biztosíték alkalmazása mellett a tartozás 
rendezésére részletfizetési megállapodást köt. 

 
9.§ 

 
A Rendelet 9.§-a kiegészül az alábbi (3) és (4) bekezdéssel: 
 
„9.§ 
 
(3) Ha a bérbeadó és a bérlő megállapodása alapján a bérlő részére bármely 

jogcímen biztosított lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotúvá a bérleti szerződést legfeljebb 90 napos határozott időtartamra lehet 
megkötni, melynek időtartama alatt a bérlő köteles a felújítási munkálatokat 
elvégezni. A 90 napos határozott időtartamra a 200.000.-Ft-ot meghaladó 
felújítási költség esetén a bérlő részére 50% bérleti díj kedvezmény biztosítható. 
Ha a bérlő a felújítási kötelezettségének nem tesz eleget, vele újabb határozott 
időtartamú szerződés nem köthető és a biztosított kedvezményt köteles 
egyösszegben visszafizetni a bérbeadó részére. 

 



9. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                       25.            

(4) Ha a bérbeadó bármely okból felújított állapotú cserelakást biztosít a bérlő 
részére és a bérlő köteles az általa lakott lakást üres, tiszta, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, a bérleti szerződést 
legfeljebb 90 napos határozott időtartamra lehet megkötni, melynek időtartama 
alatt a bérlő köteles a felújítási munkálatokat elvégezni. Amennyiben  ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, a biztosított cserelakásra határozott 
időtartamú bérleti szerződés nem köthető.” 

 
10.§ 

 
A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12.§ 
 
(1) Az önkormányzati bérlakásra bérlőtársi szerződést a bérleti jogviszony 

keletkezésekor egyenes ági hozzátartozóval, házastárssal, bejegyzett élettárssal, 
élettárssal és testvérrel lehet kötni. Az élettársi minőséget igazoltnak kell 
tekinteni jelen rendelet 4.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint. 

 
(2) A házastárs és a bejegyzett élettárs kivételével a bérleti jogviszony fennállása 

alatt a szerződés megkötésének további feltétele állandó lakcímbejelentéssel is 
igazolt életvitelszerű együttlakás. A bérlőtársi jogviszony kialakításának 
feltétele, hogy a bérlőnek bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatai felé közüzemi tartozása ne álljon fenn, kivéve, ha a bérlő és a 
követelés jogosultja (közüzemi szolgáltató) megfelelő biztosíték alkalmazása 
mellett a tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötött. 

 
(3) Nem létesíthető bérlőtársi jogviszony azzal aki - öröklés útján szerzett lakás 

részilletősége kivételével - lakás egészének vagy részének tulajdonjogával vagy 
haszonélvezeti jogával rendelkezik az ország területén.” 

 
11.§ 

 
A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § 

 
(1) A megüresedett társbérleti lakrész a visszamaradt társbérlő részére, kérelmére 

adható bérbe. 
 
(2) Ha a lakásban több társbérlő maradt vissza, a megüresedett lakrészt annak kell 

bérbe adni, akinek a külön bejáratú lakrészén keresztül a megüresedett 
társbérleti lakrész megközelíthető. 

 
(3) Amennyiben a társbérlő a megüresedett lakrészre nem tart igényt, úgy részére a 

korábban használttal azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakást kell 
biztosítani. 

(4) A bérbeadó határozatlan időre köteles bérbe adni a rendelet hatályba lépése 
előtt keletkezett határozatlan idejű társbérlet megszűnésekor a megüresedett 
társbérleti lakrészre igényt nem tartó volt társbérlő részére biztosított bérlakást. 

 
(5)    A bérbeadásra a 8.§ - 8/A. § rendelkezései az irányadóak.” 
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12.§ 
 
A Rendelet 14.§. (1) bekezdés b), c), e), f) és g) pontjai, valamint a 14.§ (2) és (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„14.§ (1) 
 

b) a házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa kiskorú gyermekét; 
c) a házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa nappali tagozaton tanulmányait 

folytató nagykorú gyermekét 
e)  a befogadott gyermekének házastársát, bejegyzett élettársát,  
f) a befogadott gyermeke házastársának, bejegyzett élettársának kiskorú 

gyermekét; 
g) a befogadott gyermeke házastársának, bejegyzett élettársának nappali 

tagozaton tanulmányait folytató nagykorú gyermekét.  
 
14.§  
 (2) A bérbeadói hozzájárulás megadásának feltétele hogy a bérlőnek bérleti díj, 

vízdíj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi tartozása 
ne álljon fenn, kivéve, ha a bérlő és a követelés jogosultja (közüzemi szolgáltató) 
megfelelő biztosíték alkalmazása mellett a tartozás rendezésére részletfizetési 
megállapodást kötött. 

 
14.§  
(3) Az élettársi minőséget igazoltnak kell tekinteni, ha a jelen rendelet 4. § (5) 

bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.” 
 

13.§ 
 

A Rendelet 15.§ (2) bekezdés b) pontja valamint 15.§ (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„15.§ (2) 

b)  az eltartó, a házastársa, bejegyzett élettársa vagy élettársa másik 
önkormányzati bérlakással rendelkezik, vagy öt éven belül rendelkezett, 
illetőleg lakás egészének vagy részének tulajdonjogával, haszonélvezeti 
jogával rendelkezik, vagy két éven belül rendelkezett.” 

 
„15.§  
(4) A tartási szerződéshez való hozzájárulás feltétele, hogy a bérlakásra bérleti díj, 

vízdíj tartozás, vagy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi tartozás 
nem állhat fenn, kivéve, ha a bérlő és a követelés jogosultja (közüzemi 
szolgáltató) megfelelő biztosíték alkalmazása mellett a tartozás rendezésére 
részletfizetési megállapodást köt. 

 
14.§ 

 
A Rendelet 20.§ (3) bekezdés e), f) és g) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

 
„20.§ (3) 

 
e) a csere folytán bérlővé válna, aki a cserét megelőzően nem volt bérlő, 

bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező, kivéve ha a csere folytán 
bérlőtársi jogviszony kerül kialakításra a cserélő féllel együttlakó 
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házastárssal, bejegyzett élettárssal, élettárssal, gyermekkel, jogszerűen 
befogadott gyermek gyermekével és a szülővel; 

 
f) a bérlőnek lakás használatbavételi díj tartozása, bérleti díj tartozása vagy a 

Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi tartozása áll fenn, ide nem 
értve azt az esetet, ha a bérlő és a követelés jogosultja megfelelő biztosíték 
alkalmazása mellett a tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást 
kötött; 

 
g) a cserepartner vagy házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa másik 

bérlakással, vagy lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik az ország 
területén; 

 
15.§ 

 
A Rendelet 21.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„21.§  
(7)  A bérbeadó által biztosított cserelakás a korábbi lakásnál abban az esetben lehet 

nagyobb szobaszámú, illetőleg magasabb komfortfokozatú, amennyiben a 
bérlőnek bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé 
közüzemi  tartozása nem áll fenn.” 

 
16.§ 

 
A Rendelet 25.§. (3) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„25.§ (3) 
 

a) a kérelem benyújtásának éve január 1. napján jogcímnélküli 
lakáshasználónak minősül,  

b) a kérelem benyújtásának éve június 30. napjáig használati díj, illetve a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé fennálló közüzemi tartozását 
maradéktalanul rendezi,” 

 
17.§ 

 
A Rendelet 26/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„26/A.§ 
 
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételeket értelemszerűen a kérelmező házastársa, 

bejegyzett élettársa, élettársa vonatkozásában is vizsgálni kell. A jövedelem 
vizsgálatánál a lakáspályázatok szabályai az irányadóak.” 

 
18.§ 

 
A Rendelet 27.§-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 
 
„27.§ 
(3) A bérbeadó területrendezési, területfejlesztési vagy más önkormányzati 

érdekből a jogcím nélküli lakáshasználó részére legfeljebb 1 éves határozott 
időtartamra önkormányzati lakást adhat bérbe.” 
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19.§ 
 

A Rendelet 29.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, valamint kiegészül a (2) bekezdése h) ponttal, a (3) bekezdése e) ponttal és az (5) 
bekezdéssel: 
 
„29.§ 
 
(1) E rendelet vonatkozásában a nyugdíjasok háza a nyugdíjasok, illetőleg az 

öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyek, házastársak, bejegyzett élettársak, 
élettársak határozatlan idejű elhelyezésére szolgáló költségelven bérbe adandó 
lakásokat magába foglaló épület. 

 
(2)  c) önmaga ellátására képes; 
 
(2)     h) vállalja a 4. számú mellékletben meghatározott bekerülési költség 

megfizetését, valamint 12 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj 
megfizetését. 

 
(3)      e) aki egészségi állapota vagy egyéb ok miatt a közösségi együttélésre 

alkalmatlan. Mindezeket pszichiátriai szakorvosi véleménnyel, továbbá 
háziorvos által kiadott igazolással kell kizárni. 

 
(5)     Ha jelen rendelet másként nem rendelkezik  a bekerülési költség a bérlő részére 

nem jár vissza.” 
 

20.§ 
 

A Rendelet 30.§ (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„30.§ 
 
(1) Házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak igénylésüket csak együttesen 

nyújthatják be, a nyugdíjasházban történő elhelyezés feltételeit mindkét fél 
esetében vizsgálni kell. Az élettársi minőséget igazoltnak kell tekinteni jelen 
rendelet 4.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint. 

 
(4) Az igénylésüket együttesen benyújtó házastársak, bejegyzett élettársak, 

élettársak csak közösen kérhetik annak megszüntetését, kivéve abban az 
esetben, amikor bármelyik fél időközben elhalálozik.” 

 
21.§ 

 
A Rendelet 31.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„31.§ 
 
(1) Az önkormányzati bérlakás bérlője nyugdíjasházi elhelyezésének további 

feltétele, hogy a bérleti szerződését a bérbeadóval közös megegyezéssel 
megszüntesse. 

 
(2) A tovább hasznosítható bérlakások esetében a bérlők kötelesek a 22. § szerint 

eljárni. Ha a bérlakás tovább nem hasznosítható, azt üres, tiszta állapotban kell a 
bérbeadó részére visszaadni.” 

 



9. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                       29.            

22.§ 
 
A Rendelet 32.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„32.§ 
 
(1) Azon személyek esetében, akik nem önkormányzati bérlakás bérlői a 

nyugdíjasházi elhelyezés további feltétele az igénylés benyújtásakor fennálló 
tulajdonjoguk, egyéb jogcímük megfelelő okirattal történő igazolása.” 

 
23.§ 

 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
24.§ 

 
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

 
25.§ 

 
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 

26.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rendelet 4.§  (8) 
bekezdése, a 6.§ (4) bekezdése, a 7. § (8) bekezdése, a 9.§ (2) bekezdése, a 20.§ (3) 
bekezdés h) pontja, a 21.§ (2)-(5) bekezdései, a 24.§., a 29.§ (2) bekezdés d)-f) 
pontjai, a 29.§ (3) bekezdés c)-d) pontja, a 29.§ (4) bekezdése, a 33.§ (2) bekezdése 
2010. január 1. napjával hatályát veszti. 

 
(2) A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az eljárás megindításakor 

hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
              Dr. Mihalecz Péter sk.                                         Káli Sándor sk. 
           jegyző       polgármester 
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1. számú melléklet 
A bérleti díj 

 
1. Az alacsony komfortfokozatú, szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások 

övezetenkénti bérleti díja 2010. január 1. napjától  
 

Övezet 
 

Félkomfortos Komfortnélküli Szükséglakás 

  Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

A 160 120 

B 145 110 

C 130 100 

D 120 70 

E 105 65 

 
 

60 

 
2.  A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérleti díja övezetenként 2010. január 

1. napjától  
 

Épülettípus Iparosított technológiájú épületek Hagyományos szerkezetű épületek 

Felújítási 
kategória 

15 éven belül 
felújításban 

nem részesült 

15 éven belül 
részleges vagy 

teljes felújításban 
részesült 

15 éven belül 
felújításban 

nem részesült 

15 éven belül 
részleges vagy 

teljes felújításban 
részesült 

 Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

A 370 470 400 525 

B 335 425 350 480 

C 300 380 315 400 

D 270 340 300 365 ö 
v 

e 
z 

e 
t 

e 
k 

E 240 300 285 325 
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3.  A költségelven bérbe adott lakások övezetenkénti bérleti díja 2010. január. 1. 

napjától 
 

Épülettípus Iparosított technológiájú épületek Hagyományos szerkezetű épületek 

Felújítási 
kategória 

15 éven belül 
felújításban 

nem részesült 

15 éven belül 
részleges vagy 

teljes felújításban 
részesült 

15 éven belül 
felújításban 

nem részesült 

15 éven belül 
részleges vagy 

teljes felújításban 
részesült 

 Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

A 400 500 420 525 

B 365 455 385 480 

C 330 410 350 440 

D 300 370 315 395 ö 
v 

e 
z 

e 
t 

e 
k 

E 270 330 285 355 

 
4.  Az Eperjesi u. 5. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 565.-Ft/hó/m2 
     A Szinva u. 25. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 250.-Ft/hó/m2 
     A Szondi u. 42-46. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 230.-Ft/hó/m2 
     A Második u. 1-11. szám alatti épületben lévő lakások bérleti díja: 410.-Ft/hó/m2 
 
5.  A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja a 3. pont alapján megállapított 

költségelvű bérleti díj 110%-a. A 2007. január 1. napja előtt piaci alapon bérbe adott 
(korábban versenyeztetett) lakások bérleti díja 2010. január 1. napjától nem változik. 

 
6.  A rendeletben foglaltakon kívül a bérleti díj mértéke maximum 30 %-kal 

csökkenthető,  
a) ha a bérlemény alagsorban van, 
b) ha a bérlemény társbérletnek minősül, 
c) ha a bérlemény műszaki állapota különösen kedvezőtlen 
d) ha a bérlemény komfortos komfortfokozatú, de nem gázfűtéses  

 
Több feltétel fennállása esetén legfeljebb 50% kedvezmény biztosítható. 
 
7.   A bérleti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 

2. számú melléklet 
 

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díja 
 
1. Lift üzemeltetés biztosítása  
 (a földszinti és I. emeleti lakások kivételével):  556.-Ft/hó 
 
2.  Központi fűtés és melegvíz szolgáltatás: 

a) alapdíj:      220.- Ft/lm3/év + ÁFA 
b) hődíj:       543.- Ft/lm3/fűtési szezon + ÁFA 
c) vízmelegítési díj:     673.- Ft/lm3 + ÁFA 

 
3.  Egyedi parkolási lehetőség biztosítása:            1344.- Ft/hó. 
 
4.  Az 1. és 3. pontban szereplő díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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3. számú melléklet 

 
A bekerülési költség összege nyugdíjasok házába  

 
1. Önkormányzati bérlakással rendelkezők esetében 
 

Szoba-
szám 

Magasabb 
komfortfokozatú 

(tovább 
hasznosítható) 

Alacsony 
komfortfokozatú 

(tovább 
hasznosítható) 

Alacsony 
komfortfokozatú 

(tovább nem 
hasznosítható) 

 1 240 000 Ft 270 000 Ft 
1,5 210 000 Ft 240 000 Ft 
2 180 000 Ft 210 000 Ft 

350 000 Ft 

2,5 150 000 Ft - - 
3 vagy több 120 000 Ft - - 

 
 
2. Magántulajdonú lakással jelenleg vagy 5 éven belül rendelkezők esetében a 

bekerülési költség 60.000.-Ft/m2. 
 
