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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETE 

 
 
Rendelet száma                    Tárgya                        ___________   
 
(2010. március 4-ei Közgyűlés) 
 

1/2010. (III.10.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször 
módosított 6/2009. (III.11.) sz. rendelet módosításáról 
 

2/2010. (III.10.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról 
 

3/2010. (III.10.) Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a 
vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) 
sz. rendelete, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.07) sz. rendelete 
módosításáról. 
 

4/2010. (III.10.) A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának  
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése 
támogatásának 2010. évi pályázati feltételeiről /ÖKO-
PROGRAM/ 
 

5/2010. (III.10.) Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) 
felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről 
 

6/2010. (III.10.) A szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 
szóló 19/2003. (V.12.)  számú rendelet módosításáról 
 

7/2010. (III.10.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj 
és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének 
szabályairól  
 

8/2010. (III.10.) A közösségi együttélés szabályairól, a lakóépületek 
házirendjéről 
 

9/2010. (III.10.) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló 
dolgozói részére adható juttatásokról és támogatásokról szóló 
26/2008. (IX.24.) sz. rendelet módosításáról 
 

10/2010. (III.10.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
7/2007. (III.07.) sz. rendelet módosításáról (a Berekalja 
Településrészi Önkormányzat nevének Felsőgyőr 
Településrészi Önkormányzatra történő módosítására) 
 

11/2010. (III.10.) 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
7/2007. (III.07.) sz. rendelet módosításáról (az Észak-Kiliáni 
Településrészi Önkormányzat létrehozása) 
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12/2010. (III.10.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

7/2007. (III.07.) sz. rendelet módosításáról (a Petneházy 
Településrészi Önkormányzat nevének Csabai kapu 
Településrészi Önkormányzatra történő módosítására) 
 

13/2010.(III.10.)  Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 

14/2010. (III.10.) „Pro Urbe” kitüntető díj alapítása és adományozása a 100 éves 
DVTK  részére 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
Határozat száma         Tárgya             . 
 
 
2010. január 21-én:  
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 

 
I-1/43.094/2010. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 

pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó 
infrastruktúra tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése 
 

I-2/43.095/2010. Fegyelmi eljárás elrendelése Alföldi Attila tű. százados, 
a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnoka ellen 

 
 
 
2010. március 4-én: 
 
Zárt ülésen hozott határozatai: 
 
 

II-3/43.268/2010. Bársony János Általános Iskola és az Eötvös József 
Építőipari és Művészeti Szakképző Iskola 
intézményvezetői álláshelyének betöltése  
 

II-4/43.269/2010. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése és a megüresedő magasabb vezetői 
álláshelyre intézményvezető megbízása 
 

II-5/43.270/2010. Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak 
adományozása 
 

II-6/43.180/2010. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
 

II-7/43.271/2010. Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása 
(2009. december, 2010. január, február) 
 

II-8/43.095-1/2010. Alföldi Attilának, a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnokának fegyelmi felelősségre 
vonása   
 

II-9/43.298/2010. Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. Beszállítói Faktoring 
Programjához 
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2010. március 4-én: 
 
Nyilt ülésen hozott határozatai: 
 
 

II-10/43.233/2010. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati 
támogatása  
 

II-11/43.233-1/2010. 2010. évi költségvetési hitelek felvétele  
 

II-12/43.233-2/2010. TIOP 1.3.3 Agóra Pólus pályázatra benyújtott Fűtőmű - 
Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása 
című pályázat önerejének módosítása  
 

II-13/43.235/2010. A 2010. évi állami támogatású LFP-2009-LA-9 
kódszámú ÖKO programhoz kötődően, a pályázat 
meghirdetése és a pályázati döntések hatáskörének 
átruházása, támogatási keretösszeg biztosítása  
 

II-14/43.236/2010. 2010. évi állami támogatású LFP-2009-LA-7 kódszámú 
Termofor programhoz kötődően, a pályázat 
meghirdetése és a pályázati döntések hatáskörének 
átruházása, támogatási keretösszeg biztosítása  
 

II-15/43.239/2010. Városi Együttélési Kódex megalkotása 
 

II-16/43.242/2010. Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat 
létrehozása  
 

II-17/43.280/2010. Pro Urbe kitüntető díj adományozása a 100 éves 
DVTK részére 
 

II-18/43.245/2010. Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonása 
 

II-19/43.246/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
 

II-20/43.247/2010. Közszolgáltatási megállapodás megkötése a Reményi 
Ede Kamarazenekar Alapítvánnyal 
 

II-21/43./248/2010.  
 

A 2010/2011. nevelési, illetve tanévben indítható 
csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám 
meghatározása, alapító okiratok módosítása az 
óvodákban, az általános iskolákban és a 
középiskolákban  
 

II-22/43.249/2010. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
támogatása 
 

II-23/43.250/2010. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 

II-24/43.251/2010. Miskolci Városi Könyvtár pályázatának benyújtásához 
hozzájárulás 
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II-25/43.252/2010. „Miskolc város bora” cím alapítására hozott, módosított 
közgyűlési határozat módosítása 
 

II-26/43.253/2010. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi 
ingatlan-gazdálkodási tervének jóváhagyása   
 

II-27/43.254/2010. Dr.  Kemény Dénes uszoda melletti terület értékesítése 
 

II-28/43.255/2010. Szentpéteri kapuban lévő kereskedelmi-gazdasági 
célra hasznosítható ingatlan értékesítése 
 

II-29/43.256/2010. Miskolc, Árpád u. 2. szám alatt található 30519/73/A/6 
helyrajzi számú 716 m2 nagyságú „egyéb helyiség”, a 
30519/73/A/7 helyrajzi számú 62 m2-es „egyéb 
helyiség”, valamint a Győri kapu 47-53. szám alatti 
22133/276 helyrajzi számú „szolgáltatóház” 
megnevezésű ingatlan egy részének értékesítése 
 

II-30/43.257/2010. Szocio-Produkt Kft. által benyújtott pályázattal 
kapcsolatban hozott határozat módosítása 
 

II-31/43.258/2010. Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 
Alapító  Okiratának módosítása 
 

II-32/43.259/2010. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok cseréje, 
valamint újabb bérlőkijelölési jogok alapítása 
 

II-33/43.260/2010. Baross G. u. 13-15. sz., valamint a Lónyai M. u.13. sz. 
alatti helyiség használati jogának rendezése 
 

II-34/43.179/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. I. félévi 
munkaterve 

II-35/43.262/2010. Belvárosi rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi 
Terve 
 

II-36/43.263/2010. Miskolctapolca városrész integrált közterület-
fejlesztése kiemelt projektjavaslat Előzetes 
Akcióterületi Tervének munkaanyaga 
 

II-37/43.264/2010. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
intézményvezetői álláshelyére  pályázat kiírása 
 

II-38/43.265/2010. Beszámoló a Szinva-patak és mellékvízfolyásain 
keletkező szennyező források fokozatos 
felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2009. évi 
végrehajtásáról 
 

II-39/43.266/2010. Beszámoló a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt 2009. szeptember és 2010. 
január közötti időszakban elvégzett tevékenységekről 
 

II-40/43.267/2010. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában 
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lévő létesítmények energia beszerzéseire 2010-2011. 
évre vonatkozóan 
 

II-41/43.287/2010. Miskolci Városfejlesztési Kft. megbízása „A térségi 
közigazgatási és közszolgáltatási informatikai 
rendszerek kialakítása Miskolcon” projekt működésével 
és projektmenedzseri feladataival 
 

II-42/43.288/2010. Miskolc Kártya kedvezményezetti körének bővítése 
 

II-43/43.289/2010. ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekthez kapcsolódó tőkeemelés 
 

II-44/43.290/2010. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TÁMOP 
pályázat benyújtásának támogatása 
 

II-45/43.291/2010. atási megállapodás megkötése a Romano Teatro 
gyesülettel 

 
II-46/43.292/2010. Miskolci intézmények főzőkonyháin menzareform 

megvalósítása 
 

II-47/43.293/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Vöröskereszt között létrejött ellátási szerződés 
módosítása 
 

II-48/43.294/2010. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
kapacitáson belüli ágyszámának átcsoportosítása, és a 
hospice ellátás bővítése 
 

II-49/43.295/2010. mmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
áz Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
 

II-50/43.296/2010. 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre 
vonatkozó céltámogatási igény benyújtása 
 

II-51/43.297/2010. MISEK Nonprofit Kft. Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése című pályázat (ÉMOP-2009-4.1.2./A) 
benyújtásához hozzájárulás 
 

II-52/43.305/2010. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak 
ellátására irányuló intézményfenntartói társulási 
megállapodás módosítása 
 

II-53/43.322/2010. „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztése” projekt előrehaladási beszámoló 
elfogadása 
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II. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 
 
 
2010. január 19-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozata: 
 
 

1/2010. Javaslat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt pálya felújítás, vonalhosszabbítás és 
kapcsolódó infrastruktúra tárgyú Közösségi 
eljárásrend, Kbt. IV. fejezet, 3. cím szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lezárására. 

 
 
2010. február 9-ei: 
 
Nyilt ülésén hozott határozatai: 

 
 

2/2010. Szinva patak mederrendezéshez idegen tulajdonú 
ingatlanok kisajátítást helyettesítő adásvétellel 
történő megszerzése tárgyban hozott 44/2009. sz. 
GA.BI. határozat módosítása. 
 

3/2010. Miskolc, Kuruc utcában elhelyezkedő „közterület” 
megnevezésű ingatlan egy részének értékesítése 

 
 
2010. február 9-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozata: 
 

 
4/2010. A Szállítási szerződés az „Iskola védőnői program” 

megvalósításához szükséges Spinal Mouse 
(gerincegér) beszerzésére tárgyú általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás ismételt megindításának 
jóváhagyása. 
 

5/2010. A „„Szállítási szerződés óvodás és általános iskolás 
gyerekek részére 2 dl-es kiszerelésű, 2,8 % -os 
zsírtartalmú, pasztőrözött poharas tej (iskolatej) 
szállítására” tárgyú Kbt. IV. fejezet 7. cím szerinti 
gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás 
megindításának jóváhagyása. 
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6/2010. „Vállalkozási szerződés, Miskolc Város közigazgatási 

határain belüli közutak – kapacitást nem növelő – 
szilárd útburkolat felújítási munkáira” tárgyú általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 
jóváhagyására 
 

7/2010. A „Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos 
vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” tárgyú Kbt. IV. 
fejezet 3. cím szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése. 

 
 

2010. február 26-ai: 
 
Nyilt ülésén hozott határozata: 

 
8/2010. Miskolci Szimfonikus Zenekar kezelésében és 

használatában álló Miskolc, Fábián u. 6/a. szám alatti 
épület földszintjén lévő 9 m2 kiterjedésű helyiség 
bérbeadásának jóváhagyása  

 
 

2010. február 26-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 

 
9/2010. „„Megbízási szerződés ÉMOP-2009-2.1.1/A keretében  

Diósgyőri vár – Lillafüred közötti fejlesztési terület 
turizmusfejlesztési koncepciójának 
projektmenedzseri feladatainak ellátására” tárgyú 
Kbt. VI. fejezet 22. cím szerinti Általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása. 
 

10/2010. „„Megbízási szerződés a www.miskolc.hu portál 
üzemeltetési szolgáltatásának ellátására” tárgyú Kbt. 
VI. fejezet 22. cím Kbt. 252.§ (1) bekezdés e) pont 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindításának jóváhagyása. 
 

 
 
2010. február 26-ai: 
 
Nyilt ülésén hozott határozata: 
 

 
11/2010. Miskolc Holding Zrt. 2010. évi üzleti tervének 

jóváhagyása. 
 

12/2010. A Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzata 
 
 
 
 

 

http://www.miskolc.hu/
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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG: 
 
 
2010. január 20-ai: 
 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 
 

1/2010. Javaslat a Szűcs S. és az Ady E. utcák 
kereszteződésében elhelyezkedő „Centrum-tömb”-
ben megvalósítandó ingatlanfejlesztéssel érintett 
ingatlanfejlesztéssel érintett 3577/2, 3589/1 hrsz-ú 
ingatlanokra bejegyzett visszavásárlási jog törlése 
tárgyában. 

 
 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG: 

 
 
2010. február 25-ei 
 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 
 

1/2010.(II.25.) Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 
Alapítvány részre a Kocsonyafesztivál 2010 - Zöld 
Sátor programjának támogatása  
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI: 

 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

1/2010. (III.10.) számú rendelete 
 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
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 60.222.828 ezer Ft-ban 
b.) költségvetési kiadások főösszegét 62.692.550 ezer Ft-ban 
c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát 2.469.722 ezer Ft-ban 
d.) tárgyévi hiteltörlesztés összegét 258.786 ezer Ft-ban 
e.) összes hiányát 2.728.508 ezer Ft-ban 
 
állapítja meg.” 

 
2.§ 

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

 
3.§ 

 
A R. 2.§ (1)-(11) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata 17.160.486 ezer Ft 
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munka-adói járulék,  
 eü. hozzájárulás) előirányzata 5.339.485 ezer Ft 
(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 15.687.532 ezer Ft 
(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 32.797 ezer Ft 
(5)  Pénzeszközátadás, támogatások 
 (speciális célú támogatások) előirányzata 7.554.775 ezer Ft  
(6)  A beruházások előirányzata 13.149.381 ezer Ft  
(7)  A felújítások előirányzata 417.190 ezer Ft  
(8)  A költségvetés általános tartaléka 10.878 ezer Ft  
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(9)     A költségvetés céltartaléka - ezer Ft 
(10) Fejlesztési céltartalék 2.041.820 ezer Ft  
(11)  Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.556.992 ezer Ft” 
 

4.§ 
 

Az alapítványok részére nyújtott támogatást a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és a R. 12. 
sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 

 
5.§ 

 
A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 04. 
 
 
 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 

 
2/2010. (III. 10.) számú rendelete  

 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – többször 
módosított – 1990. évi LXV. törvény 91.§-ában, valamint az államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában foglaltak alapján, a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben (továbbiakban: 
költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a következő rendeletet alkotja: 
 

I. 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésére, a Közgyűlés 
Bizottságaira, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri 
Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az Önkormányzat által 
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati 
támogatással működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok 
költségvetési kapcsolataira. 
 

II. 
Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 

 
1.§ 

 
(1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2010. évi: 
 

a.) költségvetési bevételének főösszegét 44.150.533 ezer Ft-ban 
b.) költségvetési kiadásának főösszegét 48.981.986 ezer Ft-ban 
c.) költségvetési bevételek és kiadások hiányát 4.831.453 ezer Ft-ban 
d.) tárgyévi hiteltörlesztésének összegét 368.547 ezer Ft-ban 
e.) összes hiányát 5.200.000 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg. 

 
(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 5.200.000 ezer Ft-os hiányából: 
 

a.) a működési hiány összege: 800.000 ezer Ft 
b.) a felhalmozási hiány összege: 4.400.000 ezer Ft 

 
(3) A Közgyűlés a (2) bekezdés a.) pontja szerinti működési hiányt: 
 

a.) külső forrás bevonásával (finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján)  
         - hitelek felvételéből 800.000 ezer Ft 
 
 összegben, 
 
(4) A (2) bekezdés b.) pontja szerinti felhalmozási hiányt: 
 

a.) belső finanszírozás keretében 
 - előző év(ek) pénzmaradványából 500.000 ezer Ft  
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b.) külső forrás bevonásával 
 (finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján) 
 - hitelek felvételéből 3.900.000 ezer Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat 
finanszírozza. 
 
(5) Az Önkormányzat 2010. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését  

– tájékoztató jelleggel – a rendelet 4/e. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete, az (1) 

bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e rendelet 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 

 
(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és 

felhalmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(8) Az (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg címeket alkotó önállóan 

működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervek és kiemelt 
előirányzatok szerinti részletezését, valamint az intézmények bevételeit e rendelet 4/a. 
sz. melléklete tartalmazza. 

 
(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 4/c. sz. melléklete, a beruházási kiadási 
előirányzatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. sz. melléklete tartalmazza. 

 
(10) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. sz. melléklete 

tartalmazza. 
 
(11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek létszámkeretét a Közgyűlés e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg, a 
jellemző feladatmutatókat tájékoztató jelleggel e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 
(12) Az Önkormányzat 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére 

vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – e rendelet 12. 
sz. melléklete tartalmazza. 

 
(13) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2011. és 2012. 

évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves kihatással járó 
tételeket e rendelet 7. sz., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák. 

 
(14) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 

rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(15) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzata 1.153 fő/hó. 

 
2.§ 

 
Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: 
 
(1)  A személyi jellegű kiadások előirányzata 14.713.330 ezer Ft 
(2) A munkaadót terhelő járulékok (TB, foglalkoztatói járulék, stb.)  
 előirányzata 3.924.326 ezer Ft 
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(3)  A dologi jellegű kiadások előirányzata 10.724.281 ezer Ft 
(4)  Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 16.375 ezer Ft 
(5)  Pénzeszközátadás, támogatások  
 (speciális célú támogatások) előirányzata 7.544.002 ezer Ft 
(6)  A felújítások előirányzata 184.000 ezer Ft 
(7)  A beruházások előirányzata 10.685.066 ezer Ft 
(8)  A költségvetés általános tartaléka 150.000 ezer Ft 
(9)  A költségvetés céltartaléka 30.000 ezer Ft 
(10)  Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.379.153 ezer Ft 
(11)  A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül  
 a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata 8.000 ezer Ft 

 
3.§ 

 
Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a települési 
kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata: 
 
a.) A Bolgár kisebbségi önkormányzat 1.566 ezer Ft 
b.) A Görög kisebbségi önkormányzat 1.566 ezer Ft 
c.) A Horvát kisebbségi önkormányzat 1.566 ezer Ft 
d.) A Lengyel kisebbségi önkormányzat  1.566 ezer Ft 
e.) A Német kisebbségi önkormányzat  1.565 ezer Ft 
f.) A Roma (cigány) kisebbségi önkormányzat 1.566 ezer Ft 
g.) A Ruszin kisebbségi önkormányzat 1.566 ezer Ft 
h.) A Szlovák kisebbségi önkormányzat 1.565 ezer Ft 
i.) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat 1.566 ezer Ft 
 
melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 

 
4.§ 

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

a.)  A Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 
b.)  A Miskolc Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 
c.)  A Miskolc Pereces Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 
d.)  A Miskolc Szirma Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 
e.)  A Miskolc Tapolca Településrészi Önkormányzat részére  1.000 ezer Ft 
f.) A Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
g.)  A Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
h.) A Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
i.) A Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
j.) A Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
k.) A Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
l.) A Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
m.) A Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
n.) A Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
o.) A Miskolc-Lyukóvölgyi Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
p.) A Mindszenti Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
r.) A Miskolc-Belvárosi Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
s.) A Miskolc-Berekalja Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
t.) A Miskolc-Selyemréti Településrészi Önkormányzat részére 1.000 ezer Ft 
 
gazdálkodási keretösszeget biztosít. 
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(2) Az összeg felhasználásáról a településrészi önkormányzat határozattal dönt. 
 
(3) Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat 

vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.  
 
(4) A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal 

költségvetésében történik, a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak 
megfelelően.  

 
(5) A keretösszeg: 
 

- városüzemeltetési feladatokra, együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egységével, 

- közmunka vagy közcélú munka szervezésére a városrész környezetének 
javítása érdekében, 

- a részönkormányzat területén működő az Önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmény támogatására, 

- pályázati önrészre, 
- közösségfejlesztő programokhoz 
- a választókerületi alap támogatására 

 
használható fel.  
 
(6) Az egyes településrészi önkormányzatok gazdálkodási keretei a választókerületi 

alapból növelhetők. 
 
(7) A keretösszeg maradványa a következő évre átvihető. 
 
(8) Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós kötelezettséggel 

vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés, fenntartás feltételei biztosítottak. 
 

5.§ 
 

A költségvetés forrásait kiegészítő hitel igénybevételének rendjét a Közgyűlés a következők 
szerint szabályozza: 
 
(1)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat 

fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, 
célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – bér- illetve finanszírozási, 
likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse. 

 
(2)  A hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. 
 
(3) Az 1.§ (1) bekezdés e.) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés  

500 millió Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső forrás) mellett, 4 milliárd 
700 millió Ft hitel (külső forrás) felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi 
előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére: 

 
a.) működési célú feladatokhoz kapcsolódóan a fizetési kötelezettségek 

esedékesség szerinti teljesítéséhez, 
b.) beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint, 
 az Önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének 

függvényében, a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor. 
c.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel, futamideje alatt az igénybe 

vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, valamint a kötvény 
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kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedékesség időpontjában − a 
felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően − a költségvetésbe betervezi 
és jóváhagyja. 

 
(4)  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételre tervezett működési hitel 

mérséklésére – a feltételek fennállása esetén – támogatási igényt nyújtson be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok 
támogatására. 

 
6.§ 

 
A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 43/2009. (XII. 23.) sz. 
rendelete alapján teljesített 2010. évi bevételeket és kiadásokat. 

 
III. 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása 
 

1. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 
 

7.§ 
 
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások 

teljesítésére. 
 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati 

költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és a döntési körükbe 
tartozó kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan 
gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az 
intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően 
kötelesek alakítani. 

 
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek 
megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért 
– az Áht. 88.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint – az intézmény vezetője a 
felelős. 

 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – 

jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év 
közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben 
csökkentendő, feladatnövekedéssel összefüggően növelhető.  

 
(4) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások 

előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül kötelesek ellátni. 
 

Külső személlyel, szervezettel − dologi kiadások terhére − szakmai alapfeladat 
keretébe tartozó szellemi tevékenység ellátására szerződés akkor köthető, ha azt 
jogszabály lehetővé teszi, továbbá saját létszámkereten belül nem oldható meg, vagy 
gazdaságossági vagy szakmai - minőségi, vagy üzletpolitikai szempontok indokolttá 
teszik. A költségvetési szerv ehhez minden esetben köteles gazdaságossági számítást 
készíteni. 
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(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, 

egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellátását nem 
veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A 
bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől. 

 
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk 

hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek 
vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük 
ellátását.  

 
Közhatalmi költségvetési szerv a vállalkozási, kiegészítő, kisegítő tevékenység 
végzésére csak a Közgyűlés engedélyezése esetén jogosult. 

 
Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. 

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

működés és feladatellátás feltételeinek javítása érdekében – a jelenleg is működő 
érdekeltségi rendszer mellett – további ösztönző érdekeltségi rendszert működtet. 

 
Ösztönző juttatásban (jutalomban) részesíthető az, aki személyes közreműködése 
által – az érdekeltségi rendszerben figyelembe vetteken túlmenően – az intézmény 
fejlesztéséhez, működési színvonala javításához felhasználható, realizált 
többletforráshoz juttatja az intézményt (pl. külső támogatás, adomány, pályázati 
pénzek stb.). Az ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés 
mértéke alapján – az intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal szakmailag 
illetékes főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály együttes 
véleményezése alapján a polgármester dönt. 

 
Az ösztönző juttatás kifizetésére évente egyszer, a pénzmaradvány elszámolás 
keretében kerülhet sor. 

 
(8) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Közgyűlés 

engedélyével hozhatnak létre. Ugyancsak a közgyűlés engedélyével csatlakozhatnak 
a költségvetési szervek társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek 
alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak. 

 
2. Közbeszerzési eljárás 

 
8.§ 

 
Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás 
megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési 
törvény, az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és 
határozat előírásai szerint eljárni. 
 

3. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 
 

9.§ 
 
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, 

likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok részére, a Gazdasági Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy 
év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak 
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saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az önkormányzat hitelt 
nem vehet fel. 

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére 

indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt 
nyújtson. 

 
(3) A kölcsön nyújtásáról a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. 
 
(4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a Közgyűlés dönt. A 

Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester 
jogosult. 

 
4. A költségvetés általános és céltartalékának felhasználása 

 
10.§ 

 
Á l t a l á n o s  t a r t a l é k  
 
(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező 

többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a 
következők szerint. 

 
a.) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 
 
b.) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés – negyedévenként 

maximum 20 millió Ft-ig – a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg 
maradványa a következő negyedévre átvihető. 

 
c.) A polgármesteri jogkörben végrehajtott általános tartalék felhasználásáról a 

polgármester a Közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos 
előirányzat változásokat a 13.§-ban foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe 
be kell építeni. 