3. Egyéb jogcímmel rendelkezők esetében a bekerülési költség 30.000.-Ft/m2. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

47/2009. (XII.23.) számú rendelete 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú  
helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított  

48/1997. (IX. 29.) számú rendelet módosításáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás-és nem 
lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló – többször módosított - 48/1997. (IX. 
29.) számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotta:  
  

1.§ 
 

A Rendelet 4. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: 
 
„4.§  
 
(6) Amennyiben az elővásárlásra jogosult bérlő a részére kiküldött ajánlatban 

meghatározott ajánlati kötöttség ideje alatt elfogadó nyilatkozatot nem tesz, 
azonban ezt követően utóbb a bérleményt mégis meg kívánja vásárolni, minden 
neki címzett, a (2) bekezdésben foglaltak szerinti feltételeknek megfelelő ajánlat 
után – elfogadástól függetlenül - nettó 10.000.- Ft összeget köteles fizetni.” 

 
2.§ 

 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.§ 
 
(1) A lakás bérlő által történő megvásárlása esetén a vételár határozatlan időre 

bérbe adott lakás esetén a forgalmi érték 70 %-a, határozott időre bérbe adott 
lakás esetén a vételár a forgalmi érték 80 %-a. Az olyan lakás esetén, mely 
forgalmi értéken, adásvétel vagy az Ltv. 85/F.§-on alapuló elővásárlási jog 
gyakorlása útján, illetve kényszerértékesítés során jutott az Önkormányzat 
tulajdonába, a vételár a mindenkori forgalmi értékkel megegyező, s ez esetben a 
jelen rendeletben megállapított fizetési kedvezmények nem alkalmazhatóak.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8.§  
 
(1) A részletfizetésre megvásárolt bérlemény a vételár maradéktalan 

kiegyenlítéséig, illetve a vételár egyösszegű kiegyenlítése és ötéves 
elidegenítési tilalom vállalása esetén az ingatlan a tilalom fennállásáig a MIK Zrt. 
hozzájárulásával terhelhető meg, idegeníthető el, vagy cserélhető el azzal, hogy 
a MIK Zrt. a jelen rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti elidegenítési tilalommal 
terhelt, volt önkormányzati lakások cseréjéhez – az elidegenítési és terhelési 
tilalom változatlan feltételekkel történő fennmaradása mellett - köteles a 
hozzájárulását adni.” 
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4.§  
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2)  A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az eljárás megindításakor 

hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
 
M i s k o l c, 2009. december 17. 
 
 
 
 
    Dr. Mihalecz Péter sk.   Káli Sándor sk. 
    jegyző     polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

48/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 
 

a közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvízelvezetési szolgáltatásért 
fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről szóló 

44/2008. (XII. 22.) sz. rendelet módosításáról 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közműves ivóvízellátásért és a közműves 
szennyvízelvezetési szolgáltatásért fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről szóló 
44/2008. (XII. 22.) sz. rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 
 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk. Káli Sándor sk. 
 jegyző  polgármester 
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1. sz. melléklet 
2010. január 1-jétől hatályos díjtételek 

 

 

Ivóvízszolgáltatás 
(ivóvízdíj) 

SZJ: 41 00 
Ft/m3 

Szennyvízelvezetési és 
- kezelési szolgáltatás      

(csatornadíj) 
SZJ: 90 00 

Ft/m3 

Szolgáltató 
megnevezése 

 

lakossági egyéb intézményi lakossági egyéb intézményi 

MIVÍZ Kft. 256,50 401,00 355,20 197,30 266,30 237,20 

1. A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 
 
2. Lakossági díjtételeket kell alkalmazni: 
 

a.)  a magánszemély nem vállalkozás célú (háztartási) ivóvíz, továbbá használati 
melegvíz (HMV) használata,  

b.)  távmelegvíz-szolgáltatást végző szervezetek kizárólag lakossági (HMV) ellátást 
szolgáló vízhasználata, 

c.)  az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (MIK  ZRt., 
lakásszövetkezetek, társasházak) lakásként hasznosított (használt) 
lakásingatlanaiban megvalósuló ivóvízhasználata esetén. 

 
3. Intézményi díjtételeket kell alkalmazni a Miskolc M. J. Város Önkormányzata 

költségvetési intézményeinek ivóvíz és használati melegvíz (HMV) használata esetén. 
 
4.  A szabályozott locsolási kedvezmény igénybevételének módja:  
 

a.)  Nem vehető figyelembe   a   szennyvíz   mennyiségének   meghatározásánál az 
a vízmennyiség, amelyet a lakossági díjtétellel számlázott fogyasztó kizárólag 
locsolási célra használt és azt hiteles, az előírásoknak megfelelően beépített 
mellékmérővel mért. 

 
b.) A locsolási célra használt vízmennyiség mérésének hiányában a 

szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatás lakossági díját az adott év május 1. - 
szeptember 30. közötti időszakában 10 %-kal csökkenteni kell. 

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

 
o az ingatlan területének legalább 50 %-a beépítetlen, és biológiailag aktív 

zöldfelülettel rendelkezik (növényzettel borított), 
 
o fogyasztónak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó ivóvíz- és csatornadíj 

tartozása nem áll fenn, 
 
o fogyasztó a kedvezményt írásban kérelmezte. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

49/2009. (XII. 23.) számú rendelete 
 

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

21/2009. (VI. 30.) sz. rendelet módosításáról 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony hulladék gyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló  
21/2009. (VI. 30.) sz. rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk. Káli Sándor sk. 
 jegyző  polgármester 
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1. sz. melléklet 
A 2010. január 1-től hatályos díjtételek 

 
1. A települési folyékony kommunális hulladékgyűjtő ürítésével, szállításával és 

ártalommentes, kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos 
közszolgáltatás díja ÁFA -val 

 
1.1. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakóingatlan esetén a 

közszolgáltatás díja                    1.650,- Ft/m3  
 
1.2. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóingatlan esetén a 

közszolgáltatás díja                   2.600,- Ft/m3  
 
1.3. Egyéb ingatlan esetén a közszolgáltatás díja                    2.600,-Ft/m3  
 
2.  A közszolgáltatási díjban foglalt elhelyezési (csatorna igénybevételi) díj ÁFA-val 

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

elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja ÁFA -val: 
 - Támogatással                 6.560.- Ft/alk. 
 - Támogatás nélkül                  8.790,-Ft/alk.  
            (A közszolgáltatási díj magába foglalja az  elhelyezési árat is)  
 
4.1.  A Közszolgáltatási díjban foglalt önkormányzati támogatás    2.230.- Ft/év   
5. Szolgáltató hibájából a kibocsátónak rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon belül 

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

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

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

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

munkaszüneti napokon történő munkavégzésnél, amennyiben a kibocsátó a 
szolgáltatás elvégzését kifejezetten soron kívül kéri. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

50/2009. (XII. 23.) számú rendelete 
 

a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának  
alapvető feltételeiről szóló, módosított  

45/2008. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1.§ 

 
A Rendelet 1.§-a, 2.§-a, 3.§-a, 4.§-a, 5.§-a, 6.§-a, 7.§-a és 8.§-a hatályát veszti. 

 
2.§ 

 
A Rendelet 9.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9.§  

(7)  A bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt 200.- Ft, 
érvényességük a rajtuk feltüntetett időpontig terjed.”  

 
3.§ 

 
A Rendelet 9.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9.§  

(8)  A bérletszelvényre a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszámát az első 
utazás megkezdése előtt az utas tollal köteles olvashatóan ráírni. Az 
egyvonalas bérlet csak a szelvényen szerelő vonalon érvényes.” 

 
4.§ 

 
A Rendelet 9.§ (10) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9.§  

(10) Az  elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja          
200 Ft.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 9.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„9.§  

(11) A havi-és 30 napos bérletszelvények, valamint a napi- és turistajegyek 
kizárólag érvényességük kezdete előtt válthatók vissza 200 Ft kezelési díj 
ellenében az MVK Zrt. jegypénztáraiban, és a Közönségszolgálati Irodában. 
A Miskolc Lakossági Kártyával vásárolt bérletszelvény visszaváltására 
nincs lehetőség.” 
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6.§ 
 

A Rendelet 9.§ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„9.§ 

(13) A 2009. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői 
vonaljegyek, gyűjtőjegyek 2010. február 28-ig, a 2010. január 1-től 
forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek 
2011. február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően 
érvényüket vesztik.” 

 
7.§ 

 
A Rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„10.§ 

(1) Az élőállat szállítás díja: 
 

a)  Díjmentes, amennyiben: 
  az élőállatot a kézipoggyász méretét meg nem haladó olyan zárt 

hordozóban szállítják, amelyből az állat kijutása nem lehetséges,  
 a vakvezető- illetve rendőrségi kutya szállítása történik. 

 
b)  Vonaljegy árával azonos, amennyiben nem állat-hordozóban szállítják 

az élőállatot, és az élőállat gazdája biztosítja, hogy az élőállat ne 
veszélyeztesse az utasok nyugalmát, testi épségét (pl.: szájkosár 
stb.), és hogy ne szabaduljon el a járművön (pl.: póráz). 

 
c)  Az élőállat-bérlet díja azonos az autóbusz és villamos járművekre 

megállapított általános bérletek árával.” 
 

8.§ 
 

A Rendelet 11.§ (3) bekezdés harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
„11.§ (3) 

- élőállatot az előírt díjfizetés nélkül szállít.” 
 

9.§ 
 

A Rendelet 11.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„11.§  

(5) 10.000.-Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és a (3) bekezdésben 
meghatározott pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti 
ki.” 

 
 

10.§ 
 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

 
 



9. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                       41.            

11.§ 
 
A Rendelet 2./a számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.  
 

12.§ 
 
A Rendelet 2./b számú melléklete hatályát veszti. 

 
13.§ 

 
A Rendelet 2./c számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.  

 
14.§ 

 
A rendelet 3. számú melléklete, valamint a rendelet A,B,C,D jelű függeléke hatályát veszti. 
 

15.§ 
 
Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
M i s k o l c, 2009. december 17. 
 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk.    Káli Sándor sk. 
           jegyző      polgármester 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

2009 2010 
Szállítási 

teljesítmény a 
közszolgáltatási 

szerződés szerint Terv Várható Index Terv 

Elvárt 
teljesítés 

Férőhely km  1 353 180 000 
1 330 638 

000 98,3% 
1 281 801 

000 
98-102 % 

Autóbusz fhkm 1 018 840 000 
983 511 

000 96,5% 
1 006 639 

000 
98-102 % 

Villamos fhkm 334 340 000 
347 127 

000 103,8% 
275 162 

000 
98-102% 
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2. számú melléklet 
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. menetrend szerinti 

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

2010. január 1-jétől fizetendő díjak 
 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:  
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben 250 Ft 
b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva   350 Ft 
c.) gyűjtőjegy 10 db-os 2 200 Ft 
 
 
2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc közigazgatási határáig (a 
helyi közlekedésben): 
 
a.) 1 naptári napra érvényes napijegy 1 100 Ft 
b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy 2 300 Ft 
c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy 3 200 Ft 
d.) hétvégi családi jegy                                                         2 200 Ft 
 
 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus: 
a.) 90%-os jegy 25 Ft 
 
 
4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek 
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                        2 000 Ft 
b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                              2 000 Ft 
c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                                   2 000 Ft 
d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet  2 000 Ft 
e.) általános arcképes villamos havibérlet                                                    3 800 Ft 
 f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                          3 800 Ft 
 
 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig 
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 800 Ft 
b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 800 Ft 
 
 
6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc közigazgatási 
határáig: 
 
a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet  3 200 Ft 
b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 3 200 Ft 
c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 3 200 Ft 
d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 3 200 Ft 
e.) általános arcképes kombinált havibérlet 6 100 Ft 
f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet 6 100 Ft 
g.) arckép nélküli általános kombinált havibérlet 21 000 Ft 
h.) általános arcképes kombinált éves bérlet 68 000 Ft 
i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet 231 000 Ft 
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7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek: 
 
a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os 
 havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 610 Ft 
 
b.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os 
 30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között  610 Ft 
 
c.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
 havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 1 300 Ft 
 
d.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas  
 30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
 végállomás között 1 300 Ft 
 
e.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-  
         bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
         végállomás között 6 100 Ft 
 
f.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános 30 napos  
         bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca  
         végállomás között 6 100 Ft 
 
g.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os  
         arcképes havibérlet 870 Ft 
 
h.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os  
         arcképes 30 napos bérlet 870 Ft 
 
i.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
         arcképes havibérlet 3 300 Ft 
 
j.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  
         arcképes 30 napos bérlet 3 300 Ft 
 
k.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
 általános havibérlet                                                                     8 700 Ft 
 
l.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes  
 általános  30 napos bérlet        8 700 Ft 

 
 

 
 

 



  

 
3. számú melléklet 

 
Miskolc Lakossági Kártyával kedvezményesen megvásárolható bérletszelvények a 

természetes személyek részére 
2010. január 1-jétől 

 
 

Megnevezés Teljes ár Kedvezményes ár 
Villamosvonalakra érvényes bérletek   

a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                2 000 Ft 1 800 Ft 
b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                       2 000 Ft 1 800 Ft 
c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                         2 000 Ft 1 800 Ft 
d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet 2 000 Ft 1 800 Ft 
e.) általános arcképes villamos havibérlet                           3 800 Ft 3 420 Ft 
 f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                  3 800 Ft 3 420 Ft 

Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc 
közigazgatási határáig 

  

a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet 3 800 Ft 3 420 Ft 

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 3 800 Ft 3 420 Ft 

Autóbusz- és villamosvonalakra érvényes 
kombinált bérletek Miskolc közigazgatási határáig: 

  

a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet 3 200 Ft 2 880 Ft 

b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 3 200 Ft 2 880 Ft 

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 3 200 Ft 2 880 Ft 

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 3 200 Ft 2 880 Ft 

e.) általános arcképes kombinált havibérlet 6 100 Ft 5 490 Ft 

f.) általános arcképes kombinált 30 napos bérlet 6 100 Ft 5 490 Ft 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

51/2009.(XII. 23.) számú rendelete 
 

a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól 
szóló, többször módosított 

14/2007. (V. 17.) számú rendelet módosításáról 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a reklámhordozók és hirdetmények 
elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló, többször módosított 14/2007. (V.17.) 
számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
 

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk.    K á l i Sándor sk. 
          jegyző     polgármester 
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1. számú melléklet 

 
REKLÁM CÉLÚ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRA kiszabható  

TERÜLET-BÉRLETI DÍJTÉTELEK 
 
 

1.)  Reklámhordozók 
 

Reklámhordozók 
I. 

övezet 
II. 

övezet 
III. 

övezet 
IV. 

övezet 
V. 

övezet 
 

Hirdető-, és 
reklámberendezés 
(Hirdetőtábla, hirdetőoszlop, 
építkezési reklámháló az 5§ 
(14) f.) kivételével) 

2500,- 2500,- 1900,- 1500,- 1050,- Ft/m2/hó 

Óriás plakát 2600,- 2600,- 2400,- 2400,- 2400,- Ft/m2/hó 

Kandeláber reklám 2400,- 2400,- 1600,- 1200,- 900,- Ft/m2/hó 

Reklámzászló 1600,- 1400,- 1200,- 1000,- 800,- Ft/db/hó 

Mobil tájékoztató, megállító 
tábla  
(1 m2 alatt) 

---- 1450,- 1250,- 1050,- 850,- Ft/db/hó 

Ideiglenes kampány jellegű 
mobil tábla 
(max.1 m2) 

----- 80,- 70,- 60,- 50,- Ft/db/nap 

Átfüggesztő transzparens ----- 300,- 300,- 300,- 300,- Ft/m2/nap 

Eseménymarketing 1000,- 800,- 700,- 600,- 500,- Ft/m2/nap 

 
A díjszámítás szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek számít.  
Amennyiben a közterület-használat szükségessé teszi, a havi díjtételek az igénybe vett 
napokat figyelembe véve arányosíthatók. 
 
Az 5. § (14) bekezdés a) pontjában meghatározott méreteken felül minden megkezdett 0,1 
m2  után 20 Ft/nap közterület-használati díj fizetendő azzal, hogy cégér esetében a 
szélesség-magasság, szélesség-mélység, magasság-mélység külön felületként kezelendő. 
 
2.)  Hangreklám, vetített reklám, járműreklám 
 3.000 Ft/db/nap 
 
3.)  A fenti 1.)-2.) pontokban feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

52/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 
 

a többször módosított, fizető parkolási rendszerről szóló 
31/2004. (IX. 29.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolási rendszerről szóló, többször 
módosított 31/2004.(IX.24.) számú rendelet (továbbiakban :Rendelet) módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja. 

 
1 §. 

 
A Rendelet 3. § -a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 
 
„3.§  
 

(11)  Egy parkolóra szóló un. intézményi bérlettel veheti igénybe a fizető 
várakozásra kijelölt parkolóhelyeket az a szülő, akinek a gyermeke olyan 
bölcsődébe, óvodába, vagy általános iskolába jár, amely mellett 
közvetlenül fizetőparkoló üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol 
nem oldható meg. 
Az intézményi parkoló bérletet a gyermek bölcsődéje, óvodája, vagy 
általános iskolájához legközelebb eső parkolóba kérheti bölcsőde, óvoda, 
iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett. 
Az igénybevételre jogosult 8.00 – 9.00 óráig, valamint 15:45 – 18.00 óráig 
maximum 15 perc időtartamig veheti igénybe a parkoló területet az alábbiak 
szerint: 
A 15 perc várakozás időtartamára óratárcsát kell az első szélvédő mögött 
elhelyezni, amelyen a várakozás kezdetének időpontját kell beállítani. 
A tárcsával nem rendelkező, illetve a nem valós időt beállító jármű vezetője 
pótdíjat köteles fizetni. 
Az intézményi parkoló bérlet a R. 1/a. sz. mellékletében meghatározott 
díjért vásárolható meg.” 

 
2 § 

 
A Rendelet 1.a) sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 1.c) sz. melléklete hatályát veszti. 
 

4. § 
 

A Rendelet 2 sz. melléklete „Zöld Zóna” 6., 7., 80., pontjai helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek, továbbá kiegészül az alábbi 103., 104. és 105. pontokkal: 
 
ZÖLD ZÓNA: 
 
6.   Szűcs S. utca bal oldali ferde beállású parkoló, továbbá a Pavilonsor előtti 

parkoló, valamint a gázfogadó épület előtti terület 
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7.  Centrum Áruház északi oldalán lévő parkoló a terület más célú hasznosításának 

megkezdéséig, a keleti oldalon lévő parkoló terület, az Ady Endre u. 1. sz. 
mögötti névtelen utca 

 
80.  Patak u. 10-12. sz. – Kossuth u. 4. sz. – Széchenyi u. 11-15. sz. által határolt 

belső udvar  
 
103.   Szeles u. Huszár u. – Lehel u. közötti szakasz  
 
104.   Szeles u. (Botond u. – Lehel u. összekötő névtelen utca)  
 
105.    Csengey u. - Uitz B. u. – Papszer u. közötti szakasz  
 

5. § 
 
A Rendelet „SÁRGA ZÓNA” 3., 4., 21.,pontjai hatályukat vesztik, a 28. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép, továbbá kiegészül az alábbi 49., 50., 51. pontokkal: 
 
28.      Tapolcai u. Homonnai u. és a Léva u. közötti szakasz  
 
49.       Fábián u. 2-8. sz. által határolt terület  
 
50.       Pallos u. 2-14. sz. mögötti terület 
 
51.    Fábián kapu 1-5. sz. előtti területek (Mátyás király – Feszty Árpád u. 
 összekötő útszakasz)  

 
6.§ 

 
A Rendelet 2.számú melléklet  „KÉK ZÓNA” 10., 11.,12., pontjai hatályukat vesztik: 
 

7. § 
 
A Rendelet 3. sz. melléklet „ Zöld Zónás parkoló terület”az alábbi 18. ponttal egészül ki: 
 
18.   Városház tér zárt parkoló 

8. § 
 

A Rendelet 3.sz melléklet „Sárga Zónás parkoló terület 3. pontja hatályát veszti. 
 

9. § 
 
E rendelet  2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. december  17. 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 
             jegyző      polgármester 
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1. sz. melléklet  

2010. január 1-től érvényes árak 
Á R J E G Y Z É K 

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák) 
 

                      1 óra parkolás díja         Félnapi jegy          Napi jegy 
 

                   (Ft)         (Ft)       (Ft) 
Zöld Zóna  300   1 200   2 400  
Sárga Zóna  195      780   1 560  
Kék Zóna  135      540   1 080  
 

Parkoló bérlet árak (Ft/Év) 
 

Lakossági parkoló bérlet díjtételei: 
 Éves 
Első gépjármű esetén 2 200 
Második gépjármű esetén 4 800 

Intézményi parkoló bérlet díjtételei: 
 Éves 
Szülők részére *** 2 200 

 
Kombinált, az egész felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával 

rendelkezők részére  ** 

Magánszemély 75 000 67 500 

Gazdálkodó szervezet 135 000  

ZÖLD zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával 

rendelkezők részére  ** 

Magánszemély 56 250 50 625 

Gazdálkodó szervezet 108 000  

SÁRGA zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával 

rendelkezők részére  ** 

Magánszemély 41 250 37 125 

Gazdálkodó szervezet 81 000  

KÉK zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 Éves 
Miskolc kártyával 

rendelkezők részére  ** 

Magánszemély 14 400 12 960 

Gazdálkodó szervezet 26 100  
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ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 276 000 

SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 216 000 

KÉK zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtételei: 

 Éves 

Gazdálkodó szervezet 156 000 

 
TÚRISTA fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei: 

 3 napi 5 napi 7 napi 

Minden zónára érvényes 4 900 7 100 9 800 

Minden zónára + Parkolóházakban 
érvényes 

6 000 9 300 13 000 

 
 
Lakossági bérlet cseréje      1.000 
Egyéb bérlet cseréje      2.000 
Chip kártya költsége       2.000 
A parkolóbérlet, illetve a parkolási igazolvány utólagos  
bemutatásának kezelési költsége        2.000 
 
*Valamennyi zónára érvényes 
 
** A R 3 § (10) pontja szerint  
 
*** A R 3 § (11) pontja szerint 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
53/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 

 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól 

és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló, többször módosított  
36/1997. (VII.01.) sz. rendelet módosításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló, 
többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3.§  Sírhelyek díjtételei, egyéb szolgáltatások díjai 

 
(1)  Sírhelyek díjtételei forintban meghatározva 
 

Szentpéteri Kapui Városi Köztemető                                              
Családi sírbolt  (9m2 ) Ft/m2         17 100     
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                                        25 150     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                                         42 700     
Sírhely gyermek                                                                               3 450     
Díszsírhely egyszemélyes                                                           190 700     
Hantnélküli sírhely                                                                          
(egyszemélyes felnőtt) 19.20.21.parcella                                     52 000     
(egyszemélyes felnőtt)16.parcella                                              140 400     
Családi urnasírhely                                                                        16 100     
Családi urnasírhely alépítménnyel                                               22 500     
Családi urnahely (65x65 cm)                                                        13 100     
Urnafülke                                                                                             
6,7, 8, parcellákban                                                                         8 700     
Északi, nyugati falban                                                                   15 600     
Kolumbárium                                                                                       
1 férőhelyes                                                                                      8 750     
2 férőhelyes                                                                                    13 600     
3-4 férőhelyes                                                                                 20 000     
Hamvak beszórása (szórókút)                                                      30 300     
Temetkezési hely rekonstrukciós díj           6 500     

  

 



 
9. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 52 

 
 

Vasgyári Temető                         
Családi sírbolt Ft/m2                                                                      17 100     
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                                        24 100     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                                         42 700     
Sírhely gyermek                                                                               3 450     
Családi urnasírhely                                                                        16 100     
Családi urnasírhely (65X65)                                                          10 300     

Perecesi Temető                         
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                                        24 100     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                                         42 700     
Sírhely gyermek                                                                               3 450     
Családi urnasírhely                                                                        16 100     
Családi urnasírhely (65X65)                                                          10 300     

Lyukói Temető                         
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                                        24 100     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                                         42 700     
Sírhely gyermek                                                                               3 450     
Családi urnasírhely                                                                        16 100     
Családi urnasírhely (65X65)                                                          10 300     

Hámori Temető                         
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                            24 100     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                              42 700     
Gyermek sírhely                                                                    3 450     
Családi urnasírhely                                                            16 100     
Családi urnasírhely (65X65)                                               10 300     

Ómassai Temető                         
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                           24 100     
Sírhely felnőtt kétszem                                                   42 700     
Gyermek sírhely                                                                   3 450     
Családi urnasírhely                                                           16 100     
Családi urnasírhely (65X65)                                               10 300     

Bükkszentlászlói Temető                         
Sírhely felnőtt egyszemélyes                                           24 100     
Sírhely felnőtt kétszemélyes                                           42 700     
Gyermek sírhely                                                                  3 450     
Családi urnasírhely                                                          16 100     
Családi urnasírhely (65X65)                                             10 300     

                         

(2)   Szolgáltatások díjai forintban meghatározva                          

                         

Szentpéteri kapui városi köztemető                         
Nagyravatalozó használati díja/szertartás                       25 100     
Kisravatalozó használati díja/ szertartás                         19 950     
Hűtési díj Ft/nap                                                                  1 730     
Halottátvétel díj Ft/fő kellékek nélkül                                 4 950     
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Halottátvétel díj Ft/fő kellékekkel                                     11 950     
Gyászzene                                                                            3 900     
Gyászzene, vers kívánság szerinti                                              
összeállításban                                                                     5 460     
Térkihangosítás                                                                    2 860     
Sírásás felnőtt sír                                                              29 900     
Sírásás gyermek sír                                                          13 850     
Sírásás urnasír                                                                      8 670     
Exhuma sírásás                                                                 41 600     
Külső ravatalozó igénybevételi díj                                     13 870     
Sírrekonstukciós díj                                                              5 550     

Vasgyári temetőben                         
Ravatalozó használati díj kellékekkel                         
és berendezési tárgyakkal                                                   11 100     
Külső ravatalozó használati díj kellékekkel                                  
és berendezési tárgyakkal                                                   12 390     
gyászzene                                                                              3 900     
gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban              5 460     
sírásás felnőtt sír                                                              29 900     
sírásás gyermek sír                                                           13 850     
sírásás urnasír                                                                      8 670     
exhuma sírásás                                                                 41 600     
próbaásás                                                                           12 550     

Perecesi Temető                         
Ravatalozó használati díj kellékekkel                         
És berendezési tárgyakkal                                                10 200     
Sírásás felnőtt sír                                                            29 900     
sírásás gyermek sír                                                         13 850     
sírásás urnasír                                                                     8 670     
exhuma sírásás                                                                41 600     

Hámori Temetőben                         
Ravatalozó használati díj kellékekkel                         
És berendezési tárgyakkal                                              10 200     
Sírásás felnőtt sír                                                          29 900     
sírásás gyermek sír                                                       13 850     
sírásás urnasír                                                                   8 670     
exhuma sírásás                                                              41 600     

Lyukói Temetőben                         
Sírásás felnőtt sír                                                          29 900     
sírásás gyermek sír                                                       13 850     
sírásás urnasír                                                                   8 670     
exhuma sírásás                                                             41 600     

Bükkszentlászlói Temetőben                         
Ravatalozó használati díj kellékekkel                         
És berendezési tárgyakkal                                             10 200     
Sírásás felnőtt sír                                                         29 900     
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sírásás gyermek sír                                                      13 850     
sírásás urnasír                                                                  8 670     
exhuma sírásás                                                             41 600     

Ómassai Temetőben                           
Sírásás felnőtt sír                                                         29 900     
sírásás gyermek sír                                                      13 850     
sírásás urnasír                                                                  8 670     
exhuma sírásás                                                             41 600     

Temetőfenntartási díj                         
Vállalkozás-szerű munkavégzés                         
Engedély (engedély bírálat, emlék átvétel,                         
Folyamat ellenőrzés, temető-fenntartási díj)               11 250     

Szentpéteri kapui Temető                         
Behajtási díj                                                                           216     
Halottak napi virágárusítás                         
Temetőn belül (pavilon/nap)                                             6 930     
Reklámhely a temető kerítésén (1 m2 /hó)                         7 800     

 
 

2. § 
 
A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
 
 

3. § 
 
 

A Rendelet mellékletében lévő 1., 2., 3. és 4 sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. és 
4. számú mellékletei lépnek és kiegészül az 5., 6. és 7. sz. mellékletekkel.  

 
 

4. § 
 
 

Ez a rendelet 2010. január 1-jével lép hatályba.  
. 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 Dr. Mihalecz Péter  sk.                 K á l i Sándor sk. 
  jegyző       polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
A VÁROSI KÖZTEMETŐ NAGYRAVATALOZÓ RAVATALOZÁSI DIJÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 
 

1.) Ravatalozóasztal-terítő   1 db 
2.) Pulpitus      1 db 
3.) Pulpitus-terítő    1 db 
4.) Elektromos kandeláber (13 égős) 6 db 
5.) Jelkendő     3 db 
6.) Oldalfal drapéria    1 garn. 
7.) Szőnyeg               10 fm 

8.) Szék + huzat    34 db 
9.) Görögoszlop műzölddel             8 db 
10.) Érempárna tartó    1 db 
11.) Gyertyatartó    2 db 

 
2. sz. melléklet 

 
A VÁROSI KÖZTEMETŐ KISRAVATALOZÓ RAVATALOZÁSI DIJÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 
 
1.) Ravatalozóasztal-terítő   1 db 
2.) Pulpitus      1 db 
3.) Pulpitus -terítő          1 db 
4.) Elektromos kandeláber(4 égős)  2 db 
5.) Jelkendő     3 db 
6.) Oldalfal drapéria    1 garn 
7.) Szőnyeg                            5 fm 

8.) Szék + huzat     18 db 
9.) Görögoszlop műzölddel    4 db      

   3.sz. melléklet 
 

A VÁROSI KÖZTEMETŐ KÜLSŐRAVATALOZÓ RAVATALOZÁSI DIJÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

 
1.) Gránit ravatalozó asztal      1 db 
2.) Gránit pad                  2 db 
3.) Háttérparaván borovifenyőből                    5 db 
4.) Görög oszlop vázával (műkő)     4 db 

4. sz. melléklet 
 

PERECESI TEMETŐ RAVATALOZÓ, RAVATALOZÁSI DIJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL 
FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

 
 

1.) Ravatalozó-asztal     1 db 
2.) Pulpitus                         1 db 
3.) Ravatalasztal-terítő    1 db 
4.) Feszület ( 35 cm-es sárgaréz)   1 db 
5.) Sárgaréz gyertyatartó    2 db 
6.) Homlokfal drapéria (húzott)   1 db 

7.) Jelkendő      3 db 
8.) Oldalfal drapéria     1 garn. 
9.) Műzöld                                                       4 db 
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5. sz. melléklet 

 
BÜKKSZENTLÁSZLÓI TEMETŐ RAVATALOZÓ RAVATALOZÁSI DIJ 

MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 
 
 

1.) Ravatalozó asztal     1 db 
2.) Ravatalozó asztal-terítő    1 db 
3.) Oldalfal drapéria     1 garn 
4.) Papi asztal       1 db 
5.) Papi asztal terítő     1 db 
6.) Szőnyeg      4 fm 

7.) Szék      8 db 
8.) Gyertyatartó (asztali)              2 db 
9.) Gyertyatartó (120 cm)    4 db 
10.) Zászlótartó rúd zászlóval   3 db 
11.) Jelkendő      3 db 
12.) Műzöld      2 db 
 
 

6. sz. melléklet 
 

VASGYÁRI  TEMETŐ RAVATALOZÓ RAVATALOZÁSI DIJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL 
FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

 
 