 
10/A.§ 

C é l t a r t a l é k  
 
(1) A helyi iparűzési adóról szóló – módosított – 61/2001. (XII. 12.) sz. önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően a megfizetett iparűzési adó meghatározott 
részéből képzett céltartalék 2010. évben: 

 
a.) az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi gazdasági társaság 

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

infrastruktúrájának fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, 
eszközfejlesztés),  

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

d.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, 
rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatása (intézmények, illetve – a 
bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megrendezésre tervezett, 
illetve javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások), 
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e.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, illetve 

sportlétesítmény fejlesztések (az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának 
évében vagy azt követően – megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett 
rendezvények, felújítások, beruházások) támogatása, 

f.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – 
megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések, 

g.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – 
megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat (víz, szennyvíz, 
csapadékvíz, gáz, villamoshálózat) felújítások és fejlesztések 
megvalósítására használható fel. 

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

iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési 
rendeletbe történő beépítése során dönt. 

 
(3)  A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a 

költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell 
építeni. A felosztást közzé kell tenni. 

 
(4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 
 
(5) Az adóbevételek teljesítésével összefüggő céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés 

dönt. 
 

5. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 
 

11.§ 
 
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben 

költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatának fő összegét – beleértve a 
kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat is – jogszabályi keretek 
között megváltoztathatják.  

 
Az előirányzat megemelhető a tervezett (jóváhagyott) előirányzatot meghaladó 

többletbevételből, az önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a 
vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel.  

 
Nem emelhetők intézményi saját hatáskörben a támogatásértékű bevételek előirányzatai. 
 
A tervezettet meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a 

hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a 
többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a 
személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után 
fennmaradó összeg erejéig használható fel. 

 
A közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat 

elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából 
személyi juttatásokra csak az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rend. 89.§ (5) bekezdésében foglaltakon kívüli bevételek fordíthatók. 

 
(2) A Közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben 

nem növelhető. 
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(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a 

havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. 
 
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek között – 

a rész előirányzatoktól előirányzat-felhasználási hatáskörben előirányzat-módosítás 
nélkül is eltérhetnek. 

 
(5) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai 

sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati (többlet)támogatási 
igénnyel nem járhatnak. 

 
6. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, 

a költségvetési rendelet módosítása 
 

12.§ 
 
(1) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó polgármesteri hivatalnál kezelt 

előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti 
átrendezést is lehetővé téve – a polgármester jogosult.  

 
A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás 
feltételeinek biztosítását. 

 
(2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató 

(technikai) előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. 
 
(3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok 

módosításának jogát a közgyűlés magának tartja fenn. 
 
(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendelet 13.§-

ában foglaltak szerint kell beépíteni. 
 

13.§ 
 
A költségvetési előirányzatok (és létszám előirányzatok) évközi változása miatti 
rendeletmódosítási javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett 
intézkedéseit is – a gazdálkodási év során szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési 
beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – 
december 31-ével hatályosan – kell a közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani. 
 

7.  A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 
 

14.§ 
 
(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a 

polgármestert, ha a 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt nem 
képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke meghaladja a költségvetése 
eredeti előirányzatának a 9%-át vagy a 150 millió Ft-ot. A polgármester az értesítés 
alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. 
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(2)  
 

a.) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési 
szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 
évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy 
hitelezői nem kezdeményezték. 

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

szervhez, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény 
gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás 
finanszírozása veszélybe kerülhet. 

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

Közgyűlés dönt. 
 
(4) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

 
(5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési intézmény 

esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár kérésére illetve véleményének 
kikérésével történik.  

 
(6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az 

önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított 
szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot 
terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetésében kell biztosítani. 

 
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói 

kötelezettségek állományáról havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 234.§-ában meghatározottak alapján, a tárgyhó 
utolsó napjának megfelelően – a havi információs jelentéssel együtt – kötelesek 
adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 

 
8. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége 

 
15.§ 

 
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó központi rendelkezések és az e 

rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A 
költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha: 

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

szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül 
marad, és 

 
b.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 

rendeletben foglaltaknak megfelelően a folyó évi bevételek és az előző év(ek) 
vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. 

 
Nem minősül vállalkozási tevékenységnek és alaptevékenységként kell elszámolni 
azokat a bevételi és kiadási elemeket, amelyek az alapító okirat szerinti 
alaptevékenység ellátásához kapcsolódnak. Így kell eljárni az alapfeladat ellátását 
szolgáló ingatlan egyes részeinek bérbeadása, hasznosítása esetén is. 
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(2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e 

tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek – a 
számviteli politikájában rögzített felosztási rend szerint – kell megosztania alap- és 
vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás – a jogszabályi kivételek 
figyelembevételével – csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el. 

 
(3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység eredményének általa felhasználható 

(befizetési kötelezettséggel csökkentett) részéből vállalkozási tartalékot képez. 
 
(4) A vállalkozási tartalék az (1) bekezdés b.) pontjában hivatkozott kormányrendelet 94.§ 

(2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A költségvetési szerv a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjét (vállalkozási szerződés 
kötése, vállalkozási eredmény elszámolása, vállalkozási tartalék felhasználása, stb.) 
szabályzatban köteles rögzíteni a tevékenység megkezdését követő 60 napon belül. 

 
(5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben meghatározott 

szabályzat jóváhagyására. 
 

9. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával 
kapcsolatos jogosítványok 

 
16.§ 

 
(1) A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére – a vonatkozó önkormányzati 

rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és Energiaügyi 
Bizottság jogosult. 

 
(2) A kamatmentes Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester 

jogosult. 
 
(3) A Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap, a Sport Mecénási Alap és a Nyugdíjas 

Klubok működési támogatásának odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottság jogosult. 

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

keretösszegből támogatás odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság 
jogosult. 

 
(5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási és 

Kulturális, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság együttesen jogosult. 
 
(6) Oktatási Mecénási Alapból támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság 

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

Kulturális Bizottság jogosult. 
 
(8) A Mecénási Alapból 7 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális 

Bizottság, 4,5 millió Ft odaítélésére a polgármester, 5,4 millió Ft odaítélésére – az 
alpolgármesterek javaslata alapján – a Polgármester jogosult. 

 
(9) Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati határozatban 

foglaltak figyelembevételével – a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Turisztikai 
Bizottság jogosult. 
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(10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzata felosztásának jogát a Közgyűlés 

magának tartja fenn. 
 
(11) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás 

alapján kerülhet sor. 
 
(12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak 

a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az 
esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. 

 
(13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a (nem 

szociális ellátásként) juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról – a velük kötött 
megállapodásban foglaltak szerint – kötelesek elszámolni. Az elszámolási 
kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni 
kell. 

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

felhasználást és a számadást. 
 
(15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, 

ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének 
határidőre nem tesz eleget. 

 
(16) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére 

alapítványok és közalapítványok részére nyújtott támogatásról, hozzájárulásról a 
Közgyűlést tájékoztatni szükséges. 

 
10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 

 
17.§ 

 
(1) A Közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, 
államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázközmű-vagyonnal összefüggő 

önkormányzati igények kielégítése címen kapott államkötvények értékesítéséről, 
mobilizálásáról tárgyalásokat folytasson és kedvező ajánlat esetén − a Gazdasági 
Bizottság elnöke ellenjegyzésével − szerződést kössön. 

 
18.§ 

 
(1) Önkormányzati követelés értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló 

rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. 
 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat követelései 

értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. 
 
(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Gazdasági, valamint a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 
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19.§ 

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

foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat 
folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. 

 
(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. 

 
20.§ 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésben a „Pályázati 
önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról 
nyilatkozatot adjon. 
 

21.§ 
 
(1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött 

beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv 
és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség 
időpontjában rendelkezésre áll. 

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

feladatoknál elért kiadási megtakarítások a korábbi évek költségvetési működési 
hiányát csökkentik. 

 
(3) A különféle pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett 

feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az 
eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására 
vonatkozó javaslatot − különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett 
nagyságrendjére − szükség szerint a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 
IV. 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

22.§ 
 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
az önállóan működő költségvetési szervként besorolt intézmények egy-egy címet alkotnak. 
 

23.§ 
 
A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően: 
 
a.) az Önkormányzat által felvett hitelek 2010. január 1-i lejárat szerinti állományáról 

készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 4/e. sz. melléklete, 
b.) a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatásban foglaltakat e 

rendelet 11. sz. melléklete 
 
szerint tudomásul veszi. 

24.§ 
 
(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a 

Polgármesteri Hivatal. 
 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 27 

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

gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján kisebbségi 
önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván. 

 
25.§ 

 
A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX.13.) sz. rendelet 6.§ (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy 

általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét 20.000 Ft-tal kiegészíti.” 
 

26.§ 
 
A Választókerületi Alap felhasználása során a 7/2003. (III. 10.) sz. Ör.-ben foglaltak 
figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat 
lát el. Ennek keretében: 
 
 biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget (műszaki 

ellenőrzés, műszaki átvétel, stb.), 
 gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett/megvalósított létesítmény, 

eszköz nyilvántartásba vételéről. 
 

27.§ 
 
Az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 90.§-ában előírt megvalósítási terv készítésétől a 2010-2011. években 
eltekint. 
 

28.§ 
 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2)  A rendelet hatályba lépésével hatályukat vesztik: 
 

a.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról 
szóló 43/2009. (XII. 23.) sz. rendelete, valamint 

 
b.) a Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az önkormányzat 2005. évi 

költségvetésének megállapításáról szóló 5/2005. (III.10.) sz. és az azt módosító 
30/2005. (IX.28.) sz., a 31/2005. (IX 28.) sz., az  51/2005. (XII.15.) sz., az 
52/2005. (XII.15.) sz., a 7/2006. (III.08.) sz. ÖK rendeletek. 

 
 
M i s k o l c, 2010. március 04. 
 
 
 
 
 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 

 
3/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról,  

a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről,  

valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló  
1/2005. (II.10) sz. rendelete,  

 
és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2007. (III.7) sz. rendelete módosításáról 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a 
vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) számú rendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„25. § 

 
Gazdasági társaság (ideértve azok nonprofit, közhasznú alakzatait) alapítására 
kizárólagosan a Közgyűlés, társasági részesedés átruházás útján történő 
szerzésének, elidegenítésének jóváhagyására a jelen rendelet 22. § (1) bekezdésben 
foglaltak szerint a Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság vagy a Polgármester jogosult.” 
 

2. § 
 
A Vagyonrendelet a következő 25/A. §-sal, 25/B. §-sal, 25/C. §-sal, valamint   25/D. §-sal 
egészül ki: 

„25/A. § 
 

(1) Azon gazdasági társaságokban, amelyek társasági részesedését az 
Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan tulajdonolja, az adott 
társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait társasági 
formánként, illetve átruházott hatáskör szerint megkülönböztetve a Közgyűlés, a 
Gazdasági Bizottság, valamint a Polgármester gyakorolja.  

 
(2) A Közgyűlés hatáskörbe tartozik: 

  
a)  Korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: Kft.) esetén: 

 
1. a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel, a Polgármester jelölése alapján az 

ügyvezető megválasztása, visszahívása; 
2. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
3. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját 

tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ 
b/ pont), illetve élettársával köt; 

4. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a 
könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; 

5. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának 
elhatározása; 
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6. alapító okirat megállapítása és módosítása, kivéve a 25/A. § (4) 

bekezdés 4. pontja szerinti, valamint a Gt. 18. § (3) bekezdésében 
foglalt felhatalmazáson alapuló módosítást; 

7. a törzstőke felemelésének elhatározása;  
8. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
9. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak 

kijelölése; 
10. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a 

törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
11. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 

könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése. 
 

b)  Részvénytársaság (a továbbiakban: Rt.) esetén: 
 

1. döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat 
megállapításáról és módosításáról, kivéve a 25/A. § (4) bekezdés 4. 
pontja szerinti, valamint a Gt. 18. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazáson alapuló módosítást; 

2. döntés az Rt. működési formájának megváltoztatásáról; 
3. az Rt. átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
4. a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel, a Polgármester jelölése alapján az 

igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak, a felügyelőbizottság 
tagjainak a megválasztása, visszahívása; 

5. az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve 
az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; 

6. döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy 
jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 

7. döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke 
felemeléséről;  

8. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 
könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése. 

 
(3) A Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik: 
 

a) Kft. esetén: 
 

1. a számviteli törvény szerinti éves és összevont (konszolidált) 
beszámoló jóváhagyása; 

2. osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
3. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
4. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
 
5. a már működő társaság esetében könyvvizsgáló választása, 

visszahívása; 
6. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész 

bevonásának elrendelése; 
7. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi 

szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés 
tervezetének jóváhagyása, ideértve az uralmi jogviszony létesítésében 
érdekelt társaságok ezzel összefüggésben álló társasági 
szerződésének módosítását; 

8. a társaság javadalmazási szabályzatának jóváhagyása; 
9. a társaság üzleti tervének jóváhagyása; 
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10. törzstőke leszállítása, valamint a törzstőke leszállításakor a törzstőke 

arányától való eltérés megállapítása, a törzstőke leszállítással 
összefüggésben szükségessé vált társasági szerződés módosítása; 

11. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 
könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése. 

 
b)  Rt. esetén: 

 
1. a számviteli törvény szerinti éves és összevont (konszolidált) 

beszámoló jóváhagyása; 
2. döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg 

fizetéséről; 
3. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé 

történő átalakításáról; 
4. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 
5. a már működő társaság esetében könyvvizsgáló választása, 

visszahívása;  
6. a társaság javadalmazási szabályzatának jóváhagyása; 
7. döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke 

leszállításáról és az alaptőke leszállításával összefüggésben 
szükségessé vált alapító okirat módosításáról; 

8. a társaság üzleti tervének jóváhagyása; 
9. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi 

szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés 
tervezetének jóváhagyása, ideértve az uralmi jogviszony létesítésében 
érdekelt társaságok ezzel összefüggésben álló társasági 
szerződésének módosítását; 

10. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 
könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése. 

 
(4) Polgármester hatáskörébe tartozik Kft. és Rt. esetén: 
 

1. vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok díjazása, 
premizálása, jutalmazása - kivéve, ha az adott társaság alapító okirata 
ettől eltérően rendelkezik - a Javadalmazási Szabályzat szerint; 

2. vezető tisztségviselők személyének a jelölése a Közgyűlés 
döntéséhez; 

3. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 
könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; 

4. alapító okirat módosítása, amennyiben arra bejegyezési vagy 
változásbejegyzési eljárásban kerül sor a cégbíróság által elrendelt 
hiánypótlás teljesítése érdekében, feltéve, hogy a módosítás a Gt. 
kötelező előírásainak való megfelelésre irányul, és nem eredményezi 
az Önkormányzat vagyoni hozzájárulási kötelezettségének 
növekedését; 

5. minden más - Gt. vagy alapító okirat által legfőbb szerv hatáskörébe 
utalt - kérdésben, amely a jelen rendeletben foglaltak szerint nem 
tartozik a Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság rendelet szerinti 
kizárólagos hatáskörébe. 

 
a) Halaszthatatlan döntést igénylő esetekben a Polgármestert megilleti az a 

jog, hogy a rendelet szerint egyébként a Közgyűlés vagy a Gazdasági 
Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést hozzon.  
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Amennyiben a Polgármester halaszthatatlan döntést igénylő kérdésben 
gyakorolja hatáskörét, úgy az e tárgyban született döntését és annak 
megalapozottságát köteles a rendelet szerinti hatáskörrel rendelkező szerv 
legközelebbi ülésén ismertetni. 

 
b) Halaszthatatlan döntést igénylő esetnek minősül különösen, ha a hatáskör 

gyakorlása akár az önkormányzatot, akár az érintett gazdasági társaságot 
nyilvánvaló és olyan károsodástól óvja meg: 

 
1. amely az azonnali döntés meghozatala nélkül bekövetkezne, vagy  
2. amelynek a bekövetkezése alappal valószínűsíthető. 

 
25/B. § 

 
(1) Többszemélyes gazdasági társaságok esetében az Önkormányzatot, mint tagot 

vagy részvényest megillető minden tulajdonosi jogot a Polgármester gyakorol. 
 
(2) Többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervi ülésén a Polgármester 

vagy meghatalmazottja jogosult eljárni. 
 

25/C. § 
 

(1) A Miskolc Holding Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) legfőbb szervének hatáskörébe 
tartozó jogait a 25/A. § szerint a Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság, valamint a 
Polgármester gyakorolja. 

 
(2)  A 25/A. §-ban rögzített hatáskörökön túl a Közgyűlés hatáskörébe tartozik 

bármely olyan kérdésben való döntés, melyet a Zrt. Igazgatósága, 
Felügyelőbizottsága vagy könyvvizsgálója a Közgyűlés elé terjeszt. 

 
(3)  A 25/A. §-ban rögzített hatáskörökön túl a Gazdasági Bizottság hatáskörébe 

tartozik: 
 

a)  az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrendek 
jóváhagyása; 

 
b)  bármely olyan kérdésben való döntés, melyet a Zrt. Igazgatósága, 

Felügyelőbizottsága vagy könyvvizsgáló a Gazdasági Bizottság elé terjeszt; 
 
c)  a részvénytársaság tulajdonában lévő azon részvényekkel, illetve 

üzletrészekhez való rendelkezéshez történő előzetes hozzájárulás, amely 
olyan gazdasági társaság jegyzett/alaptőkéjére lett kibocsátva, létesítve, 
amelyek közszolgáltatási tevékenységet végeznek és/vagy kötelező 
önkormányzati feladatokat látnak el, és mely társasági részesedéseket az 
Önkormányzat nem pénzbeli betét szolgáltatásával bocsátott a 
részvénytársaság tulajdonába.  

 
(4) A Polgármester hatáskörébe tartozik mindazon döntés, amelyet a 25/A. §, vagy a 

jelen paragrafus nem utal a Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság hatáskörébe. 
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(5) A Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság, a Polgármester: 

 
a)  a Gt. 27. §-át alkalmazva jogosult a Zrt. Igazgatóságától a társaság ügyeiről 

felvilágosítást kérni, a társaság üzleti könyveibe, irataiba betekintést 
igényelni; 

 
b)  a Zrt. Felügyelőbizottságánál célellenőrzést kezdeményezni és arra 

vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget előírni; 
 
c)  a Gt. 19.§ (6) alapján véleményező, tanácsadó, projektkoordinátori 

szervezetet létrehozni, személyt, önkormányzati biztost jelölni 
(továbbiakban: egyéb szervezet). Az egyéb szervezet létesítéséről szóló 
határozatban rendelkezni kell a szervezet létrehozásának céljáról, 
összetételéről, működési időtartamáról, jogosítványairól a Gt. előírásaival 
összhangban, kötelezettségeiről és esetleges költségeinek a viseléséről. 

 
(6) A Zrt. által irányított, ellenőrzött gazdasági társaságok vonatkozásában a 

Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság, és a Polgármester jogosult a Zrt. 
Igazgatóságát utasítani, intézkedését igényelni. A Zrt. Igazgatósága köteles az 
utasításnak eleget tenni, a Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság, a Polgármester 
tájékozódási jogát biztosítani, ilyen irányú igény esetén a Gt. 19.§ (6) bekezdése 
szerinti egyéb szervezetet létrehozni, és az ellenőrzött gazdasági társaság 
felügyelőbizottságát közvetlen jelentéstételre utasítani 

 
25/D. § 

 
(1) A Közgyűlés minden olyan kérdés eldöntését magához vonhatja, amely a 25/A.§, 

25/B. § és 25/C. § alapján nem tartozik a hatáskörébe. 
 
(2) A Gazdasági Bizottság bármely - a 25/A. §, 25/B. § és 25/C. § alapján - a 

hatáskörébe tartozó kérdésre nézve a Közgyűlés döntését (jóváhagyását) 
kérheti. (Felterjesztési jog). 

 
(3) A Polgármester bármely - a 25/A. §, 25/B. § és 25/C. § alapján - a hatáskörébe 

tartozó kérdésre nézve a Gazdasági Bizottság vagy a Közgyűlés döntését 
(jóváhagyását) kérheti. (Felterjesztési jog).” 

 
3. § 

 
A Vagyonrendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az Önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonának 

átminősítéséről – ingatlan esetében az Építési Szabályzattal összhangban 
kizárólagosan a Közgyűlés dönt.” 

 
4. § 

 
(1)   Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.7.) sz. 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13.§ (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„(4) A polgármester, majd a képviselők a törvényben meghatározott szöveggel 

esküt vagy fogadalmat tesznek. Az eskü vagy fogadalom szövegét a Helyi 
Választási Bizottság elnöke olvassa elő.” 
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(2)     Az SZMSZ 1. sz. melléklet II. pontja a következő 8. alponttal egészül ki: 

 
„8.  Gyakorolja a gazdasági társaságokkal kapcsolatos mindazon hatásköröket, 

amelyek az  Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 
alapján megilletik.” 

 
5. § 

 
(1)       Az SZMSZ 43. § f.), g.), h.), i.), j.), k.), l.), és m.) pontjai hatályukat vesztik. 
 
(2)    Az SZMSZ 1. sz. melléklete II. pont 3. alpontjának „a vezető tisztségviselők, 

felügyelő bizottsági tagok és a könnyvizsgálók díjazására,” szövegrésze hatályát 
veszti. 

 
(3)  Az SZMSZ 1. sz. melléklete II. 5. pontja hatályát veszti. 
 
(4)  Az SZMSZ 4. sz. melléklete hatályát veszti. 

 
6. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 

M i s k o l c, 2010. március 4. 
 
 

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

 
4/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
a távhővel ellátott  lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának  

szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának 
2010. évi pályázati feltételeiről 

/ÖKO-PROGRAM/ 
       

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata élve a Magyar Köztársaság Alkotmányának 
44/A.§ (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással, figyelemmel, a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazásra, az alábbi rendeletet alkotta: 

 
1. § 

 
Általános rendelkezés 

 
A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének (a továbbiakban: ÖKO-
Program) önkormányzati támogatása, az állam által kiírt pályázati program keretében.  

 
2. § 

 
A pályázók köre, a pályázat tárgya 

 
(1)    Jelen rendelet alapján , Miskolc közigazgatási határán belül elhelyezkedő, távhővel 

ellátott társasházak, és lakásszövetkezetek nyújthatnak be pályázatot. 
 
(2)  

 
a)  A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet. 
b) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló tulajdon 

esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell 
benyújtani, ahány épület felújítását tervezik.  

c)   Olyan teljes épület esetében, amelynél a lakások fűtési ellátása kettő, vagy több 
hőközponton keresztül valósul meg, egy pályázat tárgya lehet egy épület, vagy 
teljes önálló fűtési egység, tehát lehet egy, vagy annyi pályázatot benyújtani, 
ahány teljes önálló fűtési egység felújítását tervezik. 

d)  A pályázó pályázatával ugyanazon épületre vonatkozóan, egyszer nyerhet el 
támogatást.  

e)  Teljes önálló fűtési egység azt jelenti, hogy, a hőfelhasználók fűtése egy 
hőközponton vagy egy hőfogadón keresztül valósul meg. 

 
3. § 

 
Támogatatásban részesíthető felújítások, korszerűsítések 

 
(1) A támogatatásban részesíthető felújítások, korszerűsítések az alábbiak: 

 
a) A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések 

(termosztatikus szelepek) beszerelése. 
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b) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának 

lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők 
és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 

 
c) Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül: 

 
ca) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje; 
cb)  A mérhetővé vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós 

rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő 
szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves 
fűtési rendszer kialakítása. 

 
(2) Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti 

korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi 
lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési 
energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak. 

 
4. § 

 
A támogatás formája, mértéke, a támogatás további feltételei 

 
(1) Az önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az éves költségvetésben 

jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.  
 
(2) Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költségnek a 20%-át, és lakásonként legfeljebb 31.000.-Ft 
lehet.  

 
(3) Támogatás csak a munkálatokkal érintett lakásokra és közös tulajdonú helyiségekre 

igényelhető.  
 
(4) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg. Ha a benyújtott pályázattól 

eltérően többletköltségek merülnek fel, annak finanszírozására a pályázó köteles. 
 
(5) Ha a benyújtott pályázattól eltérően a támogatható bekerülési költség kevesebb, akkor 

az önkormányzat a támogatható bekerülési költség 20 %-át, illetve a nyertes 
pályázatban szereplő támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget nyújtja 
támogatásként.  

(6) A pályázat kétlépcsős, elsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek nyújtják 
be pályázatukat, a (2) pontban meghatározott mértékű önkormányzati támogatásra, 
majd azt továbbítják az állami támogatás elnyerésére. 

 
(7) Nem nyújtható támogatás olyan társasháznak és lakásszövetkezetnek, amelynek a 

közműszolgáltatóval szemben lejárt tartozása van. 
 
(8) Az önkormányzati támogatás nyújtásának feltétele, hogy a lakóépület felújítását, 

korszerűsítését az állam, a pályázó által benyújtott pályázaton keresztül támogassa.  
 
(9) A költségvetési forrásra tekintettel az elnyert támogatások felhasználásakor a 

hatályban lévő közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell 
eljárni. A közbeszerzési eljárást a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatában kijelölt szerv bonyolítja le díjazás ellenében, külön 
szerződés keretében, melynek írásba foglalása kötelező.   A bruttó díj mértéke a 
pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség legfeljebb 0,5 %-a. 
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(10) Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű felújításra 

történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a pályázóval kötött, 
írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás mellett kizárólagos joggal a 
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. látja el.  A megbízási díj bruttó mértéke a 
pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség legfeljebb 1,0 %-a. 

 
(11) A pályázó saját erejeként figyelembe vehető: 
 

a)  saját pénzeszköz, 
b)  a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel, 
c)  ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet. 

 
(12) A pályázónak határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén az általa 

készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezi el, és a pályázat szerinti 
munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. 

 
5. § 

 
A támogatható és nem támogatható költségek 

meghatározásának szabályai 
 

(1) Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok 
általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat 
által nem támogatható ráfordításokat is. 

 
(2) A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és 

a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége. 
 
(3)  A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: 

 
a)  támogatott program lebonyolítási költségei: a felelős, felsőfokú építőipari 

végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a 
pályázat elkészítésének szakértői költségei is pl. adatlapok elkészítésének díja,  
az energetikai számítás díja,  

b)  a pályázat tervezési költségei: a kiviteli tervdokumentáció készítése, a 
költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági 
hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek, 

c)  a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a 
hatályban lévő közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá esik, vagy a pályázó 
önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli 
eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi, 

d)  a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei, 
e)  a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos 

költségeket is, 
f)  valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója. 

 
(4) A pályázatban az 5. §. (3). alatti a), b), c), és  d), alpontokban felsorolt kapcsolódó 

költségek általános forgalmi adóval növelt ellenértékének támogatható együttes 
összege – valamennyi költség megléte esetében –nem haladhatja meg a támogatott 
bruttó kivitelezési költség  5 %-át. 

 
(5) A pályázatban a pályázat benyújtását megelőzően 2 éven belüli, a pályázati célt 

bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, 
szakértői költségek számolhatók el. 
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(6) Járulékos költségek alatt értendő a közvetlenül energia-megtakarítást nem 

eredményező, de a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó 
helyreállítási, felújítási munkák; szerkezetek le és visszaszerelése, az egységes 
megjelenítés érdekében történő munkák, pl.: mázolási munkák rácson, korláton. 

 
(7) A támogatásból nem fedezhető költségek: 
 

a) az ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú, távhővel ellátott ingatlanok 
felújításának költségei. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a 
helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva; pl: 
üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok, 

b) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, az 5. § (3) pontban felsoroltakkal nem 
azonosítható ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei; a 
pályázat sokszorosításának költségei és a postaköltség, valamint a pályázati díj, 

c) a távhőszolgáltatók tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje. 
 
(8) A pályázathoz csatolt költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, 

hogy az 5. § (3) és (7) bekezdésben foglaltak szerinti költségek besorolását meg 
lehessen állapítani. 

 
(9) A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a 

kapcsolódó költségeket is csökkenteni kell. A támogatásból nem fedezhető 
költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania. 

 
6. § 

 
Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye 

 
(1) A pályázat benyújtási határideje: a mindenkori állami pályázati határidőt megelőző 40. 

nap.  
 
(2) A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, valamint a 1. sz. függelékben 

jelül 1. és 2. mellékleteket CD lemezen is, kizárólag zárt borítékban/csomagban, 
ajánlott küldeményként az 2. sz. függelékben közölt címre kell beküldeni.  

 
(3) A pályázatkezelő a nem postai úton, személyesen vagy megbízott által kézbesített 

pályázatokat nem vesz át és nem dolgoz fel. 
 
(3) A pályázati formanyomtatványok  a 2. sz. függelékben közölt helyeken érhetők el. 
 
(4) A pályázatot az 1. sz. függelékben részletezett kötelező tartalommal kell összeállítani.  

 
7. § 

 
Pályázatok befogadása, elbírálása, támogatási döntés 

 
(1) A pályázati rendszer működtetését a MIK Zrt. végzi, amelynek szakaszai: a pályázat 

kiírása, befogadása, előminősítése, döntés előkészítő előterjesztés benyújtása az 
önkormányzathoz, a támogatási szerződések megkötése, az önkormányzatai 
támogatás folyósításának lebonyolítása. 
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(2) Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázatok esetében, a benyújtástól - a MIK Zrt-

hez történő érkezéstől - számított 8 naptári napon belül egyszeri hiánypótlási 
lehetőséget kell biztosítani. A hiánypótlásra a pályázó által megadott e-mail címre 
és/vagy fax számra, továbbított,  felszólító levél továbbítását követő 10 naptári napos 
határidőt kell adni, amely nem hosszabbítható. A hiánypótlás nem csak postai úton, 
hanem a 2 sz. függelékben jelzett módon is teljesíthető. 

 
(3) A hiánypótlás után, a minden pályázati feltételrendszernek megfelelő pályázatról 

befogadó nyilatkozatot kell kiadni, a hiánypótlás teljesítését követő 3 naptári napon 
belül. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő hiánypótlás esetén a pályázat 
formai, és/vagy tartalmi meg nem felelés miatt elutasításra kerül, amelyről a pályázó 
szintén 3 naptári napon belül elutasító értesítést kap. 

 
 (4) A határidőig beérkezett és a hiánypótlás után befogadó nyilatkozattal bíró 

pályázatokról, havonta, a hónap 20. napján történik döntés. Az első döntés a rendelet 
hatályba lépését követő második hónap 20. napja. Utolsó döntés, az utolsó állami 
benyújtási határidőt megelőző 10. nap. A támogatási keretösszeg túligénylése esetén 
a támogatási döntés a pályázatoknak, a 8. §-ban részletezett szempontrendszer 
alapján felállított rangsora alapján történik.   

 
(5) A döntést követő 5 naptári napon belül a pályázók értesítést kapnak a támogatási 

döntésről, illetve az elutasításról, és ezzel egyidejűleg megtörténik a támogatott 
pályázatok állam felé történő pályázó általi továbbításához szükséges dokumentumok, 
pályázó részére történő rendelkezésre bocsátása. 

 
(6) Amennyiben a rendelet 7.§-ában rögzített határidő munkaszüneti napra esik, úgy a 

határidő, az azt követő első munkanapra tevődik át.  
 

8. § 
 

Az elbírálás szempontrendszere 
 
(1) Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a felújítandó épület életkora nagyobb. 
 

Pontszám:    építési éve 1970 előtti  1-10 pont 
               építési éve 1970-1980  10-20 pont 
           építési éve 1980-1992  20-30 pont 
                        építési éve 1992 utáni 32-50 pont 
 
(2) Előnyt élvez az a pályázat, amely nagyobb lakásszámú. 
 

Pontszám:        70 alatt     20 
   70 felett    10 
 
(3) Előnyt évez az a pályázat, amelynek a megtérülési ideje kisebb, a beruházási összeg 

és a várható éves megtakarítás hányadosa alapján.  
 

Pontszám:    20 év alatt    10 pont 
                      20-25 év között  20 pont 
            25 év felett    30 pont 
 
(4)  A rangsorolás részletszabályai:  
 

a) A támogatási sorrendben az első, a legkisebb pontszámmal rendelkező pályázat. 
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b) Azonos pontszám esetén a korábban beérkezett pályázatot kell előnyben 

részesíteni. 
    

9. § 
 

A támogatás folyósítása, egyéb eljárási szabályok 
 

(1) Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. A 
szerződés megkötésének feltétele az állami támogatási döntés megléte, és a pályázó 
által biztosítandó önrész rendelkezésre állása.  

 
(2) Az önkormányzati támogatás folyósítására 2010. június 30-át követően kerülhet sor. 
 
(3) Az önkormányzati támogatás kifizetésére utólag, a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

számla alapján, közvetlenül a kivitelező, közreműködő részére történő átutalással 
kerül sor, melynek feltétele az önkormányzati támogatási szerződés megléte, valamint 
a társasházi/lakásszövetkezeti önrész, folyósítás időpontjában becsatolt szerződések 
és szerződés-módosítások és az elnyert támogatási hányadok alapján számított, a 
támogatás lehívással arányos összegének a kivitelezők, közreműködők részére 
történő kifizetésének igazolása. 

 
10.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 

 
 

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

A pályázat tartalma 
A formanyomtatványok, mellékletek és függelékek, hivatkozási számai formájuk és 
tartalmuk, az állami pályázati kiírás hivatkozásaival, formájával és tartalmával azonosak, és 
nem kerülnek külön csatolásra a rendelethez. 
A pályázatot az alábbi tartalommal kell összeállítani.  

 
Formanyomtatványok:  
- I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) - CD-n is 
- Adatlap az épület fűtési rendszeréről és a tervezett felújításoktól (2. számú melléklet) - 

CD-n is.  
- Felmérési adatlap a lakásonkénti tervezett felújításról (2/a sz. melléklet) 
- Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet)  
- A lakóközösség határozata a 4. számú melléklet szerinti kötelező tartalommal (A 

lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat-
kivonat.)  

- A pályázat tartalomjegyzéke (7. számú melléklet)  
 

Műszaki dokumentumok: 
A területileg illetékes távhőszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció, amely 
tartalmazza: 
   - a pályázat szerinti felújítás műszaki leírását, mely tartalmazza egyrészt az elvégezni 

tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt rögzíti azok volumenét és a 
felhasználni tervezett főbb berendezések, eszközök, típusát, továbbá a termosztatikus 
szabályozó szelepek kiválasztásának előszabályozás-értékeit és a beszabályozás 
módjának dokumentációját, (Előszabályozási terv) 

   - a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés részletes költségvetését, vagy részletes 
kivitelezői árajánlatát, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. A 
részletes költségvetésnek, vagy árajánlatnak tartalmaznia kell a felhasználni tervezett 
anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az azok 
beépítéséhez kapcsolódó munkadíjat. 

 
Mellékletek: 
-  A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja 
-  Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat 
- A pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell az önerő forrásszerkezetét 

(banki igazolás, közgyűlési határozat tulajdonosi befizetésről, hitelintézet összegszerű 
hitelnyújtási szándéknyilatkozata stb.) 

- A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés tartalmát 
szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, amennyiben a 
pályázó önerejét részben vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO 
cég) 

- A nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosainak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
felújítási, korszerűsítési munkák rájuk eső részét finanszírozzák, vállalják.  

- A társasház, vagy szövetkezet nyilatkozata arról, hogy amennyiben az 5. pontban 
megfogalmazottakat a nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosa nem vállalja, helyette 
megfinanszírozzák a felújítási, korszerűsítési munkák helyiségre jutó részét. 

- A közmű üzemeltetők nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő 
lakásszövetkezetnek vagy társasháznak nincs a közmű üzemeltetőkkel szemben 
fennálló tartozása. 

- Csatolni kell a társasház alapító okiratát, illetve a Lakásszövetkezet esetén hitelt 
érdemlő dokumentummal kell igazolni az épületben található albetétek jellegét 
(lakáscélú, nem lakáscélú).  

- A pályázat benyújtására vonatkozó, a 4. sz. mellékletet megalapozó közgyűlési 
határozat. 
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2. sz. függelék   

Tájékoztató adatok 
 

1.   A pályázat benyújtásának helye:  
 

MIK Zrt 
3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. 

 
A borítékon feltüntetendő: ÖKO 2010    
Épület Címe: 

 
 
 

2. A formanyomtatványok -  mellékletek – elérhetők: 
 

Az alábbi internetes honlapokról letölthetők: 
 www.emi.hu, www.otm.gov.hu, www.mikrt.hu 

 
3.     A hiánypótlás teljesítésének módja:  

 
Postai úton:      
a határidő napján történő postára adással. 
 
Személyes kézbesítéssel:   
munkaidőben teljesíthető: 

 
- hétfő-csütörtök:  7-16,  
- péntek:  7-12.30 órák között 
 

a MIK Zrt Erenyő u. 1. sz. alatti telephelyén. 
 
 

 

 

http://www.emi.hu)/
http://www.otm.gov.hu/
http://www.mikrt.hu/
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
5/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) 
 felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata élve a Magyar Köztársaság Alkotmányának 
44/A § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással, figyelemmel, a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazásra, az alábbi rendeletet alkotta: 

 
1. § 

Általános rendelkezés 
 
A támogatás célja: az 1985 - ig épült lakóépületek üzemelő, gáztüzelő- berendezések 
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek (továbbiakban: 
termofor kémény) biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának önkormányzati támogatása, 
az állam által kiírt pályázati program keretében. 
 

2. § 
A pályázók köre, a pályázat tárgya 

 
(1) Jelen rendelet alapján Miskolc közigazgatási határán belül elhelyezkedő 

társasházak, és lakásszövetkezetek nyújthatnak be pályázatot. 
 

(2) Pályázni csak azon lakóépületekkel lehet, amelyek legalább 8 lakásosak és 1985-ig 
épültek. Vegyes funkciójú épület esetén csak a lakásokra jutó költségek képezhetik a 
pályázat alapját. 

 
(3)  
 

a)    A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a    
továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet. 

b) Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de 
egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván 
támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány 
egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni.  

c) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló tulajdon 
esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell 
benyújtani, ahány épület felújítását tervezik.  

d) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy 
évben egyszer nyerhet el támogatást. 

 
3. § 

Támogatható felújítások, korszerűsítések 
 

(1) A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő 
kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó 
füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek 
eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor 
kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve 
egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának 
megakadályozása. Az egyéb, nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok 
felújítási költségeihez önkormányzati támogatás nem igényelhető. 
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(2) A felújítás során az épületben lévő valamennyi termofor kéményt – az állapotának 

megfelelően – fel kell újítani. 
 
(3) Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezések 

cseréjéhez, illetve javításához, felújításához. 
 
(4) Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz. 
 

4. § 
A támogatás formája, mértéke, a támogatás további feltételei 

 
(1) Az önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az éves költségvetésben 

jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.  
 
(2) Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatható beruházási költség 

35 % - át, de lakásonként legfeljebb 80.000.-Ft lehet. 
 
(3) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg. Ha a benyújtott pályázattól 

eltérően többletköltségek merülnek fel, annak finanszírozására a pályázó köteles. 
 
(4) Nem nyújtható támogatás olyan társasházaknak és lakásszövetkezeteknek, 

amelynek közműszolgáltatóval szemben lejárt tartozása van. 
 
(5) Ha a benyújtott pályázattól eltérően a támogatható bekerülési költség kevesebb, 

akkor az önkormányzat a támogatható bekerülési költség 35 %-át, illetve a nyertes 
pályázatban szereplő támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget nyújtja 
támogatásként.  

 
(6) A pályázat kétlépcsős, elsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek 

nyújtják be pályázatukat, a (2) bekezdésben meghatározott mértékű önkormányzati 
támogatásra, majd azt követően továbbítják az állami támogatás elnyerésére.  

 
(7) Az önkormányzati támogatás nyújtásának feltétele, hogy a lakóépület felújítását, 

korszerűsítését az állam, a pályázó által benyújtott pályázaton keresztül támogassa.  
 
(8) A pályázó Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 

felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a 
pályázóval kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás mellett 
kizárólagos joggal a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. látja el.  A megbízási díj 
bruttó mértéke a pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség legfeljebb 1,0 %-
a. 

 
(9) A pályázó saját erejeként figyelembe vehető: 
 

a)  saját pénzeszköz, 
b)  a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel. 

 
(10) A pályázónak határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén az általa 

készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezi el, és a pályázat szerinti 
munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. 
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5. § 

A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai 
 

(1) Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok 
általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat 
által nem támogatható ráfordításokat is. 

 
(2) A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség 

és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége. 
 

(3)  A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: 
 

a)  támogatott program lebonyolítási költségei: a felelős, felsőfokú építőipari 
végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja,  

b)  a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervek elkészítése, vagy beszerzése, 
vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése az 
engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, 
illetékek; 

c)  a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a 
hatályban lévő közbeszerzési törvény hatálya alá esik, vagy a pályázó önként 
vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli eljárás 
lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi; 

d)  a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei; 
e)  a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos 

költségeket is; 
f)  valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója. 

 
(4) A pályázatban az 5. § (3) bekezdés a), b), c), és d), alpontokban felsorolt kapcsolódó 

költségek általános forgalmi adóval növelt összege valamennyi költség megléte 
esetében együttesen nem haladhatja meg a támogatott bruttó kivitelezési költség 
5%-át. 

 
(5) A pályázatban a pályázat benyújtását megelőzően 2 éven belüli, a pályázati célt 

bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített 
tervezési, szakértői költségek számolhatók el. 

 
(6) Járulékos költségek alatt értendő a támogatott munkák teljessége érdekében 

szükséges kapcsolódó helyreállítási munkák, pl: kőműves helyreállítási munkák. 
 
(7) A támogatásból nem fedezhető költségek: 

 
a) A lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok    

kéményfelújításának, kiváltásának költségei.  
b)  A lakás- és nem lakáscélú ingatlanok termofor kéményekbe bekötött 

tüzelőberendezései cseréjének, illetve javításának, felújításának költségei.  
c)  A pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az általános forgalmi 

adót is tartalmazó költségei; a pályázat sokszorosításának költségei és a 
postaköltség, valamint a pályázati díj.  

 
(8) A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-

nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva; pl: üzletek, irodák, raktárak és az 
ezen helyiségekhez tartozó garázsok.  
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(9) A pályázathoz csatolt költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, 

hogy az  5. § (3) és (7) bekezdésben foglaltak szerinti költségek besorolását meg 
lehessen állapítani. 

 
(10) A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a 

kapcsolódó költségeket is csökkenteni kell. A támogatásból nem fedezhető 
költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania. 

 
6. § 

Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye 
 

(1) A pályázat benyújtási határideje: a mindenkori állami pályázati határidőt megelőző 
40. nap.  

 
(2) A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, az 1. sz. függelékben 

meghatározottak szerint, kizárólag zárt borítékban/csomagban, ajánlott 
küldeményként a 2. sz. függelékben közölt címre kell beküldeni.  

 
(3) A pályázatkezelő a nem postai úton, személyesen vagy megbízott által kézbesített 

pályázatokat nem vesz át és nem dolgoz fel. 
 

(3) A pályázati formanyomtatványok  a 2. sz. függelékben közölt helyeken érhetők el. 
 

(4) A pályázatot az 1. sz. függelékben részletezett kötelező tartalommal kell összeállítani.  
 

7. § 
Pályázatok befogadása, elbírálása, támogatási döntés 

 
(1) A pályázati rendszer működtetését a MIK Zrt. végzi, amelynek szakaszai: a pályázat 

kiírása, befogadása, előminősítése, döntés előkészítő előterjesztés benyújtása az 
önkormányzathoz, a támogatási szerződések megkötése, az önkormányzatai 
támogatás folyósításának lebonyolítása. 

 
(2) Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázatok esetében, a benyújtástól - a MIK Zrt-

hez történő érkezéstől - számított 8 naptári napon belül egyszeri hiánypótlási 
lehetőséget kell biztosítani. A hiánypótlásra a pályázó által megadott e-mail címre 
és/vagy fax számra, továbbított,  felszólító levél továbbítását követő 10 naptári napos 
határidőt kell adni, amely nem hosszabbítható. A hiánypótlás nem csak postai úton, 
hanem a 2 sz. függelékben jelzett módon is teljesíthető. 

 
(3) A hiánypótlás után, a minden pályázati feltételrendszernek megfelelő pályázatról 

befogadó nyilatkozatot kell kiadni, a hiánypótlás teljesítését követő 3 naptári napon 
belül. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő hiánypótlás esetén a 
pályázat formai, és/vagy tartalmi meg nem felelés miatt elutasításra kerül, amelyről a 
pályázó szintén 3 naptári napon belül elutasító értesítést kap. 

 
 (4) A határidőig beérkezett és a hiánypótlás után befogadó nyilatkozattal bíró 

pályázatokról, havonta, a hónap 20. napján történik döntés. Az első döntés a 
rendelet hatályba lépését követő második hónap 20. napja. Utolsó döntés, az utolsó 
állami benyújtási határidőt megelőző 10. nap. A támogatási keretösszeg túligénylése 
esetén a támogatási döntés a pályázatoknak, a 8. §-ban részletezett 
szempontrendszer alapján felállított rangsora alapján történik.   
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(5) A döntést követő 5 naptári napon belül a pályázók értesítést kapnak a támogatási 

döntésről, illetve az elutasításról, és ezzel egyidejűleg megtörténik a támogatott 
pályázatok állam felé történő pályázó általi továbbításához szükséges 
dokumentumok, pályázó részére történő rendelkezésre bocsátása. 

 
(6) Amennyiben a rendelet 7. §-ában ban rögzített határidő munkaszüneti napra esik, 

úgy a határidő, az azt követő első munkanap.  
 

8. § 
Az elbírálás szempontrendszere 

 
(1) Előnyt élvez az a pályázó, amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület 

kéményeinek felújítását célozza meg. 
 

Pontszám:        20 alatt        20 pont 
     20 felett      10 pont 
 
(2) Előnyt élvez az a pályázat, amelynél a felújítás eredményeként az égésterméket 

lakásonként különálló kéményekben vezetik el.  
 

Pontszám: Egyedi kémény:  10 pont 
   Nem egyedi kémény:  20 pont 
 
(3) Előnyt élvez az a pályázat, amelynél a pályázat tárgyát képező épület építési éve 

régebbi.  
 

Pontszám: 1960 előtt     5 pont 
   1961 -1970 között   10 pont 
   1971 -1980 között   15 pont 
   1980 -1985 között   20 pont 

 
(4)  A rangsorolás részletszabályai:  
 

a) A támogatási sorrendben az első, a legkisebb pontszámmal rendelkező 
pályázat. 

b) Azonos pontszám esetén a korábban beérkezett pályázatot kell előnyben 
részesíteni. 

      
9. § 

A támogatás folyósítása, egyéb eljárási szabályok 
 

(1) Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. A 
szerződés megkötésének feltétele az állami támogatási döntés megléte, és a 
pályázó által biztosítandó önrész rendelkezésre állása.  

 
(2) Az önkormányzati támogatás folyósítására 2010. június 30-át követően kerülhet sor. 
 