1.) Ravatalozó tumbakocsi terítővel                     1 db 
2.) Szék + huzat     12 db 
3.) Oldalfal drapéria     1 garn. 
4.) Szőnyeg                                                          10 fm 
5.) Papi asztal             1 db 
6.) Papi asztal terítő 1 db 
7.) Kandeláber denszeszes                               2 db 
8.) Műzöld                                                          6 db 
9.) Gyertyatartó ( 30 cm)          2 db 
 

         7.sz. melléklet 
 

VASGYÁRI  TEMETŐ KÜLSŐ RAVATALOZÁSI HELY RAVATALOZÁSI DIJ 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

 
1.) Gránit ravatalozó asztal     1 db 
 
2.) Gránit pad                2 db 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

54/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 
 

a kötelezően igénybeveendő kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 
 – többször módosított - 

39/1996. (VII. 1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelezően igénybeveendő kéményseprőipari 
közszolgáltatásról szóló – többször módosított -39/1996. (VII. 1.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

 
1. § 

 
 
A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú, a 4. sz. melléklete helyébe 
jelen rendelet 2. számú melléklete, az 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú 
melléklete lép. 
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 
             Dr. Mihalecz  Péter sk.    Káli  Sándor sk. 
  jegyző      polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

 
Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

2010. évi díjtételei* 
 

 
Kéménytípus 

Díj 
(Ft) 

 Nettó Bruttó 
(25% ÁFA-val) 

ESH 1 676 2 095 

ESB 
ESZ 
ESV 

1 396 1 745 

EGH 1 840 2 300 
EGB 
EGZ 
EGV 

1 136 1 420 

EGW 2 928 3 660 
ESHX 
ESBX 

3 024 3 780 

EGHX 3 408 4 260 
EGBX 
EGZX 

2 436 3 045 

CSA 
CSM 
CSV 

2 096+884 2 620+1 105 

CGA 
CGM 
CGV 

2 096+884 2 620+1 105 

CGW 2 312+884 2 890+1 105 
KSHQ, KSBQ,  
KSZQ, KSVQ 15 600 19 500 

KSHN, KSBN, 
KSZN, KSVN 9 712 12 140 

KGHQ, KGBQ,  
KGVQ 13 840 17 300 

KGZQ 17 300 20 190 
KGHN, KGBN, 
KGZN, KGVN 19 036 23 795 

T 836 1 045 
TX 1 596 1 995 

Pótkiszállás 1 068 1 335 
 

*Önkormányzati oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola) díjtétele, a 
táblázatban szereplő érték 50 %-a. 
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2. sz. melléklet 

 
 

Kémények használatával összefüggő szakvélemények 
2010. évi díjai 

 
 

Díj (Ft)  Szakvélemény típus 
Nettó Bruttó 

(25% ÁFA-val)
1. típus   
- Helyszíni, szóbeli tanácsadás 

2 532 3 165 

2. típus   
- Készülék(-ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény 

7 228 9 035 

- Nem lakáscélú használathoz kiadott gázbekötési szakvélemény 12 456 15 570 
- 70 kW teljesítmény feletti berendezéshez kiadott szakvélemény 20 540 25 675 
- Készülék(-ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény (LAS rendszerű 

kémény esetén) 
9 812 12 265 

- Nem lakáscélú használathoz kiadott gázbekötési szakvélemény (LAS 
rendszerű kémény esetén) 

15 056 18 820 

- 70 kW teljesítmény feletti berendezéshez kiadott szakvélemény (LAS 
rendszerű kémény esetén) 

23 084 28 855 

3.típus   
- Gyűjtőkémény műszeres, videotechnikás vizsgálata, rögzítéssel 5 szintig 

16 060 20 075 

- 5 szint fölött 19 068 23 835 
- LAS rendszerű kémény esetén 21 704 27 130 
4. típus   
- Használatbavételi engedély 

5 312 6 640 

- Készülék(-ek) bekötéséhez kiadott szakvéleménnyel egyidőben 2 344 2 930 
Pótkiszállás 1 020 1 275 
Intézmények kötelező műszaki felülvizsgálata 1 520 1 900 
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3. sz. melléklet 
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
megrendelésre kötelező tevékenységek 

2010. évi díjtételei 
 

Megnevezés Méret Nettó díj Bruttó díj 
(25% ÁFA-val) 

Koromakna 70 kW alatt 4 320 Ft/db 5 400 Ft/db 

tisztítás/ellenőrzés 70 kW felett 8 024 Ft/db 10 030 Ft/db 

Füstcsatorna � 0,7 m2 alatt     860 Ft/m 1 075 Ft/m 

tisztítás/ellenőrzés 
20 m-ig 

� 0,7 m2 felett 1 296 Ft/m 1 620 Ft/m 

 
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
Lakosságnak felajánlott szolgáltatások 

2010. évi díjtételei 
 
 

Megnevezés 
Nettó díj 

(Ft) 

Bruttó díj 
(25% ÁFA-val) 

(Ft) 

Kémények számítógépes méretezése 
5 300 Ft/kémény 6 625 Ft/kémény 

Tüzelési hatásfok szabványos mérése 
gázkazánoknál 

3 500 Ft/vizsgálat 4 375 Ft/vizsgálat 

Lakásorientált energiahatékonysági vizsgálat 
3 500 Ft/vizsgálat 4 375 Ft/vizsgálat 

Tervfelülvizsgálat és helyszíni építésellenőrzés* 5 676 5 675 

Nem lakáscélú használat esetén, 70 kW 
teljesítmény alatt 

10 000 10 000 

Nem lakáscélú használat esetén, 70 kW 
teljesítmény felett** 

12 924 12 925 

 
* A 193/2009. (IX:15) sz. Korm. rend. alapján nem kötelező  

A díj lakóegységenként kerül felszámításra (pl. társasház): 1.lakás - teljes díj, 2-5. lakás - 50 
% díjcsökkenés, 6.lakástól 75 % díjcsökkenés 

** A díj kéménykürtőnként kerül felszámításra: 1. kémény - teljes díj, 2. kéménytől 50 % 
díjcsökkenés 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

55/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 
 

 a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról,  
valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló  

módosított 63/1997. (XI. 1.) sz. rendelet módosításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi környezet- és természetvédelmi alap 
létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 
módosított 63/1997. (XI. 1.) sz. rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 3.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„3. § (5)  A kiemelt városi projektek  támogatása a Bizottság döntése alapján 

pályázati eljárás nélkül is történhet, amennyiben a projekt szervezője 
kéri a Bizottság támogatását és dokumentálja annak a 
környezetvédelemhez való kapcsolatát. 
A támogatás igénybevételére, felhasználására, valamint az azzal való 
elszámolásra azonban ez esetben is az e rendelet 9.§- ában foglaltakat 
kell alkalmazni.”  

2.§ 
 

A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1)  A 4. §-ban foglalt felhasználásokra a pályázatokat a Közgyűlés 

környezetvédelmi feladatokat ellátó szakbizottságának pályázati 
felhívása alapján, évente 2 alkalommal – január 31-ig, illetve augusztus 
31-ig – a Polgármesteri Hivatalba, a Bizottságnak címzetten, 8 
példányban kell benyújtani.” 

3.§ 
 

A Rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (4)  A pályázatokat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága bírálja el – 
melynek során dönt a nyújtandó támogatás mértékéről, formájáról és 
feltételeiről – a benyújtást követően, a februári, illetve a szeptemberi 
bizottsági ülésén.” 

4.§ 
 

A Rendelet 9.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. § (5)  A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett – az (1) bekezdés 

szerinti támogatási szerződésben rögzített határidőig - köteles a 
Polgármesteri Hivatal felé pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.” 

 
5.§ 

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 Dr. Mihalecz Péter sk.    Káli Sándor sk. 
         jegyző      polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 

56/2009. (XII. 23.) sz. rendelete 
 

Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 
3/2008. (III. 12.) sz. rendelet és az  

 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított - 

7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosításáról 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2008. (III. 12.) sz. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 
módosított - 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (2)  Az Önkormányzat sportfeladatai a sportért felelős alpolgármester, a 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) sportért felelős szervezeti 
egységének, a Bizottságnak és a Sporttanácsnoknak a hatáskörébe 
tartoznak.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 6. § (3), (4) és (6) bekezdése helyében a következő rendelkezések lépnek: 
 
„6. §  

 (3)  Kiemelt támogatásban részesülhetnek a kiemelt sportszervezetek, 
melyek körét az eredményesség (a szakszövetségek által 
szervezett bajnokság élvonalában való szereplés), az utánpótlás 
nevelés hatékonysága, felépítettsége (a felnőtt korosztályú 
csapatban szereplő miskolci nevelésű sportolóknak a száma), 
kapcsolata más, alacsonyabb osztályú utánpótlást nevelő 
egyesülettel, a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.-vel, a 
nézőszám (a mérkőzéseiket rendszeresen megtekintő nézők 
száma), a média és a közvélemény érdeklődésének nagysága 
alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése háromévente 
állapít meg. A kiemelt sportszervezetekkel az Önkormányzat 
három éves támogatási szerződést köt. 

 
 (4)  A versenysport, élsport támogatása az adott naptári évhez 

kapcsolódik úgy, hogy tárgyév január 31-ig az egyesület a 
tárgyévre vonatkozó üzleti tervét benyújtja az Önkormányzatnak. 

 
 (6)  A támogatás féléves bontásban kerül átutalásra. Jelen szabálytól 

eltérni csak külön engedéllyel, a polgármester egyetértésével 
lehet.” 
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3. § 

 
A Rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyében az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„7. §  

(2)  A támogatottak köréről és a támogatás összegéről az önkormányzat 
sportkoncepciójában elfogadott elvek alapján kérelemre, illetve nyilvánosan 
meghirdetett pályázat útján a Közgyűlés dönt. 

 
(3)  Az Önkormányzat kiemelten támogatja a Miskolc Városi Sportiskola 

Nonprofit Kft. keretében működő sportágakban történő utánpótlás-
nevelést.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 8. § (2) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„8. §  

(2)  Csak az olimpián, paralimpián, valamint világ- és európa bajnokságok 
olimpiai versenyszámaiban elért eredményeket lehet elismerni. A többi 
sportág és versenyszám esetében a Közgyűlés dönt. 

 
(5)  Az Önkormányzat minden év decemberében – a sportszervezetek által 

benyújtott eredményt igazoló okmányok alapján – jutalmazza az adott évben 
kiemelkedő eredményt elérő miskolci sportolókat.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. §  

(2)  Az országos diákolimpiai versenyek döntőiben kiemelkedő eredményeket 
elért sportolókat az Önkormányzat tárgyjutalomban részesíti.” 

 
6. § 

 
A Rendelet 11. § (2) és (6) bekezdések helyében az alábbi rendelkezések lépnek:  
 
„11. §  

(2) A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről kérelem esetén valamint 
a nyilvánosan meghirdetett pályázat esetén a Közgyűlés dönt. 

 
(6)  A rendezvény támogatásáról és annak mértékéről a Közgyűlés dönt.” 

 
7. § 

 
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12. §  Év közben befogadott, előre nem tervezett sportesemények támogatásáról 

kérelem alapján a Közgyűlés dönt.” 
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8. § 

 
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetési 

költségeihez való támogatás nyújtásáról és a támogatás nagyságáról a 
polgármester javaslata alapján – a költségvetési rendelet elfogadásakor 
– a Közgyűlés dönt.” 

 
9. § 

 
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
”16. §  A sporttámogatások odaítéléséről - az éves költségvetési rendeletben 

meghatározott ágazati kereteken belül - Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III.7.) sz. rendelete (továbbiakban: SZMSZ) alapján a 
Közgyűlés dönt.” 

 
10. § 

 
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. § (1) A kérelmező szervezet támogatási igényét a polgármesternek címzett 

„sporttámogatási kérelem” formájában, a Hivatal sportért felelős 
szervezeti egységénél kérelmezheti.” 

 
11. § 

 
A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. § (1)  A sporttámogatások odaítéléséről az éves költségvetési rendeletben 

meghatározott ágazati kereteken belül az SZMSZ alapján a Közgyűlés 
dönt.” 

 
12. § 

 
Az SZMSZ 3. sz. melléklet II. pont F.1. a) és b) pontjai hatályukat vesztik. 
 
 

13. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
               Dr. Mihalecz Péter  sk.      Káli Sándor sk. 
  jegyző       polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

57/2009. (XII. 23.) sz. rendelete  
 

a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló  
többször módosított  

7/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról 
 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
felépítéséről és működési rendjéről szóló többször módosított 7/2004. (III. 10.) sz. rendelet 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
 
 

(1)  A rendelet 2. § (3) bekezdés h.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
 
 „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ” 
 
(2)  A rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbi i.) ponttal egészül ki: 
 
 „Ellátási és Koordinációs Főosztály” 
 
 

2.§  
 
 

Jelen rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.  
 
 
Miskolc, 2009. december 17. 
 
 
 
 
  
                  Dr. Mihalecz Péter sk. Káli Sándor sk. 
                           jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

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  
az építmény részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.).  
 
 

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE 
 

3.§ 
 

(1) 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. Önk. 
rendelet, 

 
-  a Miskolc MJV Építési szabályzatáról szóló többször módosított 21/2004. (VII. 

6.) sz. Önk. 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.) Önk. rendelet 41. § (1) I. sz. melléklet 3. pontja 
hatályukat vesztik. 

 
 
 
                  dr. Mihalecz Péter sk.                                               Káli Sándor sk. 
                             jegyző                                                   polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 Konti 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 
14/1 

 

Kis-Hunyad u. 7. 13  
Tizeshonvéd köz 2. 1769  
Tizeshonvéd köz 1. 1774  
Tizeshonvéd u. 21. 1775 Hermann Ottó Gimnázium 
Nagyváthy u. 5. 1937/1  
Petőfi utca 45. 2021  
Petőfi utca 41. 2032  
Petőfi utca 13. 2074  
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. 31. 2491  
Széchenyi u. 27. 2493  
Széchenyi u. 25. 2497  
Déryné u. 6. 2501  
Déryné u. 2. 2503  
Déryné u. 9. 2506/1  
Déryné u. 1. 2510  
Széchenyi u. 11. 2517  
Kossuth u. 3. 2521  
Városház tér 11. 2532/1  

Városház tér 
9/A.-
9/B. 

2534/1  

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. 10. 2576 
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közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
Kossuth u. 8. 2577  
Hősök tere 1. 2586  
Hősök tere 3. 2588  
Hősök tere 7. 2595/3 Deák tér-Földes Ferenc Gimnázium 
Deák tér 9. 2627  
Deák tér 3. 2630  
Deák tér 1. 2633/2  
Pálóczy utca 1. 2667 Központi Leánykollégium 
Dózsa Gy.út 4. 2671  
Fazekas u. 2. 2672  
Kazinczy u. 16. 3522/1  
Széchenyi u. 107. 3612  
Széchenyi u. 105. 3613  

Széchenyi u. 
59, 
61 

3656 
3648 

 

Széchenyi u. 49. 3667  
Kazinczy u. 12. 3678  
Kazinczy u. 2. 3686  
Széchenyi u. 35. 3687  
Széchenyi u. 48. 3691  
Széchenyi u. 50. 3692  
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  17/b 4181/17  
Ady Endre 16. 4184  
Ady Endre 14. 4190/3 Toronyház 
Bajcsy Zsilinszky utca 1. 4190/7 Papagájház 
Zsolcai kapu 38. 4207/2  
Soltész Nagy Kálmán u. 2. 4207/3  
Soltész Nagy Kálmán u. 10. 4251  
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 3. 6942/1 volt SZOT székház 
Mindszent tér 1. 6942/2 ITC székház 
Arany J.  u. 2. 6977 Lottóház 
Szemere u. 2. 8475  
Szemere u. 4. 8476  
Szemere u. 8. 8478  
Szemere u. 26. 8495  
Papszer u. 29. 8497  
Csengey u. 10. 8501/1  
Rákóczi u. 7. 8514  
Kálvin J.  u. 2. 8527 Lévay Gimnázium 
Kálvin J. u. 2. 8527 Lévay Kollégium 
Kálvin J. u. 2. 8527 Lévay Iskola 
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Bükkszentlászló 
közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
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  
Perczel M. u.   11687/1 Kálvária domb 

 
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. 30503/20  
Nagy Lajos király u. 22. 30503/17  
Árpád út 25. 30510/2  
Puskás Tivadar u. 1. 32341  
Vár utca 20. 32532/3  
Vár utca 1. 32842  
Blaha Lujza u. 13. 32857/2  
Tokaji Ferenc u. 53. 33248/3  

 
Egyetem 
Egyetem út   40589/5 Egyetemváros Fűtőmű 
Egyetem út   40592/11 Egyetemváros A épület 
Egyetem út   40592/11 Egyetemváros B épület 
Egyetem út   40592/11 Egyetemváros C épület 
Egyetem út   40592/11 Egyetemváros Étterem 

Egyetem út   40591/2 
Egyetemváros kollégiumok 
(1.2.3.4.5.6.) 