(3) Az önkormányzati támogatás kifizetésére utólag, a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

számla alapján, közvetlenül a kivitelező, közreműködő részére történő átutalással 
kerül sor, melynek feltétele az önkormányzati támogatási szerződés megléte, 
valamint a társasházi/lakásszövetkezeti önrész, folyósítás időpontjában becsatolt 
szerződések és szerződés-módosítások és az elnyert támogatási hányadok alapján 
számított, a támogatás lehívással arányos összegének a kivitelezők, közreműködők 
részére történő kifizetésének igazolása. 
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10.§ 
Egyéb rendelkezések 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 

 
 

Dr. Mihalecz Péter                    K á l i    Sándor 
           jegyző                     polgármester  

 
 

1. sz. függelék   
A pályázat tartalma 

A formanyomtatványok, mellékletek és függelékek, hivatkozási számai, formájuk és 
tartalmuk, az állami pályázati kiírás hivatkozásaival, formájával és tartalmával azonosak, és 
nem kerülnek külön csatolásra a rendelethez. 
A pályázatot az alábbi tartalommal kell összeállítani.  
 
Formanyomtatványok:  
- I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) - Cd-n is 
- Adatlap az épület állapotáról és a pályázattal érintett épület tervezett 

kéményfelújításáról (2. számú melléklet) - Cd-n is. 
- Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet)  
- A lakóközösség határozata a 4. számú melléklet szerinti kötelező tartalommal (A 

lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat-
kivonat.)  

- A pályázat tartalomjegyzéke (7. számú melléklet)  
 

Műszaki dokumentumok:  
- Az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai a dilatáció helyének megjelölésével 

(ezen belül szintenkénti alaprajzok a termofor kéménybekötések megjelölésével és az 
épület egy jellemző metszete), ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az 
építési engedély teljes tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles  

- Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás 
építési engedélyköteles  

- A kéményfelújítás részletes költségvetése vagy részletes kivitelezői árajánlat, mely a 
munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz, és a szakvéleményhez (A 
kéményfelújítás részletes költségvetésének vagy a részletes kivitelezői árajánlatának 
tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy azt a pályázathoz csatolt, részletes 
állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ismeretében, az abban 
foglaltak teljes körű figyelembevételével készítette el.)  

- Az épület termofor kéményeire vonatkozó – az illetékes megyei kéményseprő és 
tüzeléstechnikai vállalat által készített – részletes állagfelmérő szakvélemény és 
felújítási javaslat (A részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ki 
kell terjednie az épület összes, beleértve a használaton kívüli termofor kéményeinek 
az állapotvizsgálatára, továbbá, a szakvéleménynek tartalmaznia kell a készítő 
nyilatkozatát arról, hogy a felújítási javaslat végrehajtásának eredményeként biztosítva 
lesz a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett 
égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe 
történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.)  
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Mellékletek:  
- Tervezett tulajdonosi hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a 

hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét. 
- A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (tulajdoni törzslap). 
- Földhivatali térképmásolat. 
- A nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosainak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

felújítási, korszerűsítési munkák rájuk eső részét finanszírozzák, vállalják, hogy a 
támogatási szerződés megkötéséig az önkormányzat által megjelölt, elkülönített 
számlára ezt az összeget átutalják. 

- A társasház, vagy szövetkezet nyilatkozata arról, hogy amennyiben a 4. pontban 
megfogalmazottakat a nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosa nem vállalja, helyette 
megfinanszírozzák a felújítási, korszerűsítési munkák helyiségre jutó részét. 

- A közmű üzemeltetők nyilatkozata arról, hogy a támogatást igénylő 
lakásszövetkezetnek vagy társasházi közösségnek nincs a közmű üzemeltetőkkel 
szemben fennálló tartozása. 

- Csatolni kell a társasház alapító okiratát, illetve a Lakásszövetkezet esetén hitelt 
érdemlő dokumentummal kell igazolni az épületben található albetétek jellegét 
(lakáscélú, nem lakáscélú).  

- A pályázat benyújtására vonatkozó, a 4. sz. mellékletet megalapozó közgyűlési 
határozat. 

 
2. sz. függelék   

 
Tájékoztató adatok 

 
1.   A pályázat benyújtásának helye:  

 
MIK Zrt 

3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. 
 

A borítékon feltüntetendő: TERMOFOR 2010    
Épület Címe: 

 
3. A formanyomtatványok -  mellékletek – elérhetők: 

 
Az alábbi internetes honlapokról letölthetők: 
 www.emi.hu, www.otm.gov.hu, www.mikrt.hu 

 
3.    A hiánypótlás teljesítésének módja:  
 

Postai úton:     a határidő napján történő postára adással. 
 
Személyes kézbesítéssel:  munkaidőben teljesíthető  

hétfő-csütörtök 7-16,  
péntek 7-12.30 órák között 
a MIK Zrt Erenyő u. 1. sz. alatti telephelyén. 

 
 
 

 

http://www.emi.hu)/
http://www.otm.gov.hu/
http://www.mikrt.hu/
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
6/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 

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

1.§ 
 
A szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(10)  A 19. §-ban foglaltak esetében, az egészségkárosodás mértékét az Országos 

Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek (a továbbiakban: ORSZI), az 
egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági 
állásfoglalásával, vagy szakvéleményével kell igazolni.” 

 
2. § 

 
A R. a következő 19. §-sal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi 19. § számozása 
19/A. §-ra változik: 
 
„19.§ (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek az ellátásra való 

jogosultság kezdő napján az egészségkárosodása legalább 40 %-os 
mértékű, rendszeres szociális segélyre jogosult.  

 
(2)  Amennyiben az (1) bekezdés szerinti feltétel az aktív korúak ellátására való 

jogosultság megállapítását követően következik be, vagy azt követően jut 
az Osztály tudomására, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt, 
az erről szóló érvényes és hatályos ORSZI szakhatósági állásfoglalás 
benyújtását követő hónap 1. napjától kell folyósítani. 

 
(3)  Ha az (1) bekezdés szerinti feltétel az ORSZI állásfoglalása vagy 

szakvéleménye szerint már nem áll fenn, az erről szóló dokumentumnak az 
Osztályra történő beérkezését követő hónap l. napjától az Sztv. 35. §. (1) 
bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel 
megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való 
jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.” 

 
3. § 

 
A R. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4)  Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás 

lezárásától – ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 6 
hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.” 

 
4. § 

 
 R. 3. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. számú melléklet 
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1.) Házi Segítségnyújtás 

 
 

Jövedelem Kategória zámított intézményi térítési 
díj: 

Megállapított egységes 
intézményi térítési díj: 

        0- 28.500,-Ft 710 -Ft/óra 100,-Ft/óra 
28.501,- 42.750,-Ft 710-Ft/óra 220,-Ft/óra 
42.751, - 57.000,-Ft 710-Ft/óra 350,-Ft/óra 
57.001,- 70.000,-Ft 710-Ft/óra 450,-Ft/óra 
70.001, -85.500,-Ft 710-Ft/óra 550,-Ft/óra 

    85.500,- Ft < 710-Ft/óra 690,-Ft/óra 
 

2.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

Számított intézményi térítési díj 
szociálisan rászorult személy esetében 

Megállapított intézményi térítési díj 
szociálisan rászorult személy esetében 

1800,-Ft/hó/készülék 1.800,-Ft/hó/készülék 60.-Ft/nap 
 

Számított intézményi térítési díj 
szociálisan nem rászorult személy 

esetében 

Megállapított intézményi térítési díj 
szociálisan nem rászorult személy 

esetében 
8275,-Ft/hó/készülék 1.800.-Ft/hó/készülék 60.-Ft/nap 

 
A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti 

nyugdíjasházban élők esetében 
számított intézményi térítési díj 

A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti 
nyugdíjasházban élők esetében 

megállapított intézményi térítési díj 
(méltányosságból) 

8275,-Ft/hó/készülék 0.-Ft/hó/készülék 
 

3.) Étkeztetés 
 

1 x étkezés 
Megállapított egységes intézményi térítési díj: 

 
Jövedelem kategória Számított 

intézményi 
térítési díj: elvitel helyben kiszállítás 

0 - 28.500,-Ft 380,-
Ft/adag/nap 

150,-
Ft/adag/nap 

150,-
Ft/adag/nap 

150,-Ft/adag/nap 
+150,-Ft kiszállítás 

300Ft/adag/nap 
28.501,- 42.750,-Ft 380,-

Ft/adag/nap 
200,-

Ft/adag/nap 
200,-

Ft/adag/nap 
200,-Ft/adag/nap 

+150-Ft kiszállítás 
350-Ft/adag/nap 

42.751,- 57.000,-Ft 380,-
Ft/adag/nap 

250,-
Ft/adag/nap 

250,-
Ft/adag/nap 

250,-Ft/adag/nap 
+150,-Ft kiszállítás 
400,-Ft/adag/nap 

57.001,-Ft – 80.000.-Ft. 380,-
Ft/adag/nap 

320,-
Ft/adag/nap 

320,-
Ft/adag/nap 

320,-Ft/adag/nap 
+150,-Ft kiszállítás 
470,-Ft/adag/nap 

80.001.-Ft. < 380.-
Ft//adag/nap 

360.-
Ft//adag/nap 

360.-
Ft//adag/nap 

360.-.Ft/adag/nap 
+ 150.-.Ft. kiszállítás 

510.-Ft./adag/nap 
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3 x étkezés 

 
Jövedelem kategória Számított 

intézményi 
térítési díj: 

Megállapított egységes intézményi térítési díj: 
 

0 - 28.500,-Ft 710,-Ft/nap 200,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 
350,-Ft/nap 

28.501,- 42.750,-Ft 710,-Ft/nap 400,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 
550,-Ft/nap 

42.751, - 57.000,-Ft 710,-Ft/nap 450,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 
600,-Ft/nap 

57.001, - 80.000,-Ft 710,-Ft/nap 500,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 
650,-Ft/nap 

80.001, < 710,-Ft/nap 600,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 
750,-Ft/nap 

 
4.) Szállítás 

 
Számított intézményi térítési díj:     
      150,-Ft/kiszállítás  
 
Megállapított egységes intézményi térítési díj (valamennyi jövedelmi kat.):  
      150,-Ft/kiszállítás  
 

5.) Nappali ellátás – idősek klubja 
 

Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében: 
Számított intézményi térítési 

díj: 
Megállapított egységes intézményi 

térítési díj: 
 

1340,-Ft/nap 0,-Ft/nap 
 
 

6.) Időskorúak Gondozóháza és Fogyatékos Személyek Gondozóháza térítési díja 
 

Időskorúak átmeneti elhelyezése 
Gondozóház 

Számított intézményi térítési díj Egységes megállapított intézményi térítési 
díj 

132.010.-Ft/hó 63.000.-Ft/hó      2.100.-Ft/nap 
Fogyatékos Személyek Gondozóháza 

Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési díj 
132.010.-Ft/hó 55.000.-Ft/hó     1.830.-Ft/nap 

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása ÉNO 
Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési díj 

940.-Ft/nap 580.-Ft/nap étkezéssel 
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7.) Támogató szolgálat 

 
Számított intézményi térítési díj 

személyi segítés szállítás 
szociális rászoruló 

személy 
szociálisan nem 

rászoruló személy 
szociális rászoruló 

személy 
szociálisan nem 

rászoruló személy 
 

53.-Ft/óra 
 

 
 

 
11.-Ft/km 

 
 

Megállapított intézményi térítési díj 
személyi segítés szállítás 

szociális rászoruló 
személy 

szociálisan nem 
rászoruló személy 

szociális rászoruló 
személy 

szociálisan nem 
rászoruló személy 

50,-Ft/óra 200,-Ft/óra 10,-Ft/km 180,-Ft/km 
 

5. § 
 

(1)  E rendelet 2010. április 1-én lép hatályba. 
 
(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 42/A.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
(3)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R.: 
 

a) 6.§ (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális 
Osztályán” szövegrész helyébe az „Osztályon” szöveg, 

b) 19.§-át megelőző „Rendszeres szociális segély folyósításának feltételei” címe 
helyébe az „Aktív korúak ellátása” cím, 

c) 19/A.§-ában a „Sztv. 37/B § (1) bekezdésének b)-c) pontja” szövegrész helyébe 
a „Sztv. 37/B. § (1) bekezdésének b)-d) pontja” szöveg, 

d) 20.§-ában a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár” 
szövegrész helyébe az „Észak-magyarországi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg, 

e) 41.§ (3) bekezdésében a „Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális 
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ” 
szövegrész helyébe a „Miskolci Családsegítő Központ” szöveg lép. 

 
M i s k o l c, 2010. március 4. 
 
 

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

 
7/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő  

nevelési-oktatási intézményekben fizetendő  
térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közoktatásról szóló - többször módosított - 
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 102.§ (2) bekezdésének b.) pontjában, 117.§ 
(4) bekezdésében, valamint a 124.§ (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a fenntartásában működő nevelési- oktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj 
megállapításának és fizetésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya  
1.§ 

 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő: 
 

a)   óvodákra, 
b)   általános iskolákra, 
c)   szakiskolákra, 
d)   gimnáziumokra, szakközépiskolákra ( a továbbiakban együtt: középiskola), 
e)   alapfokú művészetoktatási intézményekre, (a továbbiakban a b)-e) pont alattiak 

együtt: iskola), 
f)    gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre, 
g)   kollégiumokra (a továbbiakban: a)- g) pont alattiak együtt:  nevelési-oktatási 

intézmény) 
 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt nevelési-oktatási 
intézményben ellátott gyermekekre, tanulókra, azok  szüleire, gyámjaira. 

 
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások  

2.§ 
 

(1) A Kt. 114.§-ban meghatározott ingyenes szolgáltatásokon kívül az iskola – a 
megállapított időkereten belül - ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként 
szervezheti meg azokat a diákköröket /Kt. 53.§ (2) bekezdés b) pont/, amelyekben a 
tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan 
kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek a célja a továbbtanulás 
előkészítése. 

 
(2) A tanuló a gyógypedagógiai nevelést-oktatást végző iskolákban valamennyi 

évfolyamon ingyenesen veheti igénybe a napközis és a tanulószobai foglalkozást.  
 
(3) Ingyenesen részt vehet a tanuló az iskola által szervezett kulturális vetélkedőn. (Kt. 

53.§ (2) bekezdés d) pont) 
 

A térítési díj - fizetési kötelezettség  
3.§ 

 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási 

intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj 
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ellenében vehetők igénybe a Kt. 115.§-ban meghatározott szolgáltatások a rendelet 
2.§-ban meghatározott kivétellel. 

 
(2) A Kt.115 § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt  vevők 

tekintetében is alkalmazni kell. 
 

A tandíjfizetési kötelezettség 
4.§ 

 
(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási 

intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért 
vehető igénybe:  

 
a) a Kt. 116.§ (1) bekezdés a)- e) pontjában meghatározott szolgáltatások; 
b) a Kt. 110.§ (1)-(7) bekezdésében foglaltak hatálya alá nem tartozók által igénybe 

vett óvodai, iskolai és kollégiumi ellátás. 
 

(2) A Kt. 116.§ (1) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők 
tekintetében is alkalmazni kell.  

 
A térítési díj mértéke 

5.§ 
 

(1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának  

 
a)   tizenöt-huszonöt  százaléka  a Kt. 115.§ (1) bekezdésének a)-b) pontjában 

meghatározott esetben, kivéve az e rendelet 2.§ (1)- (3) bekezdésében 
foglaltakat; 

b)  öt- tizenöt százaléka  a Kt. 115.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 
esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál; 

c) tizenöt- harmincöt százaléka a Kt. 115.§ (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli 
tanulóknál; 

d.)   húsz- negyven százaléka a Kt. 115. § (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott esetben;  

e)  huszonöt- ötven százaléka a Kt. 115.§ (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott esetben. 

 
(2)  Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott  mértéke: 
 

a) 4,51  tanulmányi átlag felett            30 %-kal   
b) 3,51-4,50 tanulmányi átlag esetén          25 %-kal 
c) 2,51-3,50 tanulmányi átlag esetén          20 %-kal 

csökken. 
 

(3) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj az (1) bekezdés b) pontban 
meghatározott mértéke: 

 
a)  zeneművészeti ág esetén: 

4,5        tanulmányi átlagtól                 30   %-kal  
3,5-4,5  tanulmányi átlag esetén         25  %-kal 
csökken. 
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b)  más művészeti ág esetén: 

4,5       tanulmányi átlagtól                 20  %-kal  
3,5-4,5   tanulmányi átlag esetén         15  %-kal 
csökken. 

 
(4) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj az (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott mértéke: 
 

a) zeneművészeti ág esetén  
4,5      tanulmányi átlagtól                   30  %-kal  
3,5-4,5  tanulmányi átlag esetén           25  %-kal  
csökken. 

 
b)  más művészeti ág esetén 

4,5       tanulmányi átlagtól                20%-kal  
3,5-4,5  tanulmányi átlag esetén            15 %-kal 
csökken. 

 
(5) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj az (1) bekezdés d) pontban 

meghatározott mértéke: 
a) 4,51  tanulmányi átlag felett              20 %-kal  
b) 3,51-4,50 tanulmányi átlag esetén             15 %-kal 
         csökken. 

  
(6) A tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési díj összege - egy tanítási 

évben - nem lehet kevesebb annál az összegnél, mint amely az (1) bekezdésben az 
egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó százalékhatár  
alkalmazásával megállapítható. Alapfokú művészetoktatásban az e bekezdésben 
foglaltakat - beleértve a tanulmányi eredmények alapján történő díjcsökkentést is - 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási évben nem lehet 
kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra 
számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz 
százaléka. E rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem 
alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető.  

  
(7) A gyermek, tanuló a nevelési - oktatási intézményben igénybe vett étkezésért 

jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 
 

A tandíj mértéke 
6.§ 

 
(1) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 

számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 
 
(2) A tandíjat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás kivételével – a tanulmányi 

eredménytől függően  csökkenteni kell.  
  

Kitűnő, jeles, jó átlagú tanulmányi eredmény alapján, illetve országos tanulmányi 
versenyen elért 1-10. helyezés alapján a tandíj alapösszegét csökkentő kedvezmény 
illeti meg a tanulót. 

 
(3) A tanulmányi versenyen elért eredmény alapján megállapított kedvezmény a tanulót 

egy tanéven át illeti meg. 
 
(4) Az intézmény igazgatója által megállapított kedvezmény mértéke legfeljebb 20% lehet. 
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(5) Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás, illetve az ezzel 

összefüggő más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tandíjról, a 
kedvezményekről és a befizetés módjáról az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, 
illetve a kollégium vezetője dönt. 

 
Szociális helyzet alapján adott kedvezmények 

7. § 
 

(1) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj alapösszege kérelemre 
legfeljebb 30 %-kal csökkenthető. 

 
(2)  A gyermeket, tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének 

magállapításáról az intézmény vezetője dönt. 
 
(3) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak az ellátottnak: 

 
a)  aki a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot, 

érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy egészben megismételni, 
 
b)  akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 
 

(4)  A kedvezmény mértékének megállapításánál a kiskorú és nagykorú eltartott 
tanulóknál a szülők (gondviselők) vagyoni helyzetét, a nagykorú, eltartásáról önmaga 
gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyát kell figyelembe 
venni. 

 
(5) A szociális helyzete alapján adható kedvezményre való jogosultságát: 

  
a)    az intézményben képzésben résztvevő tanuló minden év május 31-ig,  
 
b) az első évfolyamra felvételt nyert tanuló a felvételről szóló értesítés 

kézhezvétele utáni 30 napon belül igazolja. 
 

Közös rendelkezések 
8.§ 

 
(1)  Az egy tanulónak megállapítható - a tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális  

helyzet alapján adható - kedvezmény együttes mértéke nem haladhatja meg a térítési 
díj, a tandíj alapösszegének 50%-át. 

 
(2)  Valamennyi  intézmény vezetője a – rendeletben  felsorolt közoktatási 

szolgáltatásokra  vonatkozó, és a megállapítást  követő  tanévben fizetendő – térítési 
díj  és tandíj alapösszegét minden év március 31-ig határozza meg, és erről április 30-
ig tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét. 

      
(3)  Az intézmény igazgatója a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, az e 

rendelet  szerint  a  tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális helyzet  
alapján  adható  kedvezményekről, valamint  a  térítési díj  és  a tandíj fizetésének 
szabályairól tájékoztatja: 

 
a) az intézményi képzésben résztvevő tanulókat minden év május 15-ig, 
b) az intézménybe felvételre jelentkező tanulókat a felvételi követelményekről szóló 

tájékoztató során. 
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(4) Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről 

határozatban értesíti a szülőt, vagy nagykorú tanulót, megjelölve a határozatban a 
tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a 
szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény 
mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját. Az intézmény igazgatója a 
képzésben már résztvevő tanulót minden év június 15-ig, az újonnan beiratkozott 
tanulót szeptember 15-ig értesíti. 

 
9.§ 

 
(1) A térítési díj és tandíj összegét a tanulónak két részletben, félévenként (szeptember 

30-ig, illetve február 28-ig) kell megfizetnie az  intézmény igazgatója által 
megszabott időpontban és módon. 

 
(2) Különösen indokolt esetben – kérelemre - az intézmény igazgatója ideiglenesen a 

tanulónak a fizetést havi részletekben is engedélyezheti. 
 
(3)  A vizsgákkal kapcsolatban előírt tandíj és térítési díj fizetési kötelezettségének a 

tanuló az intézmény igazgatója által megszabott időpontban egy összegben tesz 
eleget. 

 
10. § 

 
(1) A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíj fizetési 

kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésekor a tanuló illetve a szülő köteles írásos 
nyilatkozatot adni arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, 
tandíját az erre megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy 
tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének - hozzájárulás nélküli - 
elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. 

 
(2) E rendelet alkalmazásakor a tanuló számára megszabott nyilatkozattételi és fizetési 

kötelezettség a kiskorú és nagykorú eltartott tanuló esetében a szülőt, míg a 
nagykorú, eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében magát a tanulót terheli. 

 
(3) Az intézmény igazgatója a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével 

kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. 
 
(4)  Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló tanulóknak. 
 

Záró rendelkezések 
11.§ 

 
(1)  E rendelet alkalmazásában jövedelem az elismert költségekkel és a befizetési 

kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról  szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is. 

 
(2)  Azok a tanulók akik tanulói jogviszonyukat a 2010/2011-es tanévet megelőzően 

létesítették, annak fennállásáig, ha az számukra kedvezőbb, a tanulói jogviszony 
létesítésekor hatályban lévő rendelkezések szerint vehetik igénybe a közoktatási 
törvényben  meghatározott szolgáltatásokat. E rendelkezés nem alkalmazható, ha 
a tanuló az első évfolyamot azért ismétli, mert a tanulmányi követelményeket nem 
teljesítette. 
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12.§ 

 
(1)  E rendelet 2010. június 15. napján lép hatályba.  
 
(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 

fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól 
szóló 3/2006.(II.10.) számú rendelete, valamint az azt módosító 39/2007.(X.24.) sz. 
rendelet a 2009/2010-es tanítási év végével, 2010. június 15-én hatályát veszíti.  

 
M i s k o l c, 2010. március 4. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 

8/2010. (III.10.) számú rendelete 
 

a közösségi együttélés szabályairól, a lakóépületek házirendjéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  a közösségi együttélés szabályairól, a lakóépületek házirendjéről  az 
alábbi  rendeletet alkotja: 

A Rendelet célja 
 
A rendelet célja, hogy a lakók nyugalmának biztosítása, a lakóépületek rendeltetésszerű 
használata és állagának védelme érdekében elősegítse az együttélési követelmények 
érvényesülését. 
Meghatározza az egyes lakások, a közös használatú helyiségek, területek és berendezések 
rendeltetésszerű használatát, a lakók egymással szemben tanúsítható magatartását és 
azokat az alapvető szabályokat, amelyek a közösségi együttéléshez nélkülözhetetlenek. 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden  lakó 
és vegyes rendeltetésű ( lakás és nem lakás céljára szolgáló ) épületre, valamint minden 
személyre ( tulajdonos, bérlő, családtag, látogató ), aki bármilyen jogcímen, akár állandóan, 
vagy ideiglenesen tartózkodik ezen épületekben, és a nem lakás céljára szolgáló helyiség 
tulajdonosára, bérlőjére, használójára. 

  
2.§ 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
Lakó: aki a rendelet hatálya alá tartozó területet, vagy helyiséget életvitelszerűen használja. 
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Ingatlankezelő: üzletszerűen végzett társasház-kezelői, vagy ingatlankezelői 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, természetes személy, illetőleg a társasház, 
vagy lakásszövetkezet által az e rendeletben nevesített feladatok ellátásával megbízott 
szerv, vagy 
személy( közös képviselő, intézőbizottság  stb.)  
 
Közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárító- helyiség, a 
közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi és kerékpártároló helyiség, 
a közös pince és padlástérség (a pince és padlásrekeszek kivételével) az épületben lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához 
szükséges mértékben. 
 
Közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a 
függőfolyosó, lift, az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az 
épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része. 
 

3.§ 
 
Az együttélési szabályokat a Polgári Törvénykönyv, továbbá a lakások és helyiségek 
bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény, a társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvény, valamint a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályban lévő rendeletei szabályozzák. 
 

4.§ 
 
(1) A lakóépületeket, annak helyiségeit, a közös használatra szolgáló területeket, 

helyiségeket és azok tartozékait, valamint ezekben más szolgáltató által elhelyezett, 
illetve üzemeltetett berendezéseket, a hivatkozott jogszabályok, valamint  jelen 
rendelet szabályainak megfelelően kell használni. 

 
(2) Tilos minden olyan használat, amely sérti a fenti jogszabályok rendelkezéseit, másokat 

jogaik gyakorlásában zavar, vagy akadályoz és általában ellentétes a rendeltetésszerű 
használattal. 

 
II. fejezet 

A LAKÓÉPÜLET HASZNÁLATÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 
5.§ 

A lakó kötelezettségei 
 
1. A lakó köteles: 
 

a)  a lakást, a lakásberendezéseket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és 
területeket, továbbá az épület központi berendezéseit rendeltetésszerűen  
használni; 

 
b) jogszabály vagy megállapodás alapján az őt terhelő karbantartási, felújítási, 

pótlási, stb. munkákat elvégezni, és köteles tűrni az olyan jellegű munkák 
elvégzését, amelyek a lakóközösség érdekét szolgálják; 

 
c)  a magatartása, vagy mulasztása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az 

eredeti állapot helyreállításáról, vagy a kár megtérítéséről gondoskodni; 
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d)  a lakásban, továbbá az épület közös használatú helyiségeiben az épület állagát 

veszélyeztető tevékenység végzéséhez a kezelő szervezet és az illetékes 
hatóságok engedélyét beszerezni; 

 
e)  a lakásban és a közös használatú helyiségben és területen tartózkodni minden 

olyan tevékenységtől, amely másoknak zavaró módon zajt, bűzt, füstöt, port, 
vagy egyéb más zavaró hatást okoz; 

 
f)  a villamos energiaszolgáltatást, illetve rádió, televízió vételét zavaró 

berendezést, gépet, szerszámot  zavarszűrővel ellátva üzemeltetni; 
 
g)  bármilyen saját célú energia felhasználó berendezés közös helyiségben történő 

használata esetén az épület kezelőjének előzetes hozzájárulását beszerezni, s 
ennek költségét megfizetni. 

 
(2)   Az épületben lévő nem lakás célú helyiség tulajdonosa – eltérő megállapodás 

hiányában – a tevékenysége során keletkező hulladékot, göngyöleget köteles a saját 
gyűjtőedényében elhelyezni, vagy naponta elszállítani. 

 
(3)   Gépjárművekkel az épület kapualjában, udvarán indokolatlanul, a gépjármű 

rendeltetésszerű használatával össze nem egyeztethetően zajt okozni tilos.  Javítási 
munka, üzemanyagtöltés, olajcsere, festés, fényezés a tárolóhelyeken (parkolóban) 
nem végezhető. 

6.§ 
TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 
(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008.(II.22.)ÖTM rendelet – 

továbbiakban ÖTM.r.- alapján)  
 

(1) „A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló 
lakóegységnél az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság 
elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi 
használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a 
lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó 
előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és 
megtartatásáról.” (ÖTM.r.21.1) 

 
(2) „Lakó- és szállásépületben a főrendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó 

tevékenységeken túlmenően „A”és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
tevékenységet folytatni nem szabad.”(ÖTM.r.21.2) 

 
(3)  „Az épületben, illetőleg helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben 

és módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan 
tűzveszélyes cselekményt végezni, amely az épület, illetőleg helyiségeinek 
rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.”(ÖTM.r.21.3) 

 
(4)  „Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy – a 

kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével – földszintesnél 
magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet 
összeomlását idézheti elő (panelszerkezet stb.).”(ÖTM.r.21.5) 

 
(5) „A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint 

vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell 
tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és 
működtetésére.”(ÖTM.r.9.2) 
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(6)  „Az építményben, helyiségben,… a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és 

zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- 
és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, 
felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési 
utakat leszűkíteni  még átmenetileg sem szabad.”(ÖTM.r.9.3) 

 
7.§ 

A HÁZTARTÁSI, TAKARÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE 
 

(1) Az épület közös helyiségeinek takarításáról az ingatlankezelő, vagy az általa 
megbízott személy gondoskodik, a kizárólagos használatú tároló helyiségek és az 
azokhoz tartozó folyosókon kívül.  A kizárólagos használatú tároló helyiségek és az 
azokhoz tartozó folyosók takarítása a lakók kötelessége.  

 
(2) Felújítás esetén a felújítással kapcsolatban keletkező szennyeződést, hulladékot, 

törmeléket a felújítást végző lakó a közös használatú területekről köteles naponta 
feltakarítani, illetve eltávolítani. 

 
(3) A háztartási és takarítási munkákat úgy kell végezni, hogy az másokat ne zavarjon. A 

lakáson kívül szőnyeget, matracot, stb. porolni, tisztítani munkanapokon 7.00-20.00 
óra, munkaszüneti napokon  9.00-14.00 óra között és csak a kijelölt helyen szabad. A 
tisztítás, porolás stb. befejezése után a keletkezett szennyeződést, hulladékot el kell 
távolítani. 

 
(4) Az épületből ablakon keresztül portörlő ruhát kirázni csak a fenti időszakban, fokozott 

gondossággal és körültekintéssel szabad, úgy, hogy az ablak alatt vagy mellett 
elhelyezkedő lakásokat ne szennyezze, az abban lakókat ne zavarja. A porszívó 
zsákját csak a hulladéktárolóba szabad üríteni. Az épületből nyílászárón keresztül 
folyadékot kiönteni, hulladékot, dohánycsikket, vagy egyéb tárgyat kidobni tilos.  

 
(5) Szőnyeget, matracot, lábtörlőt, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat 

erkélyen, loggián, lépcsőházak függőfolyosóján, korlátjain porolni, leseperni, kirázni, 
továbbá szemetet folyosóra, lépcsőházra, udvarra kiseperni tilos. Erkélyen, loggián 
csak úgy szabad takarítani, hogy vízlefolyás, szeméthullás ne keletkezzen. 

 
(6) A lakásban vízhasználattal járó tevékenységet úgy szabad végezni, hogy más 

helyiségben átázás ne keletkezzék. A lakó másik lakás eláztatásáért – ha az 
mulasztásával összefüggésbe hozható – a polgári jog szabályai szerint is 
felelősséggel tartozik. 

 
(7) A háztartási hulladékot az e célra biztosított hulladéktárolóba kell kiüríteni. A 

kiürítéssel csak olyan személy bízható meg, aki a hulladék kiürítését az edénybe 
biztonságosan el tudja végezni. Ha az épületben hulladékledobó van, abba kizárólag 
olyan háztartási hulladék önthető, amely a hulladékledobó elzáródását (dugulását) 
nem okozza. 

 
(8) A nem háztartási hulladékok (elhasznált berendezések, bútorok, nagyobb tárgyak) az 

épület közös használatú helyiségeiben, területein  nem tárolhatók, azok elszállításáról 
a lakó köteles haladéktalanul gondoskodni. 

 
(9)    A rovar- és rágcsáló irtást a közös helyiségekben az ingatlankezelő végzi, a 

lakásokban az irtás a lakó kötelessége. Nagymértékű rovarfertőzés megszüntetése 
érdekében a lakó a lakásban, az ahhoz tartozó helyiségekben köteles elvégezni a 
rovarmentesítési munkálatokat, illetőleg az illetékes közegészségügyi és járványügyi 
hatóság kötelezése alapján köteles azt eltűrni. 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 62 

 
8.§ 

A LAKÓHÁZAK CSENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
 
(1) A lakónak a nap minden szakában, de különösen este 22.00 óra és reggel 6.00 óra 

között tartózkodnia kell minden olyan erős zajt okozó tevékenységtől (különösen 
hangos rádió, televíziókészülék, zajos éneklés, kiabálás, kopácsolás, háztartási 
gépek, zenelejátszó nagy hangerővel történő működtetése), mely a lakótársak 
nyugalmát zavarja. 

 
(2) Zajjal járó építési, szerelési munka végzése: 

 
1. munkanapokon:  7.00 – 20.00 óra 
2. szombaton  7.00 – 14.00 óra között engedélyezett. 

 
         E rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási, vagy 

életveszély elhárítására irányuló munkavégzést. 
 

(3)   Nagyobb felújítási, építési, szerelési munka megkezdése előtt a tulajdonosok                
kötelesek a szomszédokat – ideértve a lakás alatt és fölött elhelyezkedő lakások lakóit  
is – tájékoztatni a munkálatok várható időtartamáról. 

 
9.§ 

A VÁROSKÉP VÉDELME 
 

(1) Erkélyen, teraszon vagy loggián, udvarban, kertben csak városképet nem rontó és 
közízlést nem sértő, azok rendeltetésszerű használatával összhangban lévő bútorok, 
egyéb tárgyak és díszek helyezhetők el. 

 
(2) Virágot, dísznövényt ablakban, erkélyen, folyosókon, ezek védőkorlátjain, mellvédjén 

csak biztonságosan rögzített és időtálló anyagból készített edényben, tartóban szabad 
elhelyezni, az öntözővíz lefolyását megakadályozó módon. 

 
10.§ 

ÁLLATTARTÁS 
 

(1)  A lakóépületekben, lakásokban állatot a vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően lehet tartani. 

 
(2)  Állatot tartani, etetni úgy lehet, hogy az mások lakásának erkélyét, ablakpárkányát, 

vagy az épület közös használatra szolgáló területeit, helyiségeit ne szennyezze.   
 
(3) A közös használatú területeken és helyiségekben állat által okozott szennyeződés 

eltávolításáról az állat tulajdonosa, illetve a felügyeletével megbízott személy 
haladéktalanul köteles gondoskodni.  

 
III. fejezet 

 AZ INGATLANKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGEI   
11.§ 

 
 (1) Az ingatlankezelő köteles a lakóépület felügyeletével, rendben- és tisztántartásával 

kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodni. 
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 (2) Az ingatlankezelő köteles: 
 

a.)   a  rendőrség, mentők, tűzoltóság telefonszámait minden lakó által jól  látható 
helyre  kifüggeszteni; 

b.)  a feladatkörébe tartozó ügyek intézése céljából halasztást nem tűrő munkák 
elvégzése érdekében szükség szerint, egyébként munkanapokon a lakók 
számára előzetesen megjelölt időpontban a lakók rendelkezésére állni; 

c.)  az épület közös részei, a közös berendezések és szerelvények rendeltetésüknek 
megfelelő működését biztosítani; 

d.)  az épületen, ingatlanon, a lakásban, nem lakás céljára szolgáló helyiségben 
végzendő munka megkezdésének időpontjáról és várható időtartamáról a lakókat 
előzetesen, a munka megkezdése előtt írásban, életveszély elhárításához, vagy 
azonnali beavatkozást igénylő munkáknál szóban értesíteni; 

e.)   sötétedés beálltától a közös használatra szolgáló helyiségek megfelelő 
kivilágításáról gondoskodni. 

f.)   a házszámtáblák elhelyezéséről és szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról,  
valamint állandó tisztántartásáról gondoskodni. 

 
(3) Az ingatlankezelő ezen kötelezettségeinek a lakók által választott közös képviselő 

(intézőbizottság), vagy az ezzel megbízott, illetőleg az alapszabályban meghatározott 
személy, vagy szerv útján is eleget tehet. 

 
IV. fejezet 

12.§ 
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

 
(1)  Aki e rendelet 5.§ (1) bekezdés e) pontjában, 5.§ (1) bekezdés f) pontjában, (2),(3) 

bekezdéseiben, 6.§ (1)-(6) bekezdéseiben, 7.§ (2) - (9) bekezdéseiben, 8.§ (1) - (2) 
bekezdéseiben, 9.§ (1) - (2) bekezdéseiben, 10.§ (2)-(3) bekezdéseiben, 11.§ (2) 
bekezdésében foglaltakat megsérti, és cselekménye nem tartozik súlyosabb jogi megítélés 
alá, szabálysértést követ el, és  harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetője háromezer forinttól 

húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.    
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
13.§ 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg „A lakóházak házirendjéről” szóló 

42/2001.(XI.12.) sz. rendelettel módosított 27/2001.(VII.02.) sz. rendelet hatályát veszti.  
 

M i s k o l c, 2010. március 4.  
 
 
              Dr. Mihalecz Péter sk.        Káli Sándor sk. 
                        jegyző                                                             polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

9/2010. (III.10.) számú rendelete 
 

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozói részére adható 
juttatásokról és támogatásokról szóló  

26/2008. (IX. 24.) sz. rendelet módosításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. Tv. 4.§-ának felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal közszolgálati 
jogviszonyban álló dolgozói részére adható juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2008. 
(IX.24.) számú rendeletének módosítására a következő rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 
A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.§   

A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások adhatók: 

 
- munkáltatói kölcsön lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához, 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez, lakáscélú kölcsön törlesztéséhez, 
- albérleti díj hozzájárulás, 
- családalapítási támogatás, 
- illetményelőleg, 
- képzési, továbbképzési támogatás, 
- sport és szabadidős tevékenység támogatása, 
- eseti szociális segély, 
- kegyeleti támogatás, 
- temetési segély, 
- kedvezményes üdültetés, 
- közszolgálatért jutalom.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 
 
 
             Dr. Mihalecz Péter sk.                                                  Káli Sándor sk. 
                      jegyző                                                                  polgármester  
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
10/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

7/2007. (III.07.) sz. rendelet módosításáról 
 

 (a Berekalja Településrészi Önkormányzat nevének  
Felsőgyőr Településrészi Önkormányzatra történő módosítására) 

 
 

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

1. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. mellékletének 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„18. Felsőgyőr Településrészi Önkormányzat 

Tagjainak száma: 5 fő” 
 

 
2.§ 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 
 
 
 
 
                 Dr. Mihalecz Péter sk.      Káli Sándor sk.                       
                         jegyző     polgármester  
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1.számú melléklet  

 
Felsőgyőr Településrészi Önkormányzat illetékességi területe: 

a 25. sz. választókerület 
Választó-

kerület 
Közterület neve házszámtól házszámig  

25 Árpád út 1 végig Páratlan 
25 Bánát utca     Teljes 
25 Bartók Béla utca     Teljes 
25 Békés utca     Teljes 
25 Berekalja utca     Teljes 
25 Berkenye utca     Teljes 
25 Blaha Lujza utca     Teljes 
25 Bodrogi Zsigmond utca     Teljes 
25 Boldog utca     Teljes 
25 Bölcs utca     Teljes 
25 Bródy Sándor utca 1 végig Páratlan 
25 Bródy Sándor utca 4 végig Páros 
25 Bükk utca     Teljes 
25 Csanyik utca     Teljes 
25 Csavar utca     Teljes 
25 Csemete utca     Teljes 
25 Csendes utca     Teljes 
25 Diófa utca     Teljes 
25 Endrődi Sándor utca     Teljes 
25 Eper utca 1 35 Folyamatos 
25 Eper utca 34 végig Folyamatos 
25 Erdő utca     Teljes 
25 Fényesvölgyi utca     Teljes 
25 Ferenczi Sándor utca     Teljes 
25 Hajdú utca     Teljes 
25 Haller György utca     Teljes 
25 Hársfa utca     Teljes 
25 Havas utca     Teljes 
25 Hegyes utca     Teljes 
25 Homok utca     Teljes 
25 Honvéd utca     Teljes 
25 Hóvirág utca     Teljes 
25 János utca     Teljes 
25 Juhász Gyula utca     Teljes 
25 Karabély utca     Teljes 
25 Karinthy Frigyes utca     Teljes 
25 Kemény utca     Teljes 
25 Kökény utca     Teljes 
25 Költő utca     Teljes 
25 Körmöci utca     Teljes 
25 Köztársaság utca     Teljes 
25 Lilla utca     Teljes 
25 Madách Imre utca     Teljes 
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25 Majláth István utca     Teljes 
25 Mária utca     Teljes 
25 Márton bíró utca     Teljes 
25 Mogyoró utca     Teljes 
25 Mokri-Mészáros utca     Teljes 
25 Móra Ferenc utca     Teljes 
25 Nagy Lajos király útja     Teljes 
25 Nyár utca     Teljes 
25 Páfrány utca     Teljes 
25 Pálma utca     Teljes 
25 Papír utca     Teljes 
25 Puskás Tivadar utca     Teljes 
25 Rozgonyi Piroska utca     Teljes 
25 Somlyó Zoltán utca     Teljes 
25 Székely utca     Teljes 
25 Szervezet utca     Teljes 
25 Szikla utca     Teljes 
25 Tapolcarét     Teljes 
25 Tokaji Ferenc utca     Teljes 
25 Tópart utca     Teljes 
25 Tölgy utca     Teljes 
25 Vár utca     Teljes 
25 Vasverő utca     Teljes 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
11/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

7/2007. (III.07.) sz. rendelet módosításáról  
 

(az Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat létrehozása) 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.07.) sz. rendeletének (továbbiakban: 
SZMSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
         

1. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi, 20. ponttal: 
 
 
„20. Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat 

Tagjainak száma: 5 fő” 
 

 
2.§ 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 
 
 
 
 
 
   Dr. Mihalecz Péter sk.    Káli   Sándor sk. 
                                  jegyző                                                  polgármester  
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
12/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

7/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosításáról  
 

(a Petneházy Településrészi Önkormányzat nevének Csabai kapu Településrészi 
Önkormányzatra történő módosítására) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.07.) sz. rendeletének (továbbiakban: 
SZMSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. mellékletének 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„14. Csabai kapu Településrészi Önkormányzat 

Tagjainak száma: 5 fő” 
 

 
2.§ 

 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 
 
 
 
   Dr. Mihalecz Péter sk.    Káli   Sándor sk. 
                               jegyző                                                    polgármester  
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
13/2010.(III. 10.) sz. rendelete  

  
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a város címeréről és zászlójáról szóló, 
többször módosított 1/1990. (XII.29.) számú rendelet 10.§ (2) bekezdésében szereplő „Jogi 
és Igazgatási Bizottsága” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottsága” szövegrész 
lép.  

2.§ 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a sátras, illetve lakókocsis táborozásról 
szóló, többször módosított 32/1993. (VII.09.) számú rendelet 2.§-ában, a 3.§-ában szereplő 
„Városüzemeltetési és Városellátási Osztálya” szövegrész helyébe „Városüzemeltetési 
Osztálya” szövegrész lép.  

3.§ 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati földterületeken lévő 
garázsok értékesítéséről szóló, módosított 57/1993. (X.28.) számú rendelet 4.§-ában 
szereplő „30/1993. (VII.09.)” szövegrész helyébe „1/2005.(II.10.)”szövegrész lép.  

 
4.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló, többször módosított 35/1997.(VII.01.) 
számú rendelet: 
 
(1) a 2.§ (15) bekezdésében szereplő „Közterület és Piacfelügyelet” szövegrész helyébe 

„Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ”, 
(2) a 8.§ e) pontjában szereplő „Országos Építésügyi Szabályzat” szövegrész helyébe 

„Országos Településrendezési és Építési Követelmények” 
(3) a 12.§ d) pontjában, a 16.§ (3) és (5) bekezdéseiben szereplő a „Pénzügyi és 

Ellenőrzési Osztály” szövegrész helyébe „Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály”, 
(4) a 15.§ (1) és (2) bekezdéseiben szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-

rendészeti Főosztálya” szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Központja”, 

(5) a rendelet 3. számú melléklet 2) pontjában szereplő „Állategészségügyi- és 
Élelmiszervizsgáló Állomás” szövegrész helyébe „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága”  

(6) a rendelet 3. számú melléklet 3) pontjában szereplő „Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal” szövegrész helyébe Kulturális Örökségvédelmi Hivatal”, 

(7) a rendelet 3. számú melléklet 4) pontjában szereplő „Közterület- és Piac-felügyelőség” 
szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ” 
szövegrész lép.  
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5.§  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc város művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló, többször módosított 
62/1997. (XI.01.) számú rendelet 3.§ (3) és (4) bekezdéseiben szereplő „Kulturális és Sport 
Bizottság” szövegrész helyébe „Oktatási és Kulturális Bizottság” szövegrész lép.  
 

6.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi környezet- és természetvédelmi alap 
létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló, 
többször módosított 63/1997. (XI.01.) számú rendelet 3.§ (2) bekezdésében szereplő 
„Környezetvédelmi Bizottsága” szövegrész helyébe „Környezetvédelmi és Energiaügyi 
Bizottsága” szövegrész lép.  

7.§ 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi vízkárelhárítási feladatokról szóló, 
többször módosított 11/1998. (III.30.) számú rendelet: 
 
(1) a 1.§ (1) bekezdés b) pontjában, az 1.§ (2) bekezdésében és a 2.§ (6) bekezdésében 

szereplő „VFV Miskolc Rt.” szövegrész helyébe „MIVÍZ Kft..”  
(2) a 3.§ (7) bekezdésében szereplő „Polgári Védelmi Körzeti Parancsnokság” szövegrész 

helyébe „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltsége” 

(3) a 3.§ (8) bekezdésében szereplő „Polgárvédelem” szövegrész helyébe „Polgári 
Védelmi Kirendeltség” szövegrész lép, valamint a 2.§ (7) bekezdésében és a 3.§ (2) 
bekezdés b) pontjában szereplő „VFV Miskolc Rt. és a” szövegrész hatályát veszti.  

 
8.§  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről szóló, többször 
módosított 13/1998.(III.30.) számú rendelet: 

 
(1) a 3.§ (2) bekezdésében, a 3.§ (4) bekezdés b./ pontjában, a 3.§ (5) bekezdésében, a 

3.§ (6) bekezdés a./, b./ és c./ pontjaiban, a 3/B.§ (1), (2) és (4) bekezdéseiben, a 6.§ 
(3) és (9) bekezdéseiben szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti 
Főosztálya” szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja”, 

 
(2) a 3.§ (7) bekezdés b./ pontjában, a 3.§ (9) bekezdésében, a 4.§ (1) bekezdésében, az 

5.§ (1) bekezdésében és a 6.§ (3) bekezdés utolsó mondatában szereplő 
„Városüzemeltetési és Beruházási Osztály” szövegrész helyébe „Városüzemeltetési 
Osztálya” szövegrész lép. 

9.§ 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységéről szóló, többször módosított 22/1999.(VI.07.) számú 
rendelet: 
 
(1) a 6.§ (6) bekezdésében szereplő „Főépítészi Kabinetjével” szövegrész helyébe 

„Főépítészi, Városfejlesztési és Rendezési Osztályával”, 
(2) a 17.§ (4) bekezdésében szereplő „Városüzemeltetési és Beruházási Osztály” 

szövegrész helyébe „Városüzemeltetési Osztály”, 
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(3) a 17.§ (7) bekezdésében és a 26.§-ában szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-

rendészeti Főosztálya” szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és 
Rendezési Központja” szövegrész lép. 

 
10.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Lakásalap felhasználásról szóló, 
módosított 9/2000. (III.06.) számú rendelet 3.§ (2) bekezdésében, a 4.§ (1) és (4) 
bekezdéseiben szereplő „MIK Rt.” szövegrész helyébe „MIK Zrt.” szövegrész lép.  
 

11.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs 
alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló, többször 
módosított 22/2000. (V.08.) számú rendelet: 
 
(1) az 1.§-ában, a 2.§-ában, a 12.§ (1) bekezdés e) pontjában, a 15.§ (3) bekezdésében, a 

16.§ (2) és (3) bekezdéseiben, a 17.§ (3) bekezdésében, a 18.§ (6) bekezdésében, a 
19.§ (1) bekezdésében, a 19.§ (2) bekezdés harmadik francia bekezdésében, a 19.§ 
(4) bekezdésében, a 20.§. (5) bekezdésében, a 21.§ (1) bekezdésében és a rendelet 
1. számú mellékletében szereplő „Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási 
Főosztályának” szövegrésze helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központjának” 

(2) a 10.§ (4) és (5) bekezdéseiben, a 11.§ (1) bekezdésében, a 14.§ (1) bekezdés a./ 
pontjában szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztálya” 
szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja” 
szövegrész lép. 

12.§ 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakossági kezdeményezésre 
önkormányzati résztvállalással megvalósuló út-, járda és közműépítések szervezéséről és 
finanszírozási rendszeréről szóló, többször módosított 39/2000. (IX.11.) számú rendelet: 
 
(1) az 1.§ (3) bekezdésében szereplő „Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság 

(TIGÁZ RT.) szövegrész helyébe „Tisztántúli Gázszolgáltató Zártkörű 
Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt.), 

(2) a 3.§ (2) és (3) bekezdéseiben, az 5.§ (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a 6.§ (3) 
bekezdésében, a 7.§ (1) bekezdésében, a 9.§ (2), (3), (5), (6), (7) és (8)  
bekezdéseiben, 10.§ (3) bekezdésében és a 11.§ (4) bekezdésében szereplő 
„Városgazda Kht.” szövegrész helyébe „Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.” 

(3) az 5.§ (2) bekezdés e) pontjában, a 9.§ (2) és (8) bekezdéseiben és a 12.§-ában 
szereplő „VFV Miskolc Rt.” szövegrész helyébe „MIVÍZ Kft.”  

(4) az 5.§ (2) bekezdés e) pontjában, a 8.§ (2) bekezdés c.) pontjában, és a 12.§-ában 
szereplő „TIGÁZ Rt.” szövegrész helyébe „TIGÁZ Zrt.” 

(5) az 5.§ (2) bekezdés e) pontjában és a 12.§-ában szereplő „ÉMÁSZ Rt.” szövegrész 
helyébe „ÉMÁSZ Zrt.”, 

(6) a 7.§ (1) bekezdés ötödik francia bekezdésében szereplő „Jogi, Igazgatási, 
Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és 
Ügyrendi Bizottság” 

(7) a 7.§ (1) bekezdésében, a 9.§ (2), (3) és (6) bekezdéseiben szereplő 
„Városüzemeltetési Beruházási Osztály” szövegrész helyébe „Városüzemeltetési 
Osztály” szövegrész lép.  
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13.§  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Miskolc Város Ösztöndíjasa” cím 
alapításáról szóló, többször módosított 44/2000. (X.09.) számú rendelet: 
 
(1) a 4.§ (1) és (2) bekezdéseiben szereplő „Oktatási Bizottság” szövegrész helyébe 

„Oktatási és Kulturális Bizottság” valamint az „Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai 
Bizottság” szövegrész helyébe „Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság” 

(2) a 5.§ (2) bekezdésében szereplő „Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya” 
szövegrész helyébe „Közoktatási Osztálya” szövegrész lép.  

 
14.§  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló, 
többször módosított 19/2001. (V.07.) számú rendelet: 
 
(1) a 24.§ (1) bekezdésében szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti 

Főosztálya” szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja” 

(2) a 24.§ (2) és (3) bekezdéseiben, a 30.§-ában szereplő „Városgazda Kht.” szövegrész 
helyébe „Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.” 

(3) a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő „Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztályán” 
szövegrész helyébe „Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztályán” 
szövegrész lép.  

15.§  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 56/2001. (XII.12.) számú 
rendelet 21.§ (7) bekezdésében szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti 
Főosztálya” szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja”szövegrész lép.  

16.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Választókerületi Alapról szóló, többször 
módosított 7/2003. (III.10.) számú rendelet: 
 
(1) a 3.§ (2) bekezdésében, 5.§-ában szereplő „Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya” 

szövegrész helyébe „Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya”  
 
(2) a 4.§ (4) bekezdés a) pontjában szereplő „Városüzemeltetési és Beruházási 

Osztályára” szövegrész helyébe „Városüzemeltetési Osztályára” szövegrész lép.  
 

17.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a a közterületek elnevezéséről és a 
művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól szóló, többször 
módosított 15/2003. (IV.07.) számú rendelet 5.§ (3) bekezdésében szereplő „Kulturális és 
Sportbizottság” szövegrész helyébe „Oktatási és Kulturális Bizottság” szövegrész lép.   

 
18.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló, többször módosított 11/2004. (III.10.) számú rendelet 1.§ (2) 
bekezdésében szereplő „VFV Miskolc Rt.” szövegrész helyébe „MIVÍZ Kft.” szövegrész lép.  
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19.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolási rendszerről szóló, többször 
módosított 31/2004. (IX.29.) számú rendelet 5.§ (2) bekezdésében és a 8.§ (7) 
bekezdésében szereplő „Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztálya” 
szövegrész helyébe „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja”szövegrész 
lép.  

20.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek pénzügyi támogatásának 
rendjéről szóló 40/2004. (XI.10.) számú rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontjában szereplő 
„Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztálynak” szövegrész helyébe „Pénzügyi, Adó és 
Gazdálkodási Főosztálynak”  szövegrész lép.  

 
21.§  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által magánszemélyek 
lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati 
tulajdonban lévő bérlakásokban lakók lakbértámogatásáról szóló 15/2005. (IV.20.) számú 
rendelet: 

 
(1) a 2.§ (2) bekezdésében, a 3.§ (1) és (6) bekezdéseiben, 4.§-ában, 5.§ (1) 

bekezdésében, 14.§ (2), (3) és (5) bekezdéseiben, a 15.§ a) pontjában, a 16.§ (1) és 
(2) bekezdéseiben  szereplő „MIK Rt.” szövegrész helyébe „MIK Zrt.” 

(2) a 6.§ (1) bekezdésében szereplő „Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizottság” 
szövegrész helyébe „Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság”, valamint a 
„Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság” szövegrész helyébe „Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Turisztikai Bizottság” 

(3) a 15.§-ában szereplő „Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály” szövegrész 
helyébe „Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály” szövegrész lép.  

 
22.§  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló, többször módosított 18/2005. (V.10.) számú rendelet: 
 
(1) a 17/A.§ (3) bekezdésében szereplő „Pénzügyi Osztályán” szövegrész helyébe 

„Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán” 
(2) a 17/A.§ (5) bekezdésében szereplő „Városüzemeltetési és Beruházási Osztályát” 

szövegrész helyébe „Városüzemeltetési Osztályát” szövegrész lép.  
 

23.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gyermekek és fiatal felnőttek részére 
pénzben és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 33/2006. (IX.13.) számú 
rendelet 9.§ (6) bekezdésében szereplő „Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály” 
szövegrész helyébe „Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály” szövegrész lép.  
 

24.§  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fiatalok önálló életkezdési támogatásáról 
szóló, módosított 34/2006. (IX.13.) számú rendelet 8.§ (1) bekezdésében szereplő „Pénzügyi 
és Vagyongazdálkodási Főosztály” szövegrész helyébe „Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 
Főosztály” szövegrész lép.  
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25.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczy 
kastély) parkja helyi természeti védettségének fenntartásáról szóló 42/2007. (XI.28.) számú 
rendelet 4.§ (1) bekezdésében szereplő „Városgazda Kht.” szövegrész helyébe „Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft.” szövegrész lép.  
 

26.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Junó Szálló melletti mocsárciprus helyi 
természeti védettségének fenntartásáról szóló 43/2007. (XI.28.) számú rendelet 4.§ (1) 
bekezdésében szereplő „Városgazda Kht.” szövegrész helyébe „Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft.”szövegrész lép.  

27.§  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Vár utcai gesztenyefasor helyi természeti 
védettségének fenntartásáról szóló 51/2007. (XI.28.) számú rendelet 4.§ (1) bekezdésében 
szereplő „Városgazda Kht.” szövegrész helyébe „Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.” 
szövegrész lép.  

28.§ 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a szmogriadó-tervről szóló 23/2009. (VI.30.) 
számú rendelet: 
 
(1) a 14.§ e.) pontjában és a 19.§-ában szereplő „Városgazda Kht.” szövegrész helyébe 

„Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.”, 
(2) a 14.§ g.) pontjában, a 21.§-ában és a 24.§ (1) bekezdésében szereplő „Közterület-

felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztálya” szövegrész helyébe „Városi 
Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központja” szövegrész lép.  

 
29.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c, 2010. március 4. 

 
 
 

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

 
14/2010. (III.10.) számú rendelete 

 
„Pro Urbe” kitüntető díj alapítása és adományozása 

a 100 éves DVTK  részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. 
évi XXXI. törvény 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 
1.§ 

 
(1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen 2010-ben a DVTK megalakulásának 100 

éves évfordulója alkalmából egyszeri elismerés alapítására és átadására. 
(2) A kitüntető díj alapításával Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elismeri a DVTK 

Miskolc városáért tett munkásságát, a város jó hírnevének terjesztésében és 
sportéletében végzett kimagasló tevékenységét.      

 
A kitüntető díj alapítása és adományozása 

2.§ 
 

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kitüntető díjat alapít az alábbi elnevezéssel: 
„Pro Urbe kitüntető díj a 100 éves DVTK részére”.  

 
3.§ 

 
(1) Az adományozásra a Polgármester tesz javaslatot a Közgyűlésnek. 
(2) A Pro Urbe kitüntető díjat a 100 éves DVTK részére a Közgyűlés egyszeri 

alkalommal adományozza. 
(3) A Pro Urbe kitüntető díj átadása a 100 éves DVTK részére 2010. május 11-én, 

ünnepi keretek között történik. 
4.§ 

  
(1) A „Pro Urbe kitüntető díj a 100 éves DVTK részére” kitüntető díjat a Miskolcon 1910-

ben alakult DVTK sportegyesület kaphatja, amely segítette Miskolc sport életének 
fejlődését, és sportszakmai sikereivel öregbítette a város hírnevét. 

(2) A díj adományozásáról a Közgyűlés dönt. 
(3) Az átadható díjak: 1db díszoklevél, 1db serleg. 
(4) A díszoklevél és a serleg a város címerével ékesített. 

 
Záró rendelkezések 

 
5.§ 

 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és 2010. május 12-én hatályát veszti. 

 
M i s k o l c, 2010. március 4. 

 
 
Dr.  Mihalecz Péter sk.     Káli Sándor sk. 

jegyző       polgármester  
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
2010. január 21-én: 
 
ZÁRT ülésén hozott határozatai: 
 
 

I-1/43.094/2010. 
 

Tárgy:  „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt pályafelújítás, 
vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményhirdetése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra 
tárgyú nyílt közösségi eljárásrend lezárására vonatkozó előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 

nagyprojekt pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek a 
MISKOLCI ZÖLD NYÍL 2009 KONZORCIUM-ot hirdeti ki.  

 
2. Felhatalmazza a polgármestert és az MVK Zrt. vezérigazgatóját a szerződés 

megkötésére. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 

Főosztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      2010. február 28. (szerződéskötés határideje) 
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I-2/43.095/2010. 

 
Tárgy:  Fegyelmi eljárás elrendelése Alföldi Attila tű. százados, a Miskolci 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka ellen 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat fegyelmi eljárás 
elrendelésére a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka 
ellen”című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának kezdeményezésére fegyelmi 
eljárást rendel el Alföldi Attila tű. százados, a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnoka ellen. 

 
Az eljárás alapjául szolgáló tények, körülmények az alábbiak: 

 
A megyei katasztrófavédelmi igazgató fegyelmi eljárás megindítása iránti 
kezdeményezésében foglaltak szerint az ügyben másodfokon eljárt Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapításai alapján a 2009. 08. 15-ei Miskolc, 
Középszer u. 20. szám alatti lakóépületben keletkezett tűzeset tűzvizsgálati 
eljárásának lefolytatása során a parancsnok a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet több 
előírását megsértette: 

 
- A vizsgálat nem terjedt ki a tűzesettel kapcsolatban a személyi felelősség 

tisztázására, sem a VI/1. számú lakás lakójával kapcsolatosan, sem a 
szabálytalanul létesített hőszigetelő rendszer kivitelezőjével kapcsolatban. 
Ezáltal megsértette a rendelet 1. § (2) bekezdését. 

- A helyszíni szemle jegyzőkönyve nem terjedt ki a tűzeset, illetve a tűzeset során 
a VI/1 és VII/1 számú lakásokon kívül károsodott további lakásokra, az épület 
keleti homlokzatára, továbbá az épület keleti és nyugati homlokzata előtti azon 
területre, melyekre égő illetve csepegő szigetelésdarabok hullottak, megsértve 
ezzel a rendelet 9. § (2) bekezdését. 

- A vizsgálat nem terjedt ki az épülettel kapcsolatosan a tűzoltóság hatósági, 
szakhatósági munkájára, ami a rendelet 9. § (3) bek. b) pontját sérti. 

- Az összefoglaló jelentés nem tartalmazta az égő, csepegő szigetelőanyag által 
okozott veszélyeztetettséget, megsértve ezzel a rendelet 10. § (1) bek. c) pontját. 

- A hőszigetelést kivitelező a szigetelőrendszert nem a vonatkozó engedély szerint 
készítette el, illetve megszegte a szigetelés létesítésekor hatályos 2/2002. (I. 23.) 
BM rendelet 5. számú melléklet I/3. fejezet 1.2.3. pontjában előírtakat, 
veszélyeztette a személyek biztonságát, akadályozta a mentést, mely 
jogszabálysértésért a 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § alapján tűzvédelmi 
bírság lenne kiszabható, melyet a parancsnok szintén nem alkalmazott. 

 
2.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ügy kivizsgálásával 

Rétközi Ferenc tű. ezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóját bízza meg. 

 
3.)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Hszt. 128. § (3) bek. 

alapján az eljárás befejezésének határidejéül 2010. február 20. napját jelöli meg, mely 
határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:    2010. február 20. 
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2010. március 4-én: 
 
ZÁRT ülésen hozott határozatai: 

 
II-3/43.268/2010. 

 
Tárgy:  Bársony János Általános Iskola és az Eötvös József Építőipari és 

Művészeti Szakképző Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Bársony János Általános 
Iskola és az Eötvös József Építőipari és Művészeti Szakképző Iskola intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) A Bársony János Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával 

Kegyes Jenő-t bízza meg. 
 

 A vezetői megbízás határozott időre, 2010. március 5-től 2015. július 31-ig szól. 
 
2.) Az Eötvös József Építőipari és Művészeti Szakképző Iskola intézményvezetői 

feladatainak ellátásával 
Szöghy Hajnalká-t bízza meg. 

 
 A vezetői megbízás határozott időre, 2010. március 5-től 2015. július 31-ig szól. 

 
3.) Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

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

 
 
 

II-4/43.269/2010. 
 
Tárgy:  Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetője 

közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése és a megüresedő 
magasabb vezetői álláshelyre intézményvezető megbízása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésére és a megüresedő magasabb vezetői álláshelyre intézményvezető 
megbízása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Orosz Gyula, a Diósgyőr-Vasgyári 

Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2010. március 
15. napi hatállyal lemondással megszünteti. Munkavégzés alól 2010. március 5. 
napjától mentesíti. 
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2) A Közgyűlés a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői 

feladatainak ellátásával 2010. március 16. napjától az intézményvezetői pályázat 
elbírálásáig  Szabó Tibor-t bízza meg. 

 
Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézmények 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelkezései az irányadóak. 

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

 
 

II-5/43.270/2010. 
 
Tárgy:  Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak adományozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és 
díjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 
adományozásuk szabályairól szóló, módosított 38/2004. (XI.10.) rendelet alapján: 
 
1./ MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozza:  
 
 Földvári Rudolf, a Nagy Imre Társaság Elnöksége tiszteletbeli tagjának 
 Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektorának 
 
A kitüntetés 1-1 oklevélből, díszpolgári igazolványból, jelvényből és a város címerével 
ékesített aranygyűrűből áll. 
 
2./  PRO URBE kitüntető címet adományozza: 
 
 Gyarmati Béla nyugalmazott színházigazgatónak 
 Kaján (Kalász) Tibor grafikusművésznek 
 Dr. habil. Mang Béla, a Miskolci Egyetem rektor helyettesének 
 Dr. habil. Veres László B-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójának 
 
A kitüntetés 1-1 plakettből, oklevélből és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrűből 
áll.  
 
3./  SZABÓ LŐRINC irodalmi díjat adományozza: 
 
 Furmann Imre költőnek 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 81 

 
4./  AZ „ÉV SPORTOLÓJA” díjat adományozza: 
           
 Karakas Hedvig cselgáncsozónak 
Megosztva: 
 Balajti Ádám labdarúgónak 
 Takács Péter labdarúgónak 
 
A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
5./  „MISKOLC VÁROS SPORTJÁÉRT” díjat adományozza: 
 
 Kővári Kázmér salakmotor edzőnek 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
6./  GÁLFFY IGNÁC életmű-díjat adományozza 
 
 Dr. Farkas Attila nyugalmazott kertészmérnök, borásznak 
 
A díj 200 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
7./ KONDOR BÉLA képzőművészeti díjat adományozza:  
 
 Urbán Tibor képzőművésznek 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
8./  SZEMERE BERTALAN közéleti díjat adományozza: 
 
 MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
9./ NÍVÓDÍJAT adományozza: 
 
 Barkai Imréné nyugalmazott gazdasági vezetőnek 
 Filmfónia – 2009. a Miskolci Szimfónikus Zenekar nagyrendezvényének 
 Dr. Jászay Andor a Miskolci Városgazda KHT. projektvezetőjének 
 Merényi Józsefné nyugalmazott könyvtárosnak 
 Miskolci Autista Alapítványnak 
 Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolának 
 Miskolci Városi Könyvtárnak 
 Szabó Balázs orgonaművésznek 
 
A díjazás egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél.  
 
10./  „AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE” díjat adományozza: 
 
 Miskolci Polgárőr Egyesületeknek 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
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11./  „A CIVILEK TÁMOGATÁSÁÉRT” díjat adományozza: 
 
 Sanofi-Aventis Chinoin Zrt.-nek 
 
A díj plakett és oklevél.  
 
12./  PEDAGÓGIAI díjat adományozza: 
              
 Dr. Boryné Rhúz Anna tagozatvezető gyógypedagógusnak 
 Farkasné Karres Éva általános iskola igazgatónak 
 Ladányi Sándor nyugalmazott iskola igazgatónak 
 
A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  
 
13./  BENKŐ SÁMUEL díjat adományozza: 
 
 Dr. Dobosné Vörös Eleonóra gyermekotthon szakmai vezetőjének 
 Dr. Simkó Csaba főorvosnak 
 
A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.   
 
14./  DÉRYNÉ színházi díjat adományozza: 
 
 Péva Ibolya színművésznek 
 
A díj aranygyűrű és oklevél. 
 
15./  „MISKOLC VÁROS TURIZMUSÁÉRT” díjat adományozza: 
                 
 Drótos László nyugalmazott vezérigazgatónak 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 
 
16./  REMÉNYI EDE zenei díjat adományozza: 
 
 Mócz Ferenc zeneiskola igazgatónak 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 
 
17./  HERMAN OTTÓ tudományos díjat adományozza: 
 
 Sümegi György művészettörténésznek 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 
 
18./  MISKOLC VÁROS ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓI díjat adományozza: 
 
 Rostás László építész-tervezőnek 
 
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél.  
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A kitüntető címeket és díjakat Miskolc Város Napján ünnepélyes keretek között 
Polgármester adja át. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
         Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. május 11. 
 
 
 

II-6/43.180/2010. 
 
Tárgy:  Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a 2006-2010. választási 

ciklusban működő szavazatszámláló bizottságok elnökeinek és tagjainak a 
választások tisztaságának és törvényességének biztosítása érdekében végzett 
munkájukért. 

 
 Felelős:  Káli Sándor polgármester, a Közgyűlés elnöke 
   Dr. Mihalecz Péter jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
 Határidő: azonnal 
 
2. A Közgyűlés az 1. sz. mellékletben felsorolt választópolgárokat, az ott megjelölt 

szavazókörbe – a következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló 
bizottság megválasztásáig – a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztja. 

 
3. A Közgyűlés a 2. sz. mellékletben felsorolt választópolgárokat – a következő 

általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság megválasztásáig – a 
szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztja. 

 
4. A Közgyűlés a 3. sz. mellékletben felsorolt választópolgárokat – a következő 

általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság megválasztásáig – a 
kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztja. 

 
Felelős:   Helyi Választási Iroda vezetője 
Végrehajtásért felelős:: Helyi Választási Iroda 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
 

II-7/43.271/2010. 
 
Tárgy:  Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása (2009. december, 

2010. január, február) 
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II-8/43.095-1/2010. 

 
Tárgy: Alföldi Attilának, a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnokának fegyelmi felelősségre vonása   
 
 
 
 

II-9/43.298/2010. 
 
Tárgy: Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
Beszállítói Faktoring Programjához 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat készfizető kezesség 
vállalására a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. Beszállítói Faktoring Programjához” című sürgősségi előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft. igénybe vegye a Beszállítói Faktoring Programot, és az 
Önkormányzat, mint tulajdonos készfizető kezességet vállal_250 millió Ft erejéig 
1 éves időtartamra a CIB Faktor Zrt. felé, mely konkrét szerződést a Jogi és 
Ügyrendi, valamint a Gazdasági Bizottság előzetesen hagyja jóvá. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
  
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a készfizető kezesség-vállalásra 

vonatkozó nyilatkozatot a CIB Faktor Zrt. felé megtegye. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
Határidő:   2010. április 30. 
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2010. március 4-én: 
 
NYILT ülésen hozott határozatai: 
 
 

II-10/43.233/2010. 
 
Tárgy:   Miskolc Városi Közlekedési Zrt. önkormányzati támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 2009. 

évben a Miskolc Városi Közlekedés Zrt. Közszolgáltatási Szerződésében 
meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként 600 millió Ft vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi közösségi közlekedést 2010. 

január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: MVK Zrt. 
  Építési, Környezetvédelmi és 
  Városüzemeltetési Főosztály 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
 

II-11/43.233-1/2010. 
 
Tárgy:   2010. évi költségvetési hitelek felvétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 
 

a.) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a hitelekre és a 
nyertes ajánlattevővel – a Gazdasági Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett – 
a szerződéseket kösse meg. 

b.) Az eljárásban biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét. 
c.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1. pontja szerinti egyedi 

eljárási rend keretében – a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához – Bíráló Bizottságot hozzon létre. 

 
2. A Közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló bizottságban való részvételre felkéri a Gazdasági 

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal, ill. folyamatos 
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II-12/43.233-2/2010. 

 
Tárgy: TIOP 1.3.3 Agóra Pólus pályázatra benyújtott Fűtőmű - Science Múzeum 

és Művészeti Központ létrehozása című pályázat önerejének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a X-236/14.143/2008. számú határozatában a TIOP 
1.3.3 Agóra Pólus pályázatra benyújtott Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ 
létrehozása című pályázathoz biztosított 196.052.693 Ft-os önrészt 221.177.162 Ft-ra 
módosítja.  
 
A Közgyűlés a 25.124.469 Ft-os többlet önerő szükségletből 21.729.469 Ft-ot a 2010. évi, a 
3.395.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal és a 2011. évi költségvetés elfogadásának   
   időpontja 
 
 

II-13/43.235/2010. 
 
Tárgy: A 2010. évi állami támogatású LFP-2009-LA-9 kódszámú ÖKO 

programhoz kötődően, a pályázat meghirdetése és a pályázati döntések 
hatáskörének átruházása,  támogatási keretösszeg biztosítása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat a távhővel ellátott 
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas 
eszközök beszerelése támogatásának /ÖKO-PROGRAM/ 2010 évi pályázati feltételeiről 
szóló rendelet alkotásra, és a 2010 évi pályázathoz szükséges döntések meghozatalára„ 
című előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány Lakásprogramja 

keretében, az Önkormányzati Minisztérium által közzétett LFP – 2009-LA-9 kódszámú 
programhoz.  Kinyilvánítja, hogy a pályázatokhoz szükséges Önkormányzati önerő 
összegét költségvetésében erre a célra elkülöníti. 