Egyetem út   40592/11 Egyetemváros Könyvtár 
Egyetem út   40597/14 Egyetemváros Körcsarnok 

 
Fényi Gy. tér - Avasi lakótelep 

Fényi Gyula tér 10. 
13062/1  
13062/2  
13063 

Jezsuita Gimnázium 

 
Hámor 
Losonczy u. 14. 38209  
Losonczy u. 12. 38210  
Losonczy u. 4. 38214  
Palota u. 18. 38274  
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Kis-Avas 
Toronyalja u. 27. 2393  
Toronyalja u. 21. 2397  
közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
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  
Rácz sor 370. 11959  
Győri sor 252. 11976  
Győri sor 253. 11977  

 
Lillafüred 

Fazola Frigyes sétány  
38397 
38401/2 

Kisvasút v.á. 

Pávai Vajna Ferenc sétány  38402/8 Ajándékbolt 

Erzsébet sétány 
27-
29. 

38444/2  

Erzsébet sétány 37. 38455  
Erzsébet sétány 39. 38462  
Erzsébet sétány 51. 38475  
Erzsébet sétány 12. 38490  
Erzsébet sétány 69. 38503  
Erzsébet sétány 73. 38506/3  

 
Nagy-Avas 
Horváth-tető  12064/14 Avasi kilátó / TV torony 
Nagy-Avas Felső sor 439. 12129  
Nagy-Avas Felső sor  12177  

 
Ómassa 
Massa u. 58. 38713  

 
Összekötő városrész 
Győri kapu 48/A 20354/20 Kollektív Ház 

 
Pereces 

Debreceni Márton tér 
22-
24. 

35144/57  

Debreceni Márton tér 1. 35145 volt Vájár iskola 
Szén u. 11. 35288/1  
Barátság tér  35436  

 
Selyemrét 
Bajcsy-Zsilinszky u. 33. 4931  
Bajcsy-Zsilinszky u. 45. 4980 MÁV Rendelőintézet 
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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 
közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés 
Csabai utca 4. 45671 Tapolca – Hotel Juno 
Pazár I. sétány  46294/1 Tapolca - Barlangfürdő 

 
Vasgyár 
Vasgyári utca   23365/43 Hivatalház 
Ó-gyár tér  23365/5 Konzumsor 
Vasgyári iparterület  23365/43 Vasúti felépítménygyártó műhely 
Vasgyári iparterület  23365/43 Volt „Egyedi Gépgyár” 
Vasgyári iparterület  23365/43 Volt „Keleti Erőmű” 
Vasgyári iparterület  23365/43 Volt „Középhengermű” 
Vasgyári iparterület  23365/43 Volt „Csavargyár” épülete 
Vasgyári iparterület  23365/43 Mozdonyszín épülete 
Vasgyári iparterület  23365/43 Tűzállótégla gyár 
Vasgyári iparterület  23365/43 Turbó-kompresszor gépház 
Vasgyári iparterület  23365/43 Hűtőtornyok 
Vasgyári iparterület  23365/43 „Hámor” Nagykovácsműhely 
Vasgyári iparterület  23365/8 Forgalmi épület 
Gózon Lajos út 11. 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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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
2009. december 17-ei: 
 
ZÁRT ülésén hozott határozata: 
 

 
IX-223/31.108-8/2009.  

 
Tárgy:  Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben  
 
 
 
NYÍLT ülésén hozott határozatai: 
 

 
IX-224/32.264/2009. 

 
Tárgy:  Tájékoztató a 2009. évi költségvetési gazdálkodás I-III. negyedévi 

helyzetéről  
 

 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetési gazdálkodás I-III. 

negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat 
tudomásul veszi. 

 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év hátralévő részében a 

működés biztonsága érdekében az intézményi gazdálkodási körben – indokolt esetben 
– egyes intézmények részére túlfinanszírozást biztosítson. 

 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   folyamatos, illetve 2009. december 31. 
 
 

IX-225/32.270/2009. 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 

koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, s azt a 2010. évi tervezőmunka 
kiindulási alapjának tekinti. 

 
2. A tervezőmunka további szakaszában a Közgyűlés a költségvetési egyensúly 

megteremtéséhez, a költségvetés összeállításához a következők végrehajtását tartja 
szükségesnek: 

 
 A költségvetési törvény parlamenti jóváhagyását követően pontosítani kell az 

Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető forrásokat (átengedett 
személyi jövedelemadó, normatív állami hozzájárulások, stb.). 

 A 2009. évi tényadatok ismeretében tovább kell vizsgálni a saját bevételek 
növelésében rejlő lehetőségeket is. 
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 Mind az intézményi gazdálkodási kör, mind a Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában intenzív pályázati munkával továbbra is törekedni kell ahol csak 
lehetséges külső források bevonására a gazdálkodásba.  

 A Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatok vonatkozásában ágazati 
plafonokat, kereteket kell meghatározni a szűkös pénzügyi kondíciókra tekintettel, 
melyeken belül kell a gazdálkodást folytatni. 

 A Polgármesteri Hivatal feladatait illetően folytatni kell a megkezdett folyamatot, 
tovább kell vizsgálni a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok körét. A 
kiadási oldalt tételesen át kell tekinteni, a feladatokat rangsorolni kell, az önként 
vállalt feladatok mértékét a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani. 

 Mind az intézményhálózat, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 
törekedni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás érvényre juttatására. 

 A fejlesztési feladatokat illetően a források szűkösségére tekintettel 2010-ben is 
alapvetően a folyamatban lévő feladatok folytatása, illetve befejezése lehet a cél. 
A felhalmozási keretösszeg felosztásánál az előző évek gyakorlatának 
megfelelően rangsor felállítása szükséges az alábbiak szerint: 

 
 a leszerződött feladatok folytatása, 
 a már elnyert pályázatokhoz önrész biztosítása, 
 a benyújtott, még elbírálás alatt álló pályázatok önrészéhez forrás 

biztosítása, 
 a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt 

kötelezettségek költségvetésbe való beépítése. 
 
3. A Közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtéséhez további belső egyeztetéseket 

tart szükségesnek és elrendeli a költségvetési javaslat jogszabályokban előírt előzetes 
érdekképviseleti egyeztetését. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői 
Határidő:  a költségvetés készítése, illetve az évközi intézkedések 
 vonatkozásában folyamatos 
 
 

IX-226/32.273-1/2009. 
 
Tárgy:  Értékesíthető önkormányzati bérlakások körének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az értékesíthető 
önkormányzati bérlakások körének módosítására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-35/31.226/2009. számú közgyűlési 

határozat I. bekezdésének 3. pontját hatályon kívül helyezi, az értékesítésre 
felajánlandó – vegyes tulajdonú lakóépületben lévő határozott és határozatlan idejű 
bérleti jogviszony keretében bérbe adott – lakások körét az alábbiakban határozza 
meg: 

 
1.1  a B, C és D övezet lakásai  
1.2 az A övezet nem földszinti elhelyezkedésű lakásai azon társasházakban, ahol az 

önkormányzat tulajdoni hányada: 
 

-  50 % alatti, vagy 
-  50 % feletti, de az összes lakás értékesítése esetén sem esik 50 % alá. 
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 2. Nem értékesíthetőek a lakások: 
 

2.1 olyan lakóépületekben, ahol a lakások 100 %-ban önkormányzati tulajdonban 
vannak 

2.2 azon határozott időre bérbe adott ingatlanok esetében, melyeknél a bérlet 
időtartama a Gazdasági Bizottságnak a vételár jóváhagyására szóló döntéséig 
egy évnél rövidebb. 

 
3. Az 1. pontban meghatározott, valamint az üres önkormányzati lakások értékesítéséből 

származó árbevétel kizárólag a Várost Építünk Miskolc I. és II. Kötvények 
visszafizetésére fordítható, a felhalmozáshoz és visszafizetéshez szükséges 
ütemezésben és mértékig.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

 
IX-227/32.282/2009. 

 
Tárgy:  Miskolc város közbiztonságának javításával kapcsolatos intézkedések 

megtétele  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Város közbiztonságának 
javításával kapcsolatos intézkedések megtételére és ehhez kapcsolódóan a Polgármesteri 
Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004. (III. 10.) sz. 
rendelet módosítására” tárgyban benyújtott előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a közterületek és 

a közvagyon védelmére, a közösségi együttélésre vonatkozó, azokkal összefüggő 
normák és jogszabályok betartatása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a rendészeti és civil szervezetekkel, valamint a katasztrófavédelemmel 
való együttműködés kereteinek kialakítása érdekében.  

 
2.  A Közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges szervezeti és 

munkajogi intézkedések megtételére.  
 
Felelős:    polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. február 1.  
 
 

IX-228/32.283/2009. 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. között létrejött „Közszolgáltatási Szerződés” 2010. évre 
érvényes normatíváinak jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti létrejött „Közszolgáltatási Szerződés” 2010. évre 
érvényes normatíváinak jóváhagyása” tárgyban benyújtott előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között a - városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló – 
„Közszolgáltatási Szerződés” Szolgáltatási mellékletének 2010. évre érvényes normatíváit 
az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:   Építési, Környezetvédelmi és

 Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő:   2010. január 1. 
 
 

IX-229/32.284/2009. 
 
Tárgy:  Miskolci Galéria TIOP–1.2.2/09/1 pályázatának támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum TIOP – 1.2.2/09/1 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-
képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázatának támogatására 
témájú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci Galéria Városi 

Művészeti Múzeum a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 
meghirdetett, TIOP – 1.2.2/09/1 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési 
szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázatot benyújtsa.  

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázat által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat az 
1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és 
üzemelteti a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban.  

 
Felelős:  Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Végrehajtást felügyelő osztály: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:  a Közgyűlés döntését követően azonnal 

 
 

IX-230/32.285/2009. 
 

Tárgy: TIOP keretében meghirdetett „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázat 
benyújtása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében meghirdetésre került „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázat benyújtására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis 

Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. pályázatot 
nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre 
került Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-
szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1) című pályázatra. 

 
Felelős:  Polgármester 
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Határidő: 2010. január 15. 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
 Főosztály 
  
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 
Közreműködik: MISEK Kft. ügyvezető 
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai  
 Főosztály 
 
3.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 

megvalósítandó projekt elszámolható összköltségének legalább 10 %-át kitevő 
önrészt, várhatóan 550 millió forintot a projekt megvalósulásának időtartama alatt a 
2010-2011 évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: 2010. évi és 2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

 
 

IX-231/32.286/2009. 
 
Tárgy:  2010. évi kitüntetések adományozására Kuratórium megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat által 
adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 
adományozásuk szabályairól szóló 63/2005. (XII.15.). sz. önkormányzati rendelettel 
módosított 38/2004. (XI.10.). sz. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a kitüntető címek és 
díjak adományozására a Kuratórium tagjainak 2010. évre az alábbi személyeket választja 
meg:  
1. Káli Sándor polgármester (elnök) 
2. Fedor Vilmos alpolgármester (titkár) 
3. Barna István ny. középiskolai tanár 
4. Bekes Dezső, a Miskolci Városszépítő Egyesület elnöke  
5. Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum ny. igazgatója  
6. Dr. Dobrossy István, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója 
7. Gyarmati Béla újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház ny. igazgatója  
8. Dr. Hardonyi András, az Egészségügyi Bizottság elnöke  
9. Horváth Ottóné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
10. Dr. Lakatos István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke  
11. Oláh Ferenc, a DVTK volt válogatott labdarúgója  
12. Papp Mónika, a Szikra Alapítvány vezetője  
13. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora  
14. Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ny. igazgatója  
15. Szebeni Péter, Miskolc MJV Önkormányzat civil tanácsnoka 
16. Szilágyi Gizella, az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnöke  
17. Dr. Tompa Sándor, a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság elnöke 
18. Dr. Újszászy László, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának tudományos titkára 
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Póttagok: 
 
1. Barna György vállalkozó  
2. Hajnal József, a Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Szerkesztőségének vezetője. 
 
Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály  
Határidő:    2009. december 31. 

1. sz. melléklet 
 
Az Önkormányzat által adományozott címek és díjak 2009. évi odaítélésére létrehozott 
Kuratórium tagjai: 
 
1. Káli Sándor polgármester (elnök) 
2.  Fedor Vilmos alpolgármester (titkár) 
3.  Barna István ny. középiskolai tanár 
4.  Bekes Dezső, a Miskolci Városszépítő Egyesület elnöke  
5.  Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum ny. igazgatója  
6.  Dr. Dobrossy István, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója  
7.  Dr. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem BTK dékánja 
8.  Dr. Hardonyi András, az Egészségügyi Bizottság elnöke  
9.  Horváth Ottóné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  
10.  Oláh Ferenc, a DVTK volt válogatott labdarúgója  
11.  Dr. Páczelt István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának elnöke 
12.  Papp Mónika, a Szikra Alapítvány vezetője  
13.  Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora  
14.  Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar nyugalmazott igazgatója  
15.  Szebeni Péter, Miskolc MJV Önkormányzat civil tanácsnoka 
16.  Szilágyi Gizella, az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság elnöke  
17.  Dr. Tompa Sándor, a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság elnöke 
18.  Dr. Újszászy László, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának tudományos titkára 
 
Póttagok:   
1.  Gyarmati Béla újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház ny. igazgatója  
2.  Hajnal József, a Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Szerkesztőségének 

vezetője. 
 

IX-232/32.287/2009. 
 

Tárgy: Villamos nagyprojekthez szükséges Északerdő Zrt. tulajdonában álló 
ingatlanok adásvétellel történő megszerzése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a villamos nagyprojekthez 
szükséges Északerdő Zrt. tulajdonában álló ingatlanok kisajátítást helyettesítő adásvétellel 
történő megszerzésére ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Miskolc 30903/7 hrsz.-ú ingatlan 5091 m2-es területének, valamint a 
Miskolc 30903/8 hrsz.-ú ingatlan teljes területének megszerzéséért, valamint az 
ingatlanokon található felépítményekért és a területeken folytatott tevékenységek 
folytatásához szükséges beruházások megvalósításáért teljes kártalanításként felajánl 
az Északerdő Zrt-nek 337 millió Ft. +ÁFÁ-t teljes kártalanításként. 
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2. A Közgyűlés felkéri a polgármester a vételi ajánlat megküldésére, valamint az ajánlat 

elfogadása esetén a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés Északerdő Zrt-vel 
történő megkötésére. Amennyiben a vételi ajánlat nem kerül az Északerdő Zrt. 
részéről elfogadásra, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás 
megindítására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   határozat meghozatalát követő 30 napon belül  
    a vételi ajánlat megtételére 
 
 

IX-233/32.288/2009. 
 
Tárgy:  Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire  történő 

pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat oktatási-nevelési 
intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 

tartalommal a Berzeviczy Gergely  Szakközépiskola és Szakképző Központ (3525 
Miskolc, Hősök tere 1. sz.), Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola (3527 Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán u. 7. sz.), Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 
(3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. sz.), valamint a Gábor Áron „Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola (3520 Miskolc, Bolyai Farkas u. 10. sz.) intézményvezetői 
álláshelyére (igazgatói beosztás ellátására) 2010. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig 
terjedő határozott időre. 