  
2. Sikeres lakóközösségi pályázatok benyújtása érdekében kötelezi a MIK Zrt-t, a 

pályázati rendszerben, a társasházak és lakásszövetkezetek önkormányzati 
támogatására vonatkozó nyilvános pályázatok meghirdetésére és közzétételére.  

 
3. Korábbi döntésének megfelelően megbízza a MIK ZRt-t az Önkormányzati pályázati 

rendszer teljes körű lebonyolításával. 
 
4. A Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettség elrendelése mellett, a 2010. 

december 31-ig teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert, az Önkormányzati 
Minisztérium LFP-2009-LA-9 kódszámú állami támogatásos programmal kapcsolatos 
pályázati döntések meghozatalára, a 2010 évi költségvetésben erre a célra elkülönített 
források erejéig.  

 
5. A Közgyűlés a 2010 évi költségvetésében 25 millió Ft előirányzatot biztosít az LFP-

2009-LA-9 program önkormányzati támogatására. Az előirányzat biztosítása a VI-
157/31.923/2009 sz. határozat 5. pontjában, a ZBR Klímabarát Otthon Panel 
Alprogram támogatására biztosított 500 MFt keretösszegből történő átcsoportosítással 
történik.  
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6. Módosítja a  VI-157/31.923/2009 sz. határozat 5. pontját, amelyben döntött arról, hogy 

a 2010 évi költségvetésében 500 millió Ft előirányzatot biztosít a ZBR Klímabarát 
Otthon Panel Alprogram önkormányzati támogatására. 

 
 A Közgyűlés a 2010 évi költségvetésben 475 millió Ft előirányzatot biztosít a ZBR-

Klímabarát Otthon Panel Alprogram önkormányzati támogatására. 
 
7. Felhatalmazza a Polgármestert, vagy akadályoztatása esetén a helyettesítését ellátó 

Alpolgármestert, a pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, 
okiratok aláírására, amelyet a pályázók rendelkezésére bocsát. 

 
Felelős:     Polgármester 
A végrehajtásért felelős:    MIK Zrt.  
A végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     azonnal   
      2. pont  2010. március 13. 
      3.- 4. pont folyamatos 
 
 

 
 

II-14/43.236/2010. 
 
Tárgy: 2010. évi állami támogatású LFP-2009-LA-7 kódszámú Termofor 

programhoz kötődően, a pályázat meghirdetése és a pályázati döntések 
hatáskörének átruházása, támogatási keretösszeg biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az egycsatornás 
gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújítása támogatásának 2010 évi pályázati 
feltételeiről szóló rendeletalkotásra, és a 2010. évi pályázathoz szükséges döntések 
meghozatalára„ című előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Kormány Lakásprogramja 

keretében, az Önkormányzati Minisztérium által közzétett LFP – 2009-LA-7 kódszámú 
programhoz.  Kinyilvánítja, hogy a pályázatokhoz szükséges Önkormányzati önerő 
összegét költségvetésében erre a célra elkülöníti. 

 
2. Sikeres lakóközösségi pályázatok benyújtása érdekében kötelezi a MIK Zrt-t, a 

pályázati rendszerben, a társasházak és lakásszövetkezetek önkormányzati 
támogatására vonatkozó nyilvános pályázatok meghirdetésére és közzétételére.  

 
3. Korábbi döntésének megfelelően megbízza a MIK Zrt-t az Önkormányzati pályázati 

rendszer teljes körű lebonyolításával. 
 
4. A Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettség elrendelése mellett, a 2010. 

december 31-ig teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert, az Önkormányzati és 
Minisztérium LFP-2009-LA-7 kódszámú állami támogatásos programmal kapcsolatos 
pályázati döntések meghozatalára, a 2010. évi költségvetésben erre a célra 
elkülönített források erejéig.  

 
5. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetésében 25 millió Ft előirányzatot biztosít az LFP-

2009-LA-7 program önkormányzati támogatására. Az előirányzat biztosítása a VI-
157/31.923/2009. sz. határozat 5. pontjában, a ZBR Klímabarát Otthon Panel 
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Alprogram támogatására biztosított 500 MFt keretösszegből történő átcsoportosítással 
történik.  

 
6. A Közgyűlés módosítja a  VI-157/31.923/2009 sz. határozat 5. pontját, amelyben 

döntött arról, hogy a 2010. évi költségvetésében 500 millió Ft előirányzatot biztosít a 
ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram önkormányzati támogatására. 

 
7. A módosító határozat alapján a Közgyűlés a 2010. évi költségvetésben 450 millió Ft 

előirányzatot biztosít a ZBR-Klímabarát Otthon Panel Alprogram önkormányzati 
támogatására. 

 
8. Felhatalmazza a Polgármestert, vagy akadályoztatása esetén a helyettesítését ellátó 

Alpolgármestert, a pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, 
okiratok aláírására, amelyet a pályázók rendelkezésére bocsát. 

 
Felelős:      Polgármester 
A végrehajtásért felelős:     MIK Zrt. 
A végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     1., 5., 6. és 7. pont:  azonnal 
      2. pont:   2010. március 13. 
      3. és 4. pont:  folyamatos 
 
 
 

II-15/43.239/2010. 
 
Tárgy:  Városi Együttélési Kódex megalkotása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a közösségi együttélés szabályairól, a 
lakóépületek házirendjéről szóló rendelet és a Városi Együttélési Kódex megalkotásáról 
szóló előterjesztést, melynek alapján a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a különböző központi és helyi 
jogszabályokban megfogalmazott együttélési szabályokat egybefoglaló ún. Városi 
Együttélési Kódex megjelentetésével és a lakossággal való megismertetésével, ezért 
felkéri a polgármestert, hogy a Kódex összeállítása, kiadvány formájában, illetőleg a 
honlapon való megjelentetése, valamint az ingatlankezelőkkel,  a lakossággal a sajtón, 
médiákon keresztül való megismertetése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.    
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztály 
  Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet 
Határidő:  2010. március 31. 
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II-16/43.242/2010. 

 
Tárgy:  Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése megtárgyalta az Észak-Kiliáni Településrészi 
Önkormányzat létrehozásáról szóló önálló képviselői indítványt és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés az Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat 

elnökét és tagjait az alábbiak szerint határozza meg. 
  

Tagjainak száma: 5 fő 
 

Elnök:  Dr. Tompa Sándor  
 

Tagok: 
Bazin Géza     
Kujbus Lászlóné   
Molnár Béla    
Ádám Erika    

 
2.)  A Közgyűlés az Észak-Kiliáni Településrészi Önkormányzat működéséhez szükséges 

fedezetet a 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére időarányosan 
biztosítja, az előirányzatok rendezésére a költségvetés korrekciója keretében kerül 
sor. 

 
3.)  Az Észak-Kiláni Részönkormányzat területi lehatárolása: 
 

Közterület 

Budai Nagy Antal utca 
Csortos Gyula utca 
Dorottya utca 
Erdélyi utca 
Hunfalvy Pál utca 
Kacsóh Pongrác utca 
Kiss tábornok út 
Lányi Ernő utca 
Munkás utca 
Szinyei Merse Pál utca 

 
Felelős:    Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2010. március 31. 
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II-17/43.280/2010. 

 
Tárgy:     Pro Urbe kitüntető díj adományozása a 100 éves DVTK részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat „Pro Urbe” kitüntető díj 
alapítására és adományozására a 100 éves DVTK  részére” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe kitüntető díj alapítása és 

adományozása a 100 éves  DVTK  részére” elnevezéssel a 14/2010. (III.4.) sz. 
rendelet alapján a DVTK részére ”Pro Urbe kitüntető díj a 100 éves DVTK részére” 
kitüntetést adományoz. 

 
 A kitüntetés 1 db díszoklevélből és 1 db serlegből áll. 
 
2. A Pro Urbe kitüntető díjat a 100 éves DVTK részére 2010. május 11-én, ünnepi 

keretek között a Polgármester adja át. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal, illetve 2010. május 11. 
 
 

II-18/43.245/2010. 
 
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok 

törzsvagyonból való kivonása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok 
törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő: 
 
1. a  6942/32 hrsz alatt nyilvántartott, 1 ha 1977 m2 térmértékű „kivett közterület„ 

megnevezésű ingatlanból 163 m2 ; 
 
2. a 793 hrsz alatt nyilvántartott, 440 m2 térmértékű „kivett közterület„ megnevezésű 

ingatlan, a 800 hrsz alatt nyilvántartott 60 m2 térmértékű „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlan és a  812 hrsz alatt nyilvántartott „kivett közterület 
megnevezésű 236 m2 térmértékű ingatlan teljes területeinek; 

 
3. a 30002/114 hrsz alatt nyilvántartott, 1 ha 5072 m2 térmértékű „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlanból 125 m2; 
 
4. a 12064/14 hrsz alatt nyilvántartott 10 ha 0391 m2 térmértékű „kivett kilátó és közpark” 

megnevezésű ingatlanból 1322 m2; 
 
5. a 40026/34 hrsz alatt nyilvántartott 3292 m2 térmértékű „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlanból 1268 m2; 
 
6. a 38354 hrsz alatt nyilvántartott 647 m2 „kivett parkoló” megnevezésű ingatlan teljes 

területének  
törzsvagyonból való kivonásához. 
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A közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t hogy az 1-6. pontokban megjelölt ingatlanok, illetve 
ingatlan-illetőségek vonatkozásában az ingatlanvagyon kataszterben a forgalomképes 
ingatlan vagyoni körbe történő átvezetés érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt 
Közreműködő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. december 31. 
 
 

 
II-19/43.246/2010. 

 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási 

tervének elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására” című előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza: 
  
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.  
 
Felelős:    Orosz Lajos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
Közreműködik:   Miskolci Városgazda Kft. 
Határidő:   folyamatos 
 
2. A Közgyűlés a közcélú munka megszervezését, a közfoglalkoztatási terv 

megvalósításával kapcsolatos feladatokat továbbra is a Miskolci Városgazda Kft-vel 
végezteti. 

 
Felelős:   Orosz Lajos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városgazda Kft. 
Közreműködik:   Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály 
       Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
Főosztály 

Határidő:    2010. december 31. és folyamatos  
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II-20/43.247/2010. 

 
Tárgy: Közszolgáltatási megállapodás megkötése a Reményi Ede 

Kamarazenekar Alapítvánnyal 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közszolgáltatási 
megállapodás megkötésére a Reményi Ede Kamarazenekar Alapítvánnyal” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megkösse a 
közszolgáltatási megállapodást 2010. március 15-től 2012. december 31-ig a Reményi 
Ede Kamarazenekar Alapítvánnyal az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
szerint.  
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Reményi Ede Kamarazenekar Alapítvány 
Határidő:   2010. március 15. 
 
 

 
 

II-21/43./248/2010. 
  
 Tárgy:   A 2010/2011. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és 

alkalmazotti létszám meghatározása, alapító okiratok módosítása az 
óvodákban, az általános iskolákban és a középiskolákban  

 
Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2010/2011-es tanév 
előkészítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
I. ÓVODA 
 
I/1.a)  A Közgyűlés az óvodákban a 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi 
 

Intézmény 2009/2010-ben 
eng .csop. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2010/2011-ben 
Indítható csop száma 

Nyitnikék Óvoda 
-Szivárvány Tagóvoda 
-Vadász úti Tagóvoda 

13 - 13 

Bulgárföldi Óvoda 
-Diósgyőri Tagóvoda 
-Stadion Tagóvoda 
-Lorátffy Zs Tagóvoda 

19 -1 18 

Vasgyári Óvoda 
-Batsányi J úti Tagóvoda 
-Mesevár Tagóvoda 
-Szeder úti Tagóvoda 
-Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda 

22 - 22 
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József úti Óvoda 
-Brunszvik Teréz Tagóvoda 
-Dózsa Gy .u.Tagóvoda 
-Szent L.úti Tagóvoda 
-Brigád úti Tagóvoda 

25 - 25 

Százszorszép Óvoda 
-Bársony J.úti Tagóvoda 
-Reményi úti Tagóvoda 
-Aba u Tagóvoda  

25 - 25 

Avastető Óvoda 
-Leszih A .úti Tagóvoda 
-Szilvás úti Tagóvoda 

20 -  20 

Áfonyáskert Óvoda 
-Napraforgó Tagóvoda 
-Középszer Tagóvoda 
-Petneházy u. Tagóvoda 

23 - 23 

Pitypang Óvoda 
-Selyemréti Tagóvoda 
-Óvoda úti Tagóvoda  

12 - 12 

Szinva-Népkerti Óvoda 
-Zsolcai kapu Tagóvoda 
-Weöres Sándor Tagóvoda 

13 - 13 

Benedek Elek Óvoda 
-Mész u Tagóvoda 
-Várhegy u.Tagóvoda 

11 - 11 

Belvárosi Óvoda 
-Katowice Sport Tagóvoda 
-Kassai u.Tagóvoda 
-Napsugár Napközi Otthonos 
Óvoda Kistokaj 

21 -1 20 

Összesen: 204 -2 202 

 
I/1.b.)  A Közgyűlés a 2010/2011. nevelési évben az óvodákban az alkalmazotti 

álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
 

A 2009/2010. nevelési  
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
Intézmény  

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

Avas és környéke 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

- 10 10 - - - - 10 10 

Avastető Óvoda 
~ Leszih u. 6. 

41 29 70 - +1 +1 41 30 71 
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~ Szilvás u. 37. 

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

47 39 86 - +1 +1 47 40 87 

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

25 19 44 - +1 +1 25 20 45 

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

27 21 48 - +1 +1 27 22 49 

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

23 17 40 - +1 +1 23 18 41 

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

43 31 74 -2 - -2 41 31 72 

Összesen 206 166 372 -2 +5 +3 204 171 375 

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

A 2009/2010.nevelési  
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

 
Intézmény  

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

Belváros Diósgyőr 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 

- 10 10 - - - - 10 10 

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

28 26 54 - +1 +1 28 27 55 

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

39 28 67 -2 - -2 37 28 65 

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

45 35 80 - +1 +1 45 36 81 

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

55 43 98 - +1 +1 55 44 99 
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A 2009/2010.nevelési  
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

Létszámváltozás 
(csökkenés, 
emelkedés) 

A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám 

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

52 36 88 - +1 +1 52 37 89 

Összesen 219 178 397 -2 +4 +2 217 182 399 

 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy utasítsa az érintett intézmények vezetőit a 
szükséges munkaügyi döntések meghozatalára. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. július 1. 
 
 
II. ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 
1. A Közgyűlés  
 
1.a)  A József Attila Tagiskolát (3527 Miskolc, József A. u. 44.) 2010. július 1-jei 

hatállyal megszünteti. 
 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1.  
 
1.b)  Felkéri a Polgármestert, hogy a József Attila Tagiskola (3527 Miskolc, József A. u. 

44.) gyermekeinek elhelyezése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1.  
 
 
1.c)  Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a tagintézmény megszüntetése miatt 

szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.  
 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   2010. évi költségvetés III. negyedévi korrekciója. 
 
1.d)  Elrendeli a József Attila Tagiskola (3527 Miskolc, József A. u. 44.) iratanyagának a 

Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában (3527 
Miskolc, Éder Gy. u. 1.) történő további őrzését.  

 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1.  
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1.e)  Ezzel egyidejűleg a Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola alapító okiratát székhely, telephely és feladatellátást szolgáló vagyon 
tekintetében a 17. sz.melléklet szerint módosítja.  

 
Felelős:   Polgármester  
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1.  
 
1.f)  A megüresedő Miskolc, József A. 44. sz. alatti ingatlant a MIK ZRt. kezelésébe adja, 

egyben kötelezi a MIK ZRt-t, hogy az ingatlan hasznosításáról értékesítéssel 
gondoskodjon.  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 

MIK ZRt. 
Határidő:   - az épület átadásában 2010. július 1. 

- az őrzés és hasznosítás vonatkozásában folyamatos 
 
1.g)  Felkéri a Polgármestert az intézmény személyi állományában történő változások 

következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. költségvetés I. félévi korrekciója 
 
 
2. a)  A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2010/2011. tanítási évben indítható 

csoportok, osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 

 
Intézmény 

2009/2010-
ben eng. 

oszt. száma 

Csökkenés/ 
emelkedés 

2010/2011-
ben indítható 
oszt. száma 

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

 
32 

-  
32 

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

 
31 

 
- 

 
31 

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola 

 
34 

 
 

 
-1 
 
 

 
33 

 
 

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

 
45 

 
- 

 
45 

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

 
22 + 2 felnőtt 

 
-2 

 
20+2 felnőtt 

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

 
 

22+3 öv. 

 
 

+1 

 
 

23+3 öv. 
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Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
 Arany János Általános Iskola 

 
19 

 

 
-1 

 
18 

 

21. Sz. Általános Iskola 
- Móra Ferenc Általános Iskola 

 
35 

 
-2 

 
33 

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

 
31 

 
- 

 
31 

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
- Kaffka Margit Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

 
36 

 
 

 
-1 

 
35 

 

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

 
 

31 

 
 
- 

 
 

31 

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

 
22 

 
+1 

 
23 

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
 Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

 
36+4 felnőtt  

 
 

 
-2 

 
34+4 felnőtt  

 
 

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 Széchenyi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 
37 

 
 

 
-1 
 
 

 
36 

 
 

Komlóstetői Általános Iskola 
- Fazola Henrik Általános Iskola 

 
26 

+2 felnőtt 

 
-1 
 

 
25 

+2 felnőtt 

Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
 Tüskevár Ált. Isk 
 Óvoda 

38 
 
 

4 

+1 39 
 
 

4 

Összesen Óvoda  
Iskola nappali 
Nappali összevont 
Esti 
Levelező 

4 
497 

3 
6  
2 

- 
- 8  
- 
- 
- 

4 
489 

3 
6 
2 
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2.b)  A Közgyűlés az általános iskolákban a 2010/2011. tanévben alapfokú 

művészetoktatás tekintetében indítható művészeti csoportok számát és a 
felvehető maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

 
Intézmény 

2010/2011-ben indítható 
oszt. /tanulók száma 

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 zeneművészet: 
 tánc- és képzőművészet 

 
430 fő 

36 csoport 

Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Arany János Általános Iskola 
 tánc- képző és színművészet  

 
 

11 csoport  

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 tánc-és képzőművészet 

 
 
 
 

15 csoport 

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
 zeneművészet 
 tánc-és képzőművészet  

 
 
 

20 fő 
12 csoport 

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Széchenyi István Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
 tánc-és képzőművészet 

 
 
 

45 csoport 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú Zeneoktatási 
Intézmény 
- zeneművészet  

 
 

1.350fő 

Összesen: 
 zeneművészet: 
 tánc-, képző -és színművészet  

 
1.800 fő 

119 csoport  

 
 
2.c)  A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2010/2011. tanítási évben indítható 

iskolaotthonos, napközis és tanulószobai csoportok számát az alábbiak szerint 
engedélyezi. 

 

2009/2010.tanév Változás 20010/2011.tanév Intézmény 

Isk. 
otth. 

Napk. 
Otth. 

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth. 

Tan. 
szoba  

Isk. 
otth. 

Napk 
Otth 

Tan. 
szoba 

Bársony Ált. Isk. 
-13. Sz. Hunyadi 
Isk.  

11 6 1 +1 -1 - 12 5 1 

Kazinczy Ált. Isk.  
- Miskolctapolcai  

8 8 - - +1 - 8 9 - 

Fazekas U. Á. Isk.  
- 4. Sz. Istvánffy Gy.  

14 4 5 -2 +1 +1 12 5 6 
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Szabó L. Ált. Iskola  
- Vörösmarty M.  

11 13 1 - - - 11 13 1 

Selyemréti Ált. Isk.  
- József A.  

8 7 2 - -2 -1 8 5 1 

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

4 8 - - +1 - 4 9 - 

Bem J. Ált. Iskola  
- Arany János 

- 8 - - -1 - - 7 - 

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

4 9 1 - - - 4 9 1 

II. Rákóczi Ált. Isk.  
- Győri Kapui  

13 3 - - - - 13 3 - 

Könyves K. Ált. Isk.  
- Kaffka M. 

- 15 - - +1 - - 16 - 

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

5 8 1 - - +1 5 8 2 

Bulgárföldi Ált. Isk. 
- Erenyői Ált. Iskola 

4 7 2 - +1 -1 4 8 1 

Herman O. Ált. Isk. 
- Munkácsy M. Á. I.  

- 16 - - -1 - - 15 - 

Avastetői Ált. Isk.  
- Széchenyi I. 

- 20 4 - - -1 - 20 3 

Komlóstetői Ált. Isk. 
- Fazola H. 

13 5 1 -2 - +1 11 5 2 

Éltes M. Ált. Iskola 
- Tüskevár Ált. Isk. 

- 18 2 - - - - 18 2 

Összesen: 95 155 20 -3 - - 92 155 20 

 
2.d)  A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2010/2011. tanítási évben az 

alkalmazotti álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi. 
 

Megállapított 
álláshelyek 

a 2010.01.01. 

Változás/ 
csökkenés 

A 2010/2011. tanévben eng. 
álláshelyek száma 

Intézmény 

Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz Ped Egyéb Össz 

Bársony J. Ált. 
Iskola  
- Hunyadi M. 
Ált. Isk. 

73 38 111    73 38 111 

Kazinczy F. 
Ált. Isk. 
- 
Miskolctapolca
i Ált. Isk.  

68 25 93 - - - 68 25 93 
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Fazekas U. 
Ált. Isk. 
- 4. Sz. 
Istvánffy Gy. 
Ált. I 

104 36 140 -1 - -1 103 36 139 

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

99 41 140 - - - 99 41 140 

Selyemréti Ált. 
Iskola 
- József A. Ált. 
Iskola  

60 28 88 -5 -3 -8 55 25 80 

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

61 26 87 - - - 61 26 87 

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

44 28 72 -1 - -1 43 28 71 

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

73 
 

30 103 -2 - -2 71 30 101 

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

71 24 95 - - - 71 24 95 

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

73 
 
 

36 109 - - - 73 36 109 

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

66 26 92 - - - 66 26 92 

Bulgárföldi Ált. 
Iskola 
- Erenyői Ált. 
Iskola 

47 17 64 - - - 47 17 64 

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

80 37 117 -4 - -4 76 37 113 

Avastetői Ált. 
Isk. 

96 40 136 -3 - -3 93 40 133 
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-Széchenyi I. 
Ált. Isk. 

Komlóstetői 
Ált. Iskola 
- Fazola H. Ált. 
Iskola 

68 33 101 -2 - -2 66 33 99 

Éltes M. Ált. 
Iskola  
- Tüskevár Ált. 
Isk. 

76 54 130 +1 - +1 77 54 131 

Egressy B. 
Zeneiskola 

67 13 80 - - - 67 13 80 

Nevelési 
Tanácsadó 
Intézet  

24+2kistérség 4 28+2 
kistérsé

g 

- +1 
kistérség 

+1 
kistérség 

24+2 
kistérsé

g 

4+1 
kistérsé

g 

28+3 
kistérsé

g 

Összesen 1250+2 536 1786+2 -17 -3 
+1 

kist. 

-20 
+1 

kist. 

1233 
+ 2 

533 
+1 

1766 
+3 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
Határidő:   2010. július 1. 
 
III.  Középfokú nevelési-oktatási intézmények  
 
1.  A Közgyűlés a középfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011. tanítási 

évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi. 
 