 
2.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 
internetes oldalán történő megjelentetését. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  a közgyűlés döntését követő 8 napon belül 
 
 

MELLÉKLET 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal a 
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ (3525 Miskolc, Hősök tere 1. 
sz.), Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola (3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. 
sz.), Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet (3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 
sz.), valamint a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola (3520 Miskolc, Bolyai 
Farkas u. 10. sz.) intézményvezetői álláshelyére, (igazgatói beosztás ellátására) 2010. 
augusztus 1-től 2015. július 31-ig terjedő határozott időre. 
 
Az igazgató feladata: 
(A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése és 128. § (22) 
bekezdése, valamint a Pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) 
Kormányrendelet 20. §-ának (2) és (5) bekezdése alapján.) 
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- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus 
szakvizsga, középiskolában egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 
továbbá pedagógus szakvizsga, 

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

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- intézményvezetői gyakorlat. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- az intézményvezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre 

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

elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba 
beletekinthessen, 

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

(Kjt) 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A megbízás 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. 
A pályázatokat a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő megjelenését követő 30 
napon belül 2 példányban, a borítékon  
 
„Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteréhez címezve (3525. Miskolc, Városház tér 8. sz.). 
 
A pályázat elbírálásának határideje 2010. június 30. 
 
A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához kötött. 
Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.), valamint ezen törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) 
Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
További felvilágosítás kérhető a (46) 512-778-as telefonszámon. 

 
IX-234/32.299/2009. 

 
Tárgy:  Miskolc, Aulich utcában található 8315/90-93 és 8315/99-100 helyrajzi 

számokon korábban értékesítésre került ingatlanok beépítési 
kötelezettsége határidejének meghosszabbítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc, Aulich utcában 
értékesített ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség határidejének 
meghosszabbítására” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a V-145/70.983/2005. számú közgyűlési  

határozatban elidegenítésre kijelölt és 2006. december 20-án adásvételi szerződéssel 
ténylegesen értékesített, a Miskolc, Aulich utcában található 8315/90; /91; /92; /93; 
/99; /100 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség teljesítési 
határidejét 2014. december 31. napjáig meghosszabbítja. 
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2. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt.-t a módosított adásvételi szerződés elkészítésére.  
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIK Zrt. 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2009. december 31. 
 
 

IX-235/32.300/2009. 
 
Tárgy:  Miskolc, Szentpéteri kapuban található, 11105/2 helyrajzi számú 3 ha 

2.160 m2 területű „sporttelep” megnevezésű, valamint a 3072/14 
helyrajzi számú 8.655 m2 nagyságú „sípálya” megnevezésű ingatlanok 
hasznosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc, Szentpéteri 
kapuban található sportcentrum kialakításával kapcsolatos befektetői pályázatra” című 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a MIK Zrt.-t a Miskolc, 3072/14 

helyrajzi számú 8.655 m2 nagyságú „sípálya” megnevezésű ingatlan hasznosítási 
pályázatának kiírására, ahol a minimális teljesítendő feltételek a következők: 

 
-  a sípályán meglévő borítás felújítása, téli/nyári használhatóvá tétele, 
-  a meglévő, Ausztriában vásárolt felvonó üzembe helyezése, 
-  a síház felújítása, kifestése, fűthetővé tétele. 

 
2. A nyílt pályázati felhívást követően a benyújtott pályázatok elbírálásánál a két fő 

szempont, a vállalt teljesítési határidő és a minimális feltételeken túlmenően vállalt 
egyéb feladatok. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t, hogy kössön a nyertes pályázóval két évre 

szólóan üzemeltetési szerződést, és további nyolc évre szólóan biztosítson számára 
az üzemeltetésre vonatkozó opciós jogot. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. december 31. 
 
4. A Közgyűlés a Miskolc, 11105/2 helyrajzi számú „sporttelep” megnevezésű ingatlant a 

korlátozottan forgalomképes vagyoni körből elvonja, azt forgalomképessé minősíti. 
 
5. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt.-t a Miskolc, 11105/2 helyrajzi számú 3 ha 2.160 m2 

területű „sporttelep” megnevezésű ingatlan ingatlanfejlesztéssel összekötött 
értékesítésére, kétfordulós (nyílt írásos ajánlattétel majd versenytárgyalás) eljárás 
alkalmazásával, ahol az induló vételár 151 millió forint + 0 Ft áfa. 

 
 
6.  Az értékesítés feltétele, hogy a nyertes pályázó vállaljon kötelezettséget 2012. 

december 31-i befejezési határidővel „Szentpéteri kapui Sportközpont” néven történő - 
kialakítására és 10 évre szóló működtetésére, ahol a minimálisan teljesítendő 
feltételek a következők: 

 
 egy olyan főépület kialakítása, mely magában foglalja az alábbiakat: 
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 férfi/női öltöző és vizesblokk, valamint kézi raktár 
 300 m2 nagyságú többfunkciós terem, mely alkalmas kisebb 

rendezvények megtartására, asztaliteniszezésre, kondi terem, 
tornaterem kialakítására 

 salakos talajú futópálya kialakítása 
 egy kispályás labdarúgásra alkalmas, műfüves borítású pálya kialakítása 
 egy Európai Uniós normáknak megfelelő, legalább 10 millió Ft értékű 

játszótérfejlesztés 
 utcabútorok (padok, szemetesek) kihelyezése a sportpályák közé 
 a „Szentpéteri kapui Sportközpont” körülkerítése, zárhatóvá tétele, be-

kamerázása és állandó őrzése 
 
7.  Az értékesítés további feltétele, hogy a nyertes pályázó vállaljon kötelezettséget 2012. 

december 31-i befejezési határidővel az alábbi, a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb 
elvégzendő feladatokra: 

 
 kivitelezési munka a partfal csúszásának megállítására, a 2007-ben elkészült 

tanulmány alapján 
 a 11105/2 hrsz-ú ingatlannak a 26-os útba történő becsatlakoztatása 
 a területen lévő zöld kultúra megtartása, a fás területek arányának 

megtartásával, s amennyiben a kivitelezés zöld területet érint, annak 
kétszeresét szükséges visszapótolni 

 az esetleges jövőbeni beruházás alkalmával folyamatosan tekintettel kell 
lenni a környezetvédelmi szempontokra 

 a fejlesztés során megépített és üzemeltetett építmények környezetterhelési 
határértéke nem haladhatja meg lényegesen  a jelenlegi állapotnak megfelelő 
értéket 

 az üzemeltetés során biztosítani kell a gazdasági célú sporthasználat mellett 
a tömegsportcélú használatot is. 

 
8. A Közgyűlés kötelezi a pályázat nyertesét, hogy a kialakításra került 

sportkomplexumot telekalakítási eljárás keretén belül alakítsa önálló, az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett ingatlanná.  

 
9. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a két - a 11105/2 helyrajzi számú 3 ha 2.160 

m2 területű „sporttelep” megnevezésű, valamint a 3072/14 helyrajzi számú 8.655 m2 
nagyságú „sípálya” megnevezésű - ingatlan fejlesztése együttesen kerül 
megvalósításra.  

 
10.  A Miskolc 11105/2 helyrajzi számú 3 ha 2.160 m2 területű „sporttelep” megnevezésű 

ingatlan értékesítéséből származó realizált árbevétel 50 %-a a Diósgyőri Futball 
Akadémia fejlesztésére, 50 %-a pedig a Szentpéteri kapui városrész fejlesztésére 
(közvilágítás, járdák, közterületek) fordítandó.  

 
11. A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t az elidegenítés teljes körű – az adásvételi szerződés 

aláírását is magában foglaló – lebonyolítására. 
 
12. A vevői kötelezettségeket az adásvételi szerződésben az eladót illető elállási, s öt év 

időtartamra, valamint eredeti árra szóló visszavásárlási jogot biztosítson. 
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13.  Adásvételi szerződés csak azt követően köthető, ha a közgyűlés Ifjúsági, 

Szociálpolitikai és Sport Bizottsága, továbbá Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Turisztikai Bizottsága - a Civilek a Pályáért Mozgalom és az Ökológiai Intézet 
bevonásával jóváhagyta a nyertes ajánlattevőnek a vevői kötelezettségekként 
megvalósítandó sportcélú beruházásaira szóló ajánlatát. 

 
Az ajánlat kötelezően csatolandó mellékletei: 
 
 a megvalósítandó sportlétesítmények elhelyezésének helyszínrajzi vázlata 
 a megépítendő építmények műszaki leírása 
 a beruházás megvalósítására vonatkozó költségbecslés 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2012. december 31. 
 
 

IX-236/32.301/2009. 
 
Tárgy:  Martin-kertváros, Pitypang Óvoda bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Martin-kertváros, Pitypang 
Óvoda bérleti szerződésének meghosszabbítása” tárgyában készített előterjesztésben 
foglaltakat, melyre az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Martin-kertvárosban 

önkormányzati óvodaként működő Pitypang Óvoda épületbérléséről szóló szerződést 
újabb 5 évre, változatlan feltételekkel kerüljön meghosszabbításra. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester, hogy Miskolc Megyei Jogú  Város 

Önkormányzata és „A Vasút gyermekekért” Alapítvány (Budapest, Benczúr u. 30.), 
mint bérbeadóval a módosított „Bérleti szerződést” kösse meg. 

 
3. A Közgyűlés elrendeli a bérleti díj összegének tervezését az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésében. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. január 31, valamint a  
    2010. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
 

IX-237/32.315/2009. 
 
Tárgy:  Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása működéséről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása működéséről” szóló előterjesztést. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
 
 

IX-238/32.247-1/2009. 
 
Tárgy:  Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt keretében kihelyezendő 

képfelvevők helyszínének, valamint a képfelvevővel megfigyelt 
közterületek kijelölése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Belvárosi rehabilitáció kiemelt 
projekt keretében megvalósítandó térfigyelő rendszer képfelvevőinek elhelyezése valamint a 
megfigyelt közterület kijelölése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt 

keretében kihelyezendő képfelvevők helyszínét, valamint a képfelvevővel megfigyelt 
közterületeket az alábbiak szerint jelöli ki: 

 
S.sz Helyszín, megfigyelt terület Felszerelési hely Megjegyzés 
1 Zsolcai kapu-Ady E. u. 

kereszteződés 
forgalomirányító lámpaoszlop FIX 

2 Szentpáli u.-Centrum Áruház forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
3 Szendrei u.-Búza tér Közvilágítási oszlop FIX 
4 Szeles u. –Lehel u. Közvilágítási oszlop FIX 
5 Jókai u.-Ady E. u. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
6 Széchenyi u.-Corvin u.-Kazinczy u. Közvilágítási oszlop DOME 
7 Széchenyi u.-Déryné u. Közvilágítási oszlop DOME 
8 Széchenyi u.-Pátria ház Közvilágítási oszlop DOME 
9 Patak u.-Kossuth u. Közvilágítási oszlop DOME 
10 Nagy I. u.-körforgalom Közvilágítási oszlop FIX 
11 Bajcsy-Zs.-Soltész N. K. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
12 Bajcsy-Zs. u.-Katalin köz Közvilágítási oszlop DOME 
13 Zsolcai k.-Soltész N. K. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
14 Görgey u.-Corvin u. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
15 Vörösmarty u.-Corvin u. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
16 Toronyalja u.-Papszer u. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
17 Szent István tér Önkormányzati épület keleti oldal FIX 
18 Dózsa Gy. u.-Kis Hunyad u. forgalomirányító lámpaoszlop DOME 
19 Dózsa Gy. u.-Fazekas u. forgalomirányító lámpaoszlop DOME 
20 Nagyváthy u.-Gyár u. Közvilágítási oszlop FIX 
21 Nagyváthy u.-Szent István u. Közvilágítási oszlop FIX 
22 Vörösmarty u.-Soltész N.K. u. forgalomirányító lámpaoszlop DOME 
23 Vörösmarty u.-Király u. forgalomirányító lámpaoszlop DOME 
24 Búza tér-Plaza forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
25 Vologda u.-Ilona u. forgalomirányító lámpaoszlop FIX 
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IX-239/32.335/2009. 

 
Tárgy:  Miskolc Városi Sportuszoda megvalósulásával összefüggő döntések 

meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Városi Sportuszoda 
megvalósulásával összefüggő döntések meghozatala” című sürgősségi  előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Városi Sportuszoda 

létrehozása, megvalósítása tárgyú támogatási szerződésben foglaltak alapján  
hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás eredményeként létrejövő felépítmény - a 
támogatási szerződéssel összhangban, az Önkormányzat és a MIBERSZOLG Kft. 
közötti megállapodás alapján - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ¼ és a 
MIBERSZOLG Kft.  ¾ arányú osztatlan közös tulajdonába kerüljön azzal, hogy a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 40597/20 helyrajzi szám 
alatti földterületen a Beruházó  MIBERSZOLG Kft-t ingyenes földhasználati jog illesse 
meg.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 

tulajdonosok a Miskolc Városi Sportuszoda üzemeltetésével a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft-t bízzák meg. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Városi 

Sportuszodát, mint önálló felépítményt, ingatlan-nyilvántartásba történő feltüntetését 
követően, az Önkormányzati Minisztérium, mint támogató szerv, 15 évre 1,5 Mrd forint 
összegben jelzáloggal megterhelje. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a beruházás 

sikeres lezárásához, illetve az üzemeltetési feladatok átruházásához szükséges 
szerződések aláírására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIBERSZOLG Kft. 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2009.december 31. 
 

 
IX-240/32.336/2009. 

 
Tárgy:  Közoktatási intézmények ÉMOP pályázatban vállalt infrastrukturális 

fejlesztési beruházásainak megvalósításával összefüggő önrész 
kiegészítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Az Észak-Magyarországi Operatív 
Program keretében megvalósuló iskola korszerűsítési pályázatok sikeres befejezéséhez 
többlet saját erő biztosítása” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintően a pályázatban vállalt 
infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósításához szükséges további bruttó 
134.931.854.- Ft összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   MIBERSZOLG Kft. 
Határidő:   2010. évi költségvetés tervezése 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Könyves Kálmán Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintően a pályázatban vállalt 
infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósításához szükséges további bruttó 
126.730.258.-Ft összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   MIBERSZOLG Kft. 
Határidő:   2010. évi költségvetés tervezése 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Herman Ottó Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintően a pályázatban vállalt 
infrastrukturális fejlesztés teljes megvalósításához szükséges 30.750.000.- Ft 
összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Közreműködik:   Közoktatási és Kulturális Főosztály 
   MIBERSZOLG Kft. 
Határidő:   2010. évi költségvetés tervezése 
 

  
2. A Közgyűlés a képfelvevők kihelyezésére potenciális helyszíneket a rendelkezésre álló 
pályázati keretösszeg erejéig az alábbi prioritási sorrendben jelöli ki: 

 

S 
sz
. 

Utca, tér, oszlop szám Látószög 
Látótávol-

ság 

1 
Miskolc, Toronyalja u. 49 szám alatti ház mellett található 
kettős közvilágítási oszlop 

360° 500m 

2 
Miskolc, Avasalja utcába nyíló Nagyavas-felsősor kivezető 
útszakasszal szemben található közvilágítási oszlop 

180° 500m 

3 
Miskolc, Avasalja utcába nyíló Nagyavas-középsősor 
kivezető útszakasszal szemben található közvilágítási oszlop 

180° 500m 

4 
Miskolc, Mélyvölgy utca - Csabai sor kereszteződése 
(Palacsinta-ház előtti közvilágítási oszlop) 

360° 500m 

5 
Miskolc, Kisavas-alsósor 17. és Második sor 36. szám előtt 
található kettős fa közvilágítási oszlop 

360° 500m 

6 
Miskolc, Földes Ferenc u. 4. szám előtti kettős közvilágítási 
faoszlop 

360° 500m 

7 
Miskolc, Rácz sor - Petőfi sor kereszteződésében található 
közvilágítási oszlop 

180° 500m 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Rendészeti és Ellátási Főosztály 
    Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Határidő:   2010. december 31. 
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IX-241/32.337/2009. 

 
Tárgy:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 

alapító okiratának II. Fejezet 1. és 1.1. pontjának módosítását, valamint a IV. Fejezet 
2. pontjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
„II.  A TÁRSASÁG SZÉKHELYE 

 
A Társaság 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. alatti székhelyét 
megszünteti. 

 
1. A társaság székhelye: 3515  Miskolc, Egyetem út 2. székhely    

 
A társaság telephelyet létesít. 

 
1.1.  A társaság telephelye:  3524  Miskolc, Leszih  Andor u. 4. sz.” 

 
2. A Közgyűlés a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okirat IV. Fejezet 2. 

pontjának kiegészítését az alábbiak szerint jóváhagyja:  
 

„IV.  A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 

2.   A társaság által gyakorolni kívánt további tevékenységek: 
 

 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
 Textil-kiskereskedelem 
 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 
 Könyv-kiskereskedelem 
 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 
 Sportszer-kiskereskedelem 
 Játék-kiskereskedelem 
 Ruházat kiskereskedelem 
 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 
 Illatszer-kiskereskedelem 
 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 
 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 Használtcikk bolti kiskereskedelme 
 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását 

érintő változás cégbírósági bejegyzése iránt a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    2010. január 31. 
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IX-242/32.086-1/2009. 

 
Tárgy:  MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodása és 

Alapító Okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK Szakképzés-
szervezési Társulás Társulási Megállapodása és Alapító Okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 

Társulási Megállapodását az 1. sz. melléklet szerint módosítja. 
 

-  az I/10. pont második mondata „ A Társulás Munkaszervezetének tagjai 
megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat” helyébe az alábbi 
mondat kerül:  

 „A Társulás munkaszervezetének vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyban, vezetőimegbízással, a Munkaszervezet tagja 
közalkalmazotti jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony keretében látja el feladatát.” 

  
-  az I/11. Pontban szereplő szöveg „A költségvetési szerv vezetője a Tárulási 

Tanács elnöke. A Társulási Tanács elnöke feladatait külön díjazás és juttatás 
nélkül látja el. A Munkaszervezet tagjainak megbízási jogviszonyával 
kapcsolatos jogköröket a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”  az alábbiak 
szerint módosul:   
„A költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács által közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezett és vezetői megbízással ellátott személy 
(Munkaszervezet vezetője). A Munkaszervezet tagja felett a 
közalkalmazotti jogviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonnyal kapcsolatos jogköröket a Munkaszervezet vezetője 
gyakorolja.”  

-  II./1. pont első francia bekezdés „Régi típusú Integrált Szakképző Központ új 
típusúvá történő alakításának segítése,” szövegrész törlésre kerül.  

 
-  a III/18. pont hatodik francia bekezdés „A Munkaszervezet tagjának 

megbízási jogviszonyával kapcsolatos jogkörök” szövegrész törlésre kerül.  
 
2.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 

Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint módosítja. 
 

-  a „Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje:”     megnevezésű alapító okirati rész „A költségvetési szerv 
vezetője a Társulási Tanács elnöke, aki a legnagyobb tanulólétszámot 
delegáló fenntartó önkormányzat képviselője. Az elnök felett Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja a munkáltatói jogkört. 
A Társulási Tanács az önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. 
tv. 12. §-a alapján határozatlan időre választja meg elnökét.” az alábbiak 
szerint módosul: 

 „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási 
rendje: A költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács által 
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett, vezetői megbízással 
rendelkező személy.  

 „A költségvetési szerv irányító szervének a vezetője, választási rendje: 
A költségvetési szerv irányító szervének vezetője a Társulási Tanács 
Elnöke, aki a legnagyobb tanulói létszámot delegáló fenntartó 
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önkormányzat képviselője. A Társulási Tanács az önkormányzatok 
társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. tv. 12. § alapján választja meg 
elnökét, határozatlan időre.”  

 
-  a „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony(ok) 

megjelölése” megnevezésű alapító okirati rész „A Munkaszervezet tagjai a 
feladatokat megbízási jogviszony alapján látják el (Ptk.).” az alábbiak szerint 
módosul: 
„A Munkaszervezet vezetője közalkalmazotti jogviszony (Kjt.), a 
Munkaszervezet tagja közalkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony keretében látja el feladatait (Kjt., Ptk.). 

 
-    az „A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS 

MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁSKÖRÖK” megnevezésű alapító okirati 
rész 3. pontja „Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, 
megbízza tagjait, felmenti a munkaszervezet tagjait” az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„3.)  Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi, 

megbízza és felmenti a munkaszervezet vezetőjét.” 
 

-  „A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:” megnevezésű alapító 
okirati rész g) pontja  „A Munkaszervezet tagjainak megbízási jogviszonyával 
kapcsolatos jogkörök gyakorlása” törlésre kerül és ezzel egyidejűleg a h) pont 
g) pontra változik. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály  
Közreműködik  MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás társult tagjai 
Határidő:   azonnal 

 
 

IX-243/32.339/2009. 
 
Tárgy:   Közművelődési megállapodások megkötése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat új közművelődési 
megállapodások kötésére közművelődési feladatellátás céljából” című sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Szépmesterségek Alapítvány között a közművelődési 
feladatellátásra Miskolc városa teljes területére szóló „Megállapodás”-t  jóváhagyja.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. január 1. 
 
(2) Közgyűlés a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Észak-

Magyarországi Regionális Filmalap – Miskolc” között Miskolc városa teljes 
területére szóló közművelődési „Megállapodás”-t  jóváhagyja és biztosítja a 
közművelődési feladatok ellátására a 3.500.000,-Ft (azaz: hárommillió-ötszázezer 
forint) költségvetési előirányzatot az önkormányzat 2010. évi költségvetésében. 

 
Felelős:   Polgármester 
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Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. január 1., illetve a 2010. évi költségvetés   
    elfogadásának időpontja 
 
(3)  Közgyűlés a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Komlóstetői 

Kerékpáros Sport Klub között a közművelődési feladatok ellátására - Vasgyár és 
Komlóstető városrészekben – „Megállapodás”-t jóváhagyja.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. január 1. 

 
 

IX-244/32.340/2009. 
 
Tárgy:  TIOP keretében meghirdetett „Korszerű regionális onkológiai hálózat 

kialakítása” című pályázathoz konzorciumban történő csatlakozás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került „Korszerű regionális 
onkológiai hálózat kialakítása” című pályázathoz konzorciumban történő 
csatlakozásra” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci Semmelweis 

Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
konzorciumban pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretében meghirdetésre került „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 
(TIOP 2.2.5/09)”című pályázatra. 

 
Felelős:     Polgármester 
Határidő:   2010. március 16. 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a pályázat 

kötelező tartalmi elemét képező szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:   2010. március 16. 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és    
   Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
3.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a Miskolci 

Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
vonatkozásában megvalósítandó projekt elszámolható összköltségének legalább 10 
%-át kitevő önrészt, maximum 10 millió forintot a projekt megvalósulásának 
időtartama alatt a 2010-2011 évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  2010. és 2011. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
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IX-245/32.341/2009. 

 
Tárgy:  MISEK Nonprofit Kft. ellátási területének módosítása és a Tiszaújváros 

Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa erre irányuló módosítási 
kérésének befogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. 
ellátási területének módosítására és a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás 
Tanácsa erre irányuló módosítási kérésének befogadására című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Tiszaújváros Kistérség 

Többcélú Társulás lakossága az általános sebészet, szemészet, szülészet-
nőgyógyászat és urológia szakmák fekvőbeteg ellátása vonatkozásában a Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
ellátási területéhez tartozzon. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:   Ellátási terület ÁNTSZ általi módosítását követően 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, és a MISEK Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét 

hogy az ellátási terület módosításával kapcsolatban, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat, a Regionális Egészség-biztosítási Pénztár és a Regionális 
Egészségügyi Tanács felé szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
 
3. )  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a MISEK Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét 

hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal az ellátási terület 
módosítására vonatkozó tárgyalásokat folytassa le, és az ellátási terület 
módosításával kapcsolatban kötendő megállapodást aláírja.  

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
 

 
IX-246/32.186-1/2009. 

 
Tárgy:  A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek 

továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP-2009-4.3.2) önerejének 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat (ÉMOP-2009-
4.3.2) önerejének módosítására című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
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A Közgyűlés a VIII-213/32.186/2009. számú közgyűlési határozat 3. pontjában szereplő 
pályázati önrész mértékét 127.192.982 Ft-ra módosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
 Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2010. március 31.  

 
 

IX-247/32.354/2009. 
 
Tárgy: Miskolci Egészségügyi Központ gazdasági társasággá történő 

átalakításával kapcsolatban hozott határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Egészségügyi 
Központ gazdasági társasággá történő átalakításával kapcsolatban hozott határozat 
módosítására című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az X-229/14.136/2008. számú 
határozat 12. pontjának végrehajtását felfüggeszti. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
IX-248/32.353/2009. 

 
Tárgy:  Szociális nappali alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Miskolc 

Családsegítő Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása érdekében című, 
ÉMOP pályázat önrészének biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Szociális nappali 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az 
ellátás minőségi javítása érdekében című, ÉMOP-2009-4.2.1/A kódszámú benyújtandó 
pályázat önrészének biztosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az ellátás 

minőségi javítása érdekében kerüljön sor a szociális nappali alapszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: folyamatos 
Közreműködik: Miskolci Családsegítő Központ  
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
2.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség által meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, ÉMOP- 2009- 4.2.1./A kódszámú 
pályázatra „ Szociális nappali alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
Miskolc Családsegítő Szolgálatánál az ellátás minőségi javítása 
érdekében”címmel pályázatot nyújtson be.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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Közreműködik: Miskolci Családsegítő Központ  
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
3.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a bekerülési 

költségek 10%-át kitevő 11 200 000,- Ft önrészt biztosít a pályázati önrész sor 
terhére a 2010. évi költségvetésben. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
4.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció kötelező 

elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat, aláírja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
Közreműködik: Miskolci Családsegítő Központ  
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 

 
 

IX-249/32.352/2009. 
 
Tárgy:  Demencia iránytű - nappali ellátás biztosítása demens ellátottak részére 

című ÉMOP pályázat önrészének biztosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Demencia iránytű- 
nappali ellátás biztosítása demens ellátottak részére című, ÉMOP- 2009-4.2.1/A 
kódszámú benyújtandó pályázat önrészének biztosítására” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Iránytű Szociális Szolgálatnál a demens 

ellátottak nappali ellátásának biztosítása érdekében kerüljön sor a szociális 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
Közreműködik: Iránytű Szociális Szolgálat 
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
 
2.)  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség által meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, ÉMOP-2009-4.2.1./A kódszámú 
pályázatra „Demencia iránytű - nappali ellátás biztosítása demens ellátottak 
részére”címmel pályázatot nyújtson be.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Közreműködik: Iránytű Szociális Szolgálat 
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
   
3.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a bekerülési 

költségek 10%-át kitevő 11.150.000,- Ft önrészt biztosít a pályázati önrész sor 
terhére a 2010. évi költségvetésben. 

 
Felelős: Polgármester 
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Határidő: folyamatos 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
 
4.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció kötelező 

elemét képező adatlapokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat, aláírja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
Közreműködik: Iránytű Szociális Szolgálat  
 Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT  

HATÁROZATOK 
 

 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 

 
2009. december 3-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

96/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy:  Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum kezelésében és 

használatában álló Miskolc, Rákóczi u. 2. szám alatti Rákóczi-ház 
földszintjén a Széchenyi utca felől nyíló, 27 m2 kiterjedésű üzlet 
helyiség  bérbeadásának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a „Javaslat a Miskolci 
Galéria Városi Művészeti Múzeum kezelésében és használatában álló Miskolc, Rákóczi u. 
2. szám alatti Rákóczi-ház földszintjén a Széchenyi utca felől nyíló, 27 m2 kiterjedésű üzlet 
helyiség bérbeadásának jóváhagyására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága hozzájárul Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 37/2005.(IX.28.) számú rendelettel módosított 
1/2005. (II.10.) számú „az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 
rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás 
rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról” szóló rendelet értelmében a 
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Rákóczi-ház, mint épületegyüttes földszintjén 
elhelyezkedő, és a Széchenyi utca felől nyíló 27 m2 kiterjedésű – I. övezeti besorolású nem 
lakás céljára szolgáló – helyiség, a hozzá tartozó mosdó és WC helyiségekkel 5 évre szóló 
(határozott időre) 2010. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó bérbeadásához 
a Míveshely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, 
Költő u. 12.) részére.  
A bérleti díj összege havonta 91.900 Ft + ÁFA/hó. A bérleti díj minden évben a fogyasztói 
árindex (infláció) mértékével változik. A bérleti díjon túl bérlőt terheli a helyiség 
használatával összefüggésben felmerülő közüzemi díjak megfizetése.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 

Míveshely Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Végrehajtást felügyelő osztály:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:     2009. december 31. 
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2009. december 17-ei: 
 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 

 
97/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolc, Középszer u. 20. VII/1. sz. alatt lévő 40027/38/A/22 hrsz.-ú lakás 

megvásárlása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Középszer u. 20. VII/1. sz. alatt lévő 40027/38/A/22 hrsz.-ú lakás megvásárlására” című 
előterjesztést, s az alábbiak szerint dönt:  
 
A Bizottság támogatja Polgármestert azon döntésében, hogy: 
 
 a Miskolc II. ker. 40027/38/A/22 hrsz.-ú, természetben a Miskolc, Középszer u. 20. 

VII/1. sz. alatt lévő, „lakás” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű 61 m2 alapterületű, 2,5 
szobás ingatlan Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára megvásárlásra 
kerüljön 3.200.000,-Ft, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint vételárért Szabó Zsolt 
tulajdonostól a hagyatéki eljárások befejezését követően, 

 
 a vételár megfizetése a költségvetés általános tartalékának a terhére történjen, 
 
 a lakást a továbbiakban önkormányzati bérlakásként kell hasznosítani a lakások 

bérletéről szóló, mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendelet szerint, 
 
 utasítsa a MIK Zrt.-t az adásvétel teljes körű – a szerződés aláírását is magába foglaló 

– lebonyolítására, valamint arra, hogy intézkedjen a megszerzett lakás ingatlanvagyon 
kataszterbe történő feltüntetéséről és bérbeadásáról. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 

98/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  DSM Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti terv 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a DSM Diósgyőri 
Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. 2009. évi „Üzleti Terv”-ét 75.531 eFt 
bevétellel és 75.200 eFt kiadással jóváhagyja. 
 
Felelős:  Bizottság Elnöke 
Közreműködik:  DSM Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő:  azonnal 
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2009. december 17-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

99/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc város közigazgatási területén közvilágítási aktív elemek 

üzemeltetése, és a korszerű, energiatakarékos üzemeltetéshez 
szükséges fejlesztések finanszírozása és kivitelezése” tárgyú Kbt. IV. 
fejezet, 7. Cím szerinti gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményének jóváhagyása és az eljárást lezáró döntés meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „„Miskolc város 
közigazgatási területén közvilágítási aktív elemek üzemeltetése, és a korszerű, 
energiatakarékos üzemeltetéshez szükséges fejlesztések finanszírozása és 
kivitelezése” tárgyban indult Kbt. IV. fejezet – közösségi rezsim - 7. cím szerinti gyorsított 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a mellékelt jegyzőkönyvek alapján az eljárás 
nyertesére vonatkozó indoklással alátámasztott javaslatot jóváhagyja és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1) A részvételi szakasz eredményét utólagosan jóváhagyja tekintettel arra, hogy a 

részvételi szakaszban ajánlati kötöttség nem jött létre. 
 
2) A Gazdasági Bizottság megállapítja, hogy a közösségi eljárási rezsimben lefolytatott 

részvételi felhívással induló tárgyalásos - Kbt. Második rész IV. fejezet 7. cím szerinti - 
közbeszerzési eljárás eredményes volt. 

 
3) Az ÉMÁSZ Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) és a SAG Hungaria Kft. (1116 

Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.) közös ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti. 
 
4) A szerződés az ÉMÁSZ Nyrt. és a SAG Hungaria Kft. közös ajánlattevővel 71 

979 000,- Ft+ ÁFA összegben megköthető. 
 
Felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
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100/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  „Szállítási szerződés gerinc-egér beszerzésére” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. cím 

szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és 
az eljárást lezáró döntés meghozatala 
 

 
 
 

101/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  „Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése iskolai védőnők 

részére” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. cím szerinti általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és az eljárást lezáró 
döntés meghozatala 
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102/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy: „Szállítási szerződés orvosi műszerek beszerzésére” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. 

cím szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és 
az eljárást lezáró döntés meghozatala 
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103/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: „Szállítási szerződés védőnői szoftverek beszerzésére, telepítésére, és 

kapcsolódó szolgáltatásokra” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. cím szerinti általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és az eljárást lezáró 
döntés meghozatala 

 

 
 
 
 
2009. december 18-ai: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 

104/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy: „TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0148 számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés – innovatív intézményekben c. támogatáshoz kapcsolódó pedagógus 
továbbképzési és szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0148 számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 
innovatív intézményekben c. támogatáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzési és 
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „TÁMOP-3.1.4-08/2-
2009-0148 számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív 
intézményekben c. támogatáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzési és szaktanácsadói 
feladatok ellátása” tárgyban benyújtott közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja és 
engedélyezi az eljárás lefolytatását.  
 
Felelős:  Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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107/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  „MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. eszközeinek megvásárlására fordítandó 

hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi felhívásának jóváhagyása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága, mint a „MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű 

Kft. eszközeinek megvásárlására fordítandó hitelt biztosító pénzintézet kiválasztása” 
közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő nevében eljáró döntéshozó a mellékelt 
részvételi felhívás tartalmával egyetért. 

 
2. Utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy a részvételi felhívást haladéktalanul tegye közzé. 
 
3. Felhívja a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési szervezetének figyelmét a VIII-

204/32.246/2009. sz. határozatban foglalt további bonyolítással kapcsolatos feladatok 
és előkészítő tevékenységek maradéktalan betartására. 

 
Felelős:  Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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108/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  „Miskolc Megyei Jogú Város Intézményei részére élelmiszer alapanyagok 

szállítása” tárgyú Kbt. IV. fejezet 3. cím szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban részajánlatok elfogadása 

 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
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2009. december 18-ai: 
 
Nyílt ülésen hozott határozatai: 
 
 

105/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 15 –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét, sporttevékenység 
céljából Gáti és Társa Kft. (3530 Miskolc, Dankó Pista u. 23.) - részére - az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
 
2.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 15 –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét, sporttevékenység 
céljából   Koleszár Tamás -  részére - az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint. 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
3.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2009. december 31. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét, 
sporttevékenység céljából az OTP Bank Nyrt. Északkelet-Magyarországi Régió 
(4025 Debrecen, Hatvan u. 2/4)-  részére - az 3. sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
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4.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. április 30. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét, sportcélú 
tevékenység céljából   Nagy Sándor -  részére - az 4. sz. mellékletben foglaltak 
szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
5.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2009.december 31. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét, sportcélú 
tevékenység céljából Rózsa Krisztián - részére - az 5. sz. mellékletben foglaltak 
szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
6.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 15. –ig bérbe adhassa az intézmény I/9 számú tantermét, oktatási 
tevékenység céljából Bit Híd Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 
(3434. Mályi, Bem József u. 70.) - részére - a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
7.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 15. –ig bérbe adhassa az intézmény Mádai Lajos úti földszinti 
tantermét, táncoktatás tevékenység céljából Molnár Ágnes részére - a 7. sz. 
mellékletben foglaltak szerint 

Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
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8.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 15. –ig bérbe adhassa az intézmény tantermeit és auláját 
időszakonkénti használatra, színjátszás, zongora oktatás és táncoktatás céljából 
Fabula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3533. Miskolc, Olvasztár u. 1.) 
részére - a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
9.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 15. –ig bérbe adhassa az intézmény tantermét szolfézs oktatás 
céljából Nagy Marianna részére - a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
10.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2009. december 20. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét sport 
tevékenység céljából Dr. Kovács Tamás részére – a 10. sz. mellékletben foglaltak 
szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
11.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 30. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét sport tevékenység 
céljából a MEDIA MARKT Miskolc Kft. (3533. Miskolc, Király u. 1/a) részére – a 
11. sz. mellékletben foglaltak szerint 

Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
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12.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2010. június 30. –ig bérbe adhassa az intézmény aulájának 1m2-ét kávé autómata 
elhelyezése céljából a GYTA Bt. (3529 Miskolc, Percel Mór u. 41.) részére – a 12. 
sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
13.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója 
2009. december 31. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét sport 
tevékenység  céljából a Kiss Norbert részére – a 13. sz. mellékletben foglaltak 
szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Határidő:    azonnal 
 
14.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Diósgyőr Vasgyári Szakközépiskola 
és Kollégium (székhely: 3533. Miskolc, Téglagyár u.1-2.) igazgatója 2010. június 
15. –ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét sport tevékenység céljából a 
Sebestyén Zsolt részére – a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Diósgyőr Vasgyári Szakközépiskola és Kollégium  
Határidő:    azonnal 
 
15.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gábor Áron Művészeti 
Szakközépiskola (székhely: 3533 Miskolc, Bólyai Farkas u. 10.) igazgatója 2010. 
június 15. –ig bérbe adhassa az intézmény földszinten található helyiségét 
büféüzemeltetés céljából a Csorba László részére – a 15. sz. mellékletben 
foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola  
Határidő:    azonnal 
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16.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága figyelembe véve 

az Oktatási és Kulturális Bizottság – 17/2008. (V.28.) sz. ÖR –tel módosított 7/2007 
(III. 7.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének V. fejezetében biztosított – szakmai véleményét, 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gábor Áron Művészeti 
Szakközépiskola (székhely: 3533 Miskolc, Bólyai Farkas u. 10.) igazgatója 2010. 
december 31. –ig bérbe adhassa az intézmény második emeletén található zárt 
helyiséget valamint az előtte található nyitott helyiséget büféüzemeltetés céljából a 
Görömbölyi Mária részére – a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint 

 
Felelős:    Fedor Vilmos Alpolgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola  
Határidő:    azonnal 
 
 

106/2009. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Közgyűlés által a 2009. évi költségvetési rendeletben meghatározott 

fejlesztési hitel igénybevételéhez szükséges banki feltételek jóváhagyására 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat 
a Közgyűlés által a 2009. évi költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztési hitel 
igénybevételéhez szükséges banki feltételek jóváhagyására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés Gazdasági Bizottsága – a Közgyűlés VIII-222/32.248/2009. számú 

határozata alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a 2009. évi Panel Plusz Hitelprogram 
keretében nyújtandó 1.076 millió Ft hitel és annak járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. 
jelzálogjogot alapítson a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 
a határozat mellékletében felsorolt ingatlanokra első zálogjogi ranghelyen, és az OTP 
Bank Nyrt. javára ezen ingatlanokra jelzálogjogot jegyezzenek be az ingatlan 
nyilvántartásba, s lemond azon jogáról, hogy ezen zálogjog fennállása alatt a Bank 
zálogjogi ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson. 

2.  
3. A Közgyűlés Gazdasági Bizottsága – a Közgyűlés VIII-222/32.248/2009. számú 

határozata alapján – hozzájárul, hogy a határozat mellékletében felsorolt ingatlanokra 
kötött vagyonbiztosítási szerződés nem szüntethető meg, s ezen vagyonbiztosítási 
szerződések kedvezményezettje az OTP Bank Nyrt. legyen a zálogjog fennállásának 
megszűnéséig. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal és folyamatos 

 
 
 

 



 
9. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 113

 
OKTATÁSI BIZOTTSÁG 

 
2009. december 3-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 

 
10/2009. sz. Oktatási és Kulturális Bizottság határozata 

 
 
Tárgy: Az Oktatási és Kulturális Bizottság a „Miskolc Város Ösztöndíjasa” 

címek 2009. évi odaítéléséről.” szóló 8/2009 sz. határozatának 
módosításáról 

 
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 

 
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 

 
2009. december 8-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 

8/2009. sz. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG HATÁROZATA: 
 
Tárgy:  A 26. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. 

Marinescu Tiberiu részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a 26. 
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadására Dr. Marinescu Tiberiu 
fogorvos részére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1./  Az Egészségügyi Bizottság - a Közgyűléstől átruházott hatáskörében eljárva- 

hozzájárul a DENTAL-SOFT Kft. által működtetett 26. számú felnőtt fogorvosi körzet 
(3530 Miskolc, Hunyadi u. 14. sz., praxis szám: 050096294) működtetési jogának Dr. 
Marinescu Tiberiu (an: Nemes Zsófia, szül: Marosvásárhely, 1981.12.16., lakcím: 
3530 Miskolc,  Hunyadi u 14. I/3., működési nyilvántartási száma: 68982) fogorvos 
által történő megszerzéséhez. 

 
2./  A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés 
megkötéséről a működtetési jog jogosultjának változása esetén megjelölésű 
64/2000. (XII.13.) számú rendeletben meghatározott felhatalmazás alapján 2010. 
február 01-től kezdődő hatállyal a szerződést megkösse. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
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IFJÚSÁGI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS SPORT  BIZOTTSÁG 

 
 
2009. december 8-ai:  

 
Nyílt ülésén hozott határozatai: 
 
 

40/2009. Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági határozat: 
 
Tárgy:  Közigazgatási Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja a 2009. évi Nyugdíjas 

Klubok működési támogatásának felhasználásával kapcsolatos kérelme 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága 
(továbbiakban: Bizottság) a 2009. december 10-i ülésén megtárgyalta a Közigazgatási 
Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Bizottság hozzájárul a Közigazgatási Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja 2009. évi 
Nyugdíjas Klubok működési támogatására kiírt pályázaton elnyert 150.000 Ft támogatási 
összeg felhasználásának átcsoportosításához az alábbiak szerint: 
 
Kirándulás az IBUSZ szervezésében autóbusszal, idegenvezetéssel, 
belépők, úticsomag, ebéd 

134.600.- Ft 

„Magyar Nóta” Est belépődíj 15.400.- Ft 
Összesen: 150.000.- Ft 

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

41/2009. számú Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsági határozat: 
 
Tárgy:  Miskolc, Középszer u. 20. szám alatt keletkezett tűzvész kapcsán kárt 

szenvedettek támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottsága 
2009. december 8. napján tartott ülésén megtárgyalta a „Miskolc, Középszer u. 20. szám 
alatt keletkezett tűzvész kapcsán kárt szenvedettek támogatása” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A „Miskolc Középszer u. 20. szám alatt keletkezett tűzvész kapcsán kárt szenvedettek 
támogatása” elnevezésű számlán lévő 2.233.800 Ft., azaz Kettőmillió-kettőszáz-
harmincháromezer-nyolcszáz Forint felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
1. A Miskolc, Középszer u. 20. szám alatt lévő lépcsőház (a továbbiakban: Lépcsőház) 

komplex tűzjelző, füstérzékelő rendszerének kiépítésére. 
 
2. A Lépcsőház villám elleni védelmi rendszerének kiépítésére. illetőleg helyreállítására. 
 
3. A Lépcsőházban lévő elektromos hálózat érintésvédelmi munkálatainak elvégzésére. 
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4. A fenti munkálatok bekerülési költségein túl fennmaradó összeget pedig a Miskolc, 

Középszer u. 20. szám alatt élő lakók közös költségének – tulajdoni részüknek 
megfelelő arányban – kiegyenlítésére. 

 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság Elnöke 
  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
                              MIK Zrt. 
                              Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:            azonnal 
 
5.  A Bizottság elrendeli, a „Miskolc Középszer u. 20. szám alatt keletkezett tűzvész 

kapcsán kárt szenvedettek támogatása” elnevezésű számlán lévő 2.233.800 Ft., 
azaz Kettőmillió-kettőszáz-harmincháromezer-nyolcszáz Forint átutalását, továbbá a 
jövőben a számlára érkező további befizetések folyamatos átutalását a Középszer u. 
18-20. Társasház tulajdonát képező, az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11734004-
20458687 számú számlájára. 

 
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:  Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság Elnöke 
                             Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
       Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:            azonnal, illetőleg folyamatos 
 
6.  A Bizottság felhívja a MIK Zrt-t, - mint a Miskolc, Középszer u. 20. szám alatt lévő 

társasház közös képviseletét ellátó szervezetet -, hogy a határozat 5. pontjában 
megjelölt összeget, valamint a jövőben a „Miskolc Középszer u. 20. szám alatt 
keletkezett tűzvész kapcsán kárt szenvedettek támogatása” elnevezésű számláról - 
a Középszer u. 18-20. Társasház tulajdonát képező számlára - érkező további 
átutalásokat a határozat 1-4. pontjaiban megjelölt célokra használja fel. 

 
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
                             Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság Elnöke 
                             Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:            folyamatos, illetőleg 2010. május 15. 
 
7. A Bizottság kötelezi a MIK Zrt-t, hogy a célok megvalósulásáról, illetőleg a megítélt 

pénzösszeg felhasználásáról készítsen - a Bizottság döntését követően kelt, 
hitelesített számla másolatokkal, számviteli bizonylatokkal ellátott – elszámolást, s azt 
folyamatosan, de legkésőbb 2010. május 15. napjáig nyújtsa be a Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztályára. 

 
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik:  MIK Zrt. 
                             Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság Elnöke 
                             Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
       Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály 
Határidő:            folyamatos, illetőleg 2010. május 15. 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 
 
2009. december 10-ei:  

 
Zárt ülésén hozott határozatai: 
 
 

1/2009. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  A Szeleta Kultúráért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. félévi beszámolóinak 

elfogadása 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Szeleta 
Kultúráért Közalapítvány benyújtott beszámolóit és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Szeleta Kultúráért 
Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 2008. évi és 2009. I. félévi beszámolókat 
elfogadta. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
 

2/2009. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért 2008. évi 

és 2009. I. félévi beszámolóinak elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a dr. 
Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott beszámolókat és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a dr. Hilscher Rezső 
Szociális Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 2008. évi és 2009. I. félévi 
beszámolókat elfogadta. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
 

3/2009. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. félévi 

beszámolóinak elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Miskolc 
Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott beszámolókat és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Miskolc Város Sportjáért 
Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 2008. évi és 2009. I. félévi beszámolókat 
elfogadta. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 
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4/2009. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. félévi 

beszámolóinak elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Miskolc 
Város Kultúrájáért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott beszámolókat és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 2008. évi és 2009. I. félévi 
beszámolókat nem fogadta el, kötelezte a Kuratórium elnökét, hogy 2010. I. negyedévében 
az elmaradt beszámolókat készítse el és nyújtsa be a Bizottságnak. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Borkúti László, a Kuratórium elnöke 
Határidő:  2010. március 31. 
 

 
5/2009. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány 2008. évi és 2009. I. félévi 

beszámolóinak elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Miskolc 
Város Közrendjéért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott beszámolókat és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Miskolc Város 
Közrendjéért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 2008. évi és 2009. I. félévi 
beszámolókat elfogadta. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
 

6/2009. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolci  Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány 2008. évi és 

2009. I. félévi beszámolóinak elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Miskolci 
Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 
beszámolókat és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Miskolci Speciális 
Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány Kuratóriuma által benyújtott 2008. évi és 2009. 
I. félévi beszámolókat elfogadta. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 
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