2009/2010-ben engedé-
lyezett osztályok száma 

Csökkenés/emelkedés 2010/2011-ben indít-
ható osztályok száma 

Intézmény  

nappali esti levelező nappali esti levelező nappali esti levelező 

Gimnáziumok 

Avasi Gimnázium  23 - - -1 - - 22 - - 

Diósgyőri 
Gimnázium  

19 - - - - - 19 - - 

Földes Ferenc 
Gimnázium  

24 12 4 - - - 24 12 4 

Herman Ottó 
Gimnázium  

25 - 9 - - -1 25 - 8 

Zrínyi Ilona 
Gimnázium  

17 - - - - - 17 - - 

Gimnázium 
összesen 

108 12 13 -1 - -1 107 12 12 

MITISZK-hez tartozó intézmények  

- Andrássy Gyula 
Szakközépiskola  

26 2 - -1 - - 25 2 - 

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

- Diósgyőr-
Vasgyári 
Szakképző Iskola 
és Kollégium  

36 1 - - -1 - 36 - - 

- Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

20 - - - - - 20 - - 

- Szentpáli I. 
Kereskedelmi és 
Vendéglátó 
Szakközépiskola 
és Szakiskola  

35 - - - - - 35 - - 

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények  

- Berzeviczy 
Gergely 
Szakközép-iskola 
és Szakképző 
Központ  

22 - - +12 
 

- - 34 - - 

- Debreczeni 
Márton Szakképző 
Iskola  

25 - - -6 - - 19 - - 

- Fáy András 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

25 1 - -3 - - 22 1 - 

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények  

- Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

6 4 - +2 -1 - 8 3 - 

- Eötvös József 
Építőipari, 
Művészeti 
Szakképző Iskola  

44 - - -6 - - 38 - - 

- Gábor Áron 
„Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola  

24 - - -2 - - 22 - - 

- Kós Károly 
Építőipari Szakkö- 
zépiskola 

30 - 1 +9 - - 39 - 1 

Széchenyi TISZK-
hez tartozó 
intézmények  

         

- Baross Gábor 
Közlekedési és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola 

29 - - -3 - - 26 - - 

- Szemere Bertalan 
Szakközép-iskola, 
Szakiskola és 
Kollégium  

47 - - +4 - - 51 - - 
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TISZK-ekhez nem tartozó intézmények  

Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola 

28 4 - - - - 28 4 - 

Martin János 
Szakképző Iskola 

28 - - - - - 28 - - 

Szakképzés 
összesen 

445 12 2 6 -2 - 451 10 2 

Középiskák 
összesen 

553 24 15 5 -2 -1 558 22 14 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1. 
 
2.  A Közgyűlés a kollégiumokban a 2010/2011. tanévben az indítható csoportok számát 

az alábbiak szerint engedélyezi: 
 

Intézmény  2009/2010. eng. 
csop. száma 

Változás  2010/2011-ben 
indítható csop. 

száma  

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 
Iskola és Kollégium  

10 -2 8 

Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium 

15 - 15 

Karacs Teréz Középiskolai 
Leánykollégium 

10 - 10 

Központi Leánykollégium 9 - 9 

Petőfi Sándor Középiskolai 
Fiúkollégium 

10 - 10 

Összesen 54 -2 52 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1. 
 
 
3.  A Közgyűlés a középfokú iskolákban a 2010/2011. tanítási évben az alkalmazotti 

álláshelyek számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 

2009/2010. évben enge--
délyezett álláshelyek 
száma 

Álláshely változás 
csökkenés/emelkedés 
 

2010/2011-es tanévben 
engedélyezett álláshe-
lyek száma  

Intézmény  

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. 

Gimnáziumok 

Avasi Gimnázium  61 43 104 - - - 61 43 104 

Diósgyőri 68 27 95 - - - 68 27 95 
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Gimnázium  

Földes Ferenc 
Gimnázium  

74 23 97 - - - 74 23 97 

Herman Ottó 
Gimnázium  

72 34 106 -2 - -2 70 34 104 

Zrínyi Ilona 
Gimnázium  

48 24 72 - - - 48 24 72 

Gimnázium 
összesen 

323 151 474 -2 - -2 321 151 472 

MITISZK-hez tartozó intézmények  

- Andrássy Gyula 
Szakközépiskola  

61 30 91 - - - 61 30 91 

- Bláthy Ottó 
Villamosipari 
Szakközépiskola 

47 15 62 - - - 47 15 62 

- Diósgyőr-
Vasgyári 
Szakképző Iskola 
és Kollégium  

89 91 180 -3 - -3 86 91 177 

- Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 

51 11 62 - - - 51 11 62 

- Szentpáli I. 
Kereskedelmi és 
Vendéglátó 
Szakközépiskola 
és Szakiskola  

64 25 89 - - - 64 25 89 

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények  

- Berzeviczy 
Gergely 
Szakközép-iskola 
és Szakképző 
Központ  

52 19 71 - - - 52 19 71 

- Debreczeni 
Márton 
Szakképző Iskola  

47 41 88 - - - 47 41 88 

- Fáy András 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

67 28 95 - - - 67 28 95 

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények  

- Bartók Béla 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

48 8 56 - - - 48 8 56 

- Eötvös József 
Építőipari, 
Művészeti 
Szakképző Iskola  

100 57 157 -5 - -5 95 57 152 

- Gábor Áron 
„Művészeti 

61 21 82 -4 - -4 57 21 78 
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Iskola” 
Szakközépiskola  

- Kós Károly 
Építőipari 
Szakközépisk. 

69 28 97 - - - 69 28 97 

Széchenyi 
TISZK-hez 
tartozó 
intézmények  

         

- Baross Gábor 
Közlekedési és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola 

65 33 98 - - - 65 33 98 

- Szemere 
Bertalan 
Szakközép-
iskola, Szakiskola 
és Kollégium  

108 102 210 -4 - -4 104 102 206 

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények  

Ferenci Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola 

77 34 111 -4 - -4 73 34 107 

Martin János 
Szakképző Iskola 

60 35 95 - - - 60 35 95 

Szakképzés 
összesen 

1.066 578 1.644 -20 - -20 1.046 578 1.624 

Karacs T. 
Középisk. 
Kollégium  

17 33 50 -2 -1 -3 15 32 47 

Központi 
Leánykollégium 

15 48 63 - -1 -1 15 47 62 

Petőfi S. Központi 
Fiúkollégium 

16 31 47 - - - 16 31 47 

Középiskola 
összesen 

1.437 841 2.278 -24 -2 -26 1.413 839 2.252  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   2010. július 1. 
 
IV.  A Közgyűlés a II-32//31.223/2009. sz. határozatának D/1., 2.3. pontjait, valamint az 

V-109/31.664/2009. sz. határozatának 6., 7. pontjait visszavonja. Ezzel egyidejúleg 
az Eötvös József Építőipari és Művészeti Szakképző Iskola (33. sz. mell.), a 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium (43. sz. mell.) és a Szemere 
Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (40. sz. mell.) alapító okiratából 
törli – az alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek köréből – a hozzájuk rendelt 
közoktatási intézmények karbantartási feladatait.  

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály  
Határidő:   azonnal 
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V.  Alapító okiratok módosítása  
 

A Közgyűlés a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 
1.)  A Nyitnikék Óvoda (1.sz.mell) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézmény szakágazati megnevezése, száma 
(TEÁOR)és szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
8559   M.n.s. egyéb oktatás  
855937-2  Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
2.)  A Vasgyári Óvoda (3.sz.mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézmény szakágazati megnevezése, száma 
(TEÁOR)és szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
 
8559   M.n.s. egyéb oktatás  
855937-2  Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
 
 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 107

 
3.)  A József úti Óvoda (4.sz.mell.)alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézmény szakágazati megnevezése, száma 
(TEÁOR)és szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
8559   M.n.s. egyéb oktatás  
855937-2  Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
4.)  A Benedek Elek Óvoda (10.sz. mell.) alapító okiratának módosítás 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 
tekintetében a Várhegy u. Tagóvodánál 105 főről 120 főre módosul  

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
5.)  A Százszorszép Óvoda (5. sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
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évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban a Százszorszép Óvoda tagintézményeinek működési 
körzete törlésre kerül: 

 
Az alapító okiratban a Serház u Óvoda működési körzete az alábbiak szerint 
kerül megállapításra: 

 
Avasalja 46-tól 116-ig, Csalogány u., Csonka sor, Csalogány u. Geró I. u.1-től -41-ig, 
Fasor u, Irányi D. u., Jézuskút sor, Leiningen u., Malomszög u., Meggyesalja u. 45-
től 105-ig, Nagyavas alsó sor, Nagyavas felső sor, Mendikás dülő, Nagyavas 
középső sor, Nagyváthy u., Petőfi S. u.51-től-57-ig , Serház u., Szent István. u., 
Tizeshonvéd u., Tizeshonvéd köz, Tompa u., Tulipán u, Vászonfehéritő 1-től-11-ig,  

 
Az alapító okiratban Reményi u Óvoda működési körzete alábbiak szerint kerül 
megállapításra: 

 
Arnóti sor, Avasalja u.1-től 45-ig, Csáti sor, Csengey u., Dayka G. u., Erzsébet tér, 
Győri sor, Hunyadi u., Kisavas 1 sor, Kisavas 2 sor, Kisavas 3 sor, Kisavas 4 sor, 
Lajos sor, Latabár sor, Lövei sor, Meggyesalja u. 1-től - 45-ig, Mélyvölgy u., Nefelejcs 
u., Pázmány sor, Petőfi u.1-től-51-ig, Papszer u. Rácz sor, Rácz Gy. u., Rákóczi u., 
Reményi u., Teleki u., Toronyalja u., Uitz B. u., Városház tér. 

 
Az alapító okiratban Bársony J. u. Óvoda működési körzete az alábbiak szerint 
kerül megállapításra: 

 
Eszperantó tér, Bársony J. u., u., Damjanich u., Danyi völgy, Domb u., Eszperantó 
tér, Füzes u., Gyár u.,1-65, 2-64, Győri kapu 46-től -169-ig, Hideg sor, Hutás u. 1-
23,2-24., Muszkás oldal, Muszkás telep, Nagy S. u., Ruzsini u., Szent Anna tér, 
Szövő u., Thököly u., Vászonfehérítő u., Tóth sor. 

 
Az alapító okiratban Aba u. Óvoda működési körzete az alábbiak szerint kerül 
megállapításra: 

 
Aba u., Békeszálló telep, Bokréta u., Bercsényi u. Csillag u., Ernye bán u., Dobó u, 
Eszperantó u., Gábor Á. u., Gyár u, 67-119., 66-120, Gálffy I. u., Géza u., Győri kapu 
46-tól 169-ig, Herman Ottó u., Hutás 23-61,26-60, Hold u., Kalló u., Karacs T. u., 
Kiss E. u., Nap u., Reisinger u, Salétrom u., Orsó u., Schweidel J. u., Tatár u., Tímár 
Malom u., Török I. u., Virág u.,Wesselényi M. u. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
6.)  Az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (13.sz.mell.) alapító 

okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratából az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
száma és megnevezésének fejezetéből törlésre kerül a: 
 
692000-1  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

 
Az alapító okirat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok száma és 
megnevezése az alábbiakkal egészül ki:  

 
841907 -1  Technikai szakfeladat 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
7.)  A Belváros- Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (12.sz.mell.) alapító 

okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratából az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
száma és megnevezésének fejezetéből törlésre kerül a: 

 
692000-1  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

 
Az alapító okirat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok száma és 
megnevezése az alábbiakkal egészül ki:  

 
841907 -1 Technikai szakfeladat 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
 
8.)  A Belvárosi Óvoda (11.sz.mell.) alapító okiratának módosítás 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
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Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 
tekintetében a Katowice u. Tagóvodánál 140 főről 150 főre, a Kistokaj Tagóvodánál 
60főről 66 főre módosul. 

 
Az alapító okirat gazdálkodásával összefüggő megnevezésében az alábbi 
szöveg módosításra kerül: 

 
Belváros-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (3530 Miskolc, Serház u.1.) 
helyett Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (3530 Miskolc 
Hadirokkantak u.14.) 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
9.)  A Bulgárföldi Óvodai (2.sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
10.)  Az Avastető Óvoda (6.sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 
 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép  
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
A 2009. december 31-ig érvényes TEÁOR besorolása és megnevezése törlésre 
került 
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11.)  Az Pitypang Óvodai (8.sz mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám az 
Óvoda u. Tagóvodánál 85 főről 90 főre módosul . 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
12.)  Az Áfonyáskert Óvodai (7.sz.mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám az 
Áfonyás u. óvodánál 210 főről 150 főre módosul. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
 
13.)  A Szinva-Népkerti Óvoda (9.sz. mell.) alapító okiratának módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal a 
II-32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
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Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
 
14.)  Bársony János Általános Iskola alapító okiratának módosítása (14. sz. 

melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
- Székhely: Fasor u., 
- Telephely: Vass Albert u. 

 
 
15.)  Kazinczy Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 

okiratának módosítása (15. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-ei dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 
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A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
16.)  Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

alapító okiratának módosítása (16. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-ei dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részé törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális létszám - alapfokú 
művészetoktatás tekintetében - az alábbiak szerint módosul: 

 
székhelyen Táncművészet: 120 főről 150 főre 
Festészet: 50 főről 80 főre 

 
tagintézményben: Zeneművészet: 50 főről 80 főre 
Festészet: 50 főről 80 főre  

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete székhely tekintetében az 
alábbiakkal egészül ki: Nagy Imre u. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 114

 
17.)  Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 

okiratának módosítása (17. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 
„Az intézmény tagintézménye: József Attila Általános Iskola, Címe: 3527 Miskolc, 
József A. u. 44.” 
A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon részből:  
„A 4.800 hrsz.-on 3.577 m2 területű ingatlanon lévő (József A. u. 44.) iskolaépület.” 

 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám részből: a „József A. u: 160 fő” . 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki:  
„Sziget sor”,  

 
valamint az intézmény működési körzete részből: a „telephely tekintetében”szöveg 
törlésre kerül. 

 
18.)  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratának 

módosítása (18. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
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Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 

 
- Székhely: Katalin u. 7-től végig páratlan oldal 
- Telephely: Dankó P. u. 2-től végig páros oldal 

 
 
19.)  10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

alapító okiratának módosítása (19. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-i dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
 
20.)  Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 

okiratának módosítása (20. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
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Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okirat az intézménybe felvehető maximális létszám tekintetében az 
alábbiak szerint módosul: 

 
- Székhelyen (Miskolci u. 38/a): 396 főről 340 főre 
- Táncművészet (társastánc): 50 főről 60 főre 
- Képző- és iparművészet (festészet): 50 főről 60 főre 
- Színművészet-bábművészet (színművészet): 50 főről 60 főre 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 

 
 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 

 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
- Telephely: Balassa u., Barkóczy F., Kamilla u., Szalay L. u., Visó köz 

 
 
21.)  21. Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítása (21. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
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· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
 
22.)  II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

alapító okiratának módosítása (22. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
 

Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 
 
 
23.)  Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

alapító okiratának módosítása (23. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban az intézménybe felvehető maximális létszám - alapfokú 
művészetoktatás tekintetében - az alábbiak szerint módosul: 
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- Képző- és iparművészet (festészet): 140 főről 156 főre 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 

 
 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 

 
 
24.)  Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 

okiratának módosítása (24. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
 Gárdonyi Tagiskola: Nagy Csermőke dűlő 
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25.)  Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény alapító okiratának módosítása (25. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15. dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
26.)  Bulgárföldi Általános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító 

okiratának módosítása (26. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-i dátummal, a IV-
82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 
· 562916 Üdülői, tábori étkeztetés szakfeladattal. 
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Az alapító okiratban az intézmény működési körzete az alábbiakkal egészül ki: 
- Telephely: Juhar u. 

 
 
27.)  Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása (27. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

  
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okirat az intézménybe felvehető maximális létszám - alapfokú 
művészetoktatás tekintetében - az alábbiak szerint módosul: 

 
-  Táncművészet (néptánc, modern-kortárs tánc, társastánc): 330 főről 380 főre 
-  Képző- és iparművészet (grafika, festészet, kézműves, textilműves): 200 főről 

250 főre  
-  Színművészet-bábművészet (színművészet): 130 főről 160 főre 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbi szöveggel egészül ki: 

 
 1. évfolyamtól speciális football osztály (Labdarúgó Akadémia) szervezése 

 
28.)  Komlóstetői Általános Iskola alapító okiratának módosítása (28. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 15-ei dátummal, a II-
32/31.223 /2009., és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 121

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre 
kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, 

 
 
29.)  Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI alapító okiratának 

módosítása (29. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. szeptember 24-i dátummal, a 
VI-161/31.930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okirat az intézménybe felvehető maximális létszám tekintetében az 
alábbiak szerint módosul: 

 
Kassai u. 90 főről Kassai u. iskola 120 főre 
Gagarin u. 81 főről Gagarin u. iskola 120 főre 
Óvoda 90 főről Kassai u. óvoda 33 főre 
Gagarin u. óvoda 90 főre 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 
· 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenység az alábbiak szerint módosul: 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt ép 
értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók ellátása szövegből az „organikus 
okra vissza nem vezethető” szöveg törlésre kerül. 
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30.)  Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény alapító okiratának módosítása (30. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. május 14-ei dátummal, a  
IV-82/31.522/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 

 
31.)  Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító 

okiratának módosítása (31. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. június 25-i dátummal, a V-
130/31.727/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból az intézmény 2009. december 31-ig érvényes szakágazati 
megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása törlésre kerül. 

 
A 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 

 
· 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
· 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
· 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
· 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
· 910123 Könyvtári szolgáltatások 

 
III. Középfokú nevelési-oktatási intézmények 
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32.)  Az Andrássy Gyula Szakközépiskola alapító okiratának módosítása (32. sz. 

melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbiakkal egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves szakképzési évfolyammal 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
33.)  Az Avasi Gimnázium alapító okiratának módosítása (33. sz. melléklet) 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okirat Tagozat megnevezésében: 
„az „esti-levelező tagozat”  

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
az Alaptevékenységek közül az alábbi kerül törlésre:  

 

- 853114-1 - Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13. évfolyamon 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel bővül  

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
 Rajz emelt szintű oktatás 

 
Az alapító okirat „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” az 
alábbi feladattal egészül ki: 

 

- 900400-2  - Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 
 
34.) A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola alapító 

okiratának módosítása (34. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 
„A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint 
küldő iskola, alapozó képzést végezhet a következő szakmacsoportban” táblázata az 
alábbi két szakmacsoporttal bővül: 

 

Sorszám Megnevezés 

2. Kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció 

3. közgazdasági 

 
A „Szakközépiskola érettségi után választható szakképesítések” táblázatból az 
alábbi szakmák kerülnek törlésre:  
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Szakma megnevezése 
 

OKJ száma 
Maximális  

képzési idő  
(év) 

Logisztikai ügyintéző 54 345 02 0000 00 00 2 

Marketing és reklámügyintéző 52 342 01 0000 00 00 1 

 
 
35.)  A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 

(35. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal hozott 
II-32/31.223/2009. számú és IV./82/31522/2009. sz. határozataival kiadott alapító 
okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
 
36.)  A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ alapító 

okiratának módosítása (36. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az intézmény telephelyei közül törlésre kerül: 

 
3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.  
3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. 

 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbi szöveggel egészül ki: 
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alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 
- 562913-1 - Iskolai intézményi étkeztetés 

- 562917-1 - Munkahelyi étkeztetés 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi 
szakmákban:” táblázat a lenti szakmákkal bővül:  

 

Szakma megnevezése OKJ száma Maximális  
képzési idő  

(év) 

pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 0000 00 00 1,5 

Jogi asszisztens 55 346 01 0000 00 00 2 

Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 2 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2 

Pék-cukrász 33 541 04 1000 00 00 3 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2 

 
Szakiskola 10. osztály után választható szakképesítések táblázat az alábbi 
szakmákkal bővül: 

 

Szakma megnevezése OKJ száma Maximális  
képzési idő  
(év) 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2 

Pék 33 541 04 1000 00 00 3 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2 
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Iskolarendszeren kívüli regisztrált képzésben oktathatja táblázat az alábbi 
szakmákkal bővül: 

 

Szakma megnevezése OKJ száma Maximális  
képzési idő  
(óra) 

pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 0000 00 00 1500 

Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 2000 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2000 

Pék 33 541 04 1000 00 00 3000 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2000 

 
 
37.)  A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 

(37. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
 
38.)  Debreczeni Márton Szakképző Iskola alapító Okiratának módosítása (38. sz. 

melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal hozott 
II-32/31.223/2009. számú és IV./82/31522/2009. sz. határozataival kiadott alapító 
okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
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évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbi egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében:  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola kifutó rendszerben 2010-ig oktathatja” táblázat szakmái törlésre kerülnek. 
A „Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések közül 
törlésre kerül: 
 

 
Szakma megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő (év) 

Élelmiszeripari technikus az alábbi 
elágazással 

54 541 01 0000 00 00 2 

- Sütő és cukrászipari technikus 54 541 01 0010 54 09 2 

- Tartósítóipari technikus 54 541 01 0010 54 10 2 

- tejipari technikus 54 541 01 0010 54 11 2 

Parképítő és fenntartó technikus 54 622 01 0000 00 00 2 

 
A „Szakiskola 10. osztály utáni képzés – választható szakképesítések” táblázatból 
törlésre kerül: 
 

 
Szakképesítés megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő (év) 

pék-cukrász 33 541 05 1000 00 00 3 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2 

Virágkötő-, berendező-, virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00 2 

Húsipari termékgyártó 33 541 01 1000 00 00 2 

Tartósítóipari termékgyártó 33 541 06 0000 00 00 2 
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Az „Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja” táblázatból törlésre  
kerül:  
 

 
Szakképesítés megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési idő 

(óra) 

Húsipari termékgyártó és részképesítései 33 541 01 1000 00 00 2000 

Pék  33 541 04 0000 00 00 2000 

Pék-cukrász és részképesítései 33 541 05 1000 00 00 3000 

Virágkötő-, berendező-, virágkereskedő és 
részképesítései 

33 215 02 0000 00 00 2000 

Húsipari termékgyártó és részképesítései 33 541 01 1000 00 00 2000 

Tartósítóipari termékgyártó és 
részképesítései 

33 541 06 0000 00 00 2000 

 
 
39.)  A Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alapító okiratának 

módosítása (39. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenységek az alábbi 
tevékenységgel kiegészülnek: 
��Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló működtetése 
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40.)  A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 

módosítása (40. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. június 25-ei dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okiratban az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége:” 
közül a karbantartásra vonatkozó feladat és a hozzá tartozó táblázat törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat mellékletében:  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
 
41.)  Az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola alapító Okiratának 

módosítása (41. sz melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. június 25-ei dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 131

 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okiratban az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége:” 
közül a karbantartásra vonatkozó feladat és a hozzá tartozó táblázat törlésre kerül. 

 
Az alapító okirat mellékletében:  
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
A „Szakiskola ” táblázatból törlésre kerül: 

Megnevezés  
Azonosító 

száma  

Maximális 
képzési 
idő (év)  

Épület-és építménybádogos 31 582 07 0000 00 00 3 

Kőfaragó, műköves és épületszobrász 31 582 14 0000 00 00 3 

Ács-állványozó 33 582 01 0000 00 00 3 

Kőműves 31 582 15 0000 00 00 3 

Burkoló 33 582 03 0000 00 00 3 

Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3 

Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 02 3 

Központifűtés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 03 3 

Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő 31 582 09 0010 31 04 3 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3 

 
A „Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések” 
táblázatból az alább szakmák törlésre kerülnek: 

 

Megnevezés  
Azonosító 

száma  

Maximális 
képzési 
idő (év)  

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Gázipari 
technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 02 2 

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Megújuló 
energiagazdálkodási technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 03 2 

Építő- és anyagmozgató-gépész technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

Építőanyag-ipari minőségellenőr 54 543 01 0000 54 01 2 

Építőanyag-ipari technikus 54 543 01 0000 00 00 2 
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42.)  A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 

(42. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 
„A kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakképesítései törlésre kerülnek. 
 
A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola, alapozó képzést végezhet a következő szakmacsoportban:” táblázat az alábbi 
szakmacsoportokkal bővül: 

 
Sorszám Megnevezés 

2. közgazdasági 

3. informatika 

 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központhoz kapcsolódva, mint küldő 
iskola kifutó rendszerben 2010-ig oktathatja:” táblázat szakmái törlésre kerülnek: 

 
Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések: 
táblázatból az alábbi szakmák törlésre kerülnek: 
 

 
Szakképesítés megnevezése 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési 
idő (év) 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 52 344 01 0000 00 00 1,5  

Jogi asszisztens 55 346 01 0000 00 00 2  

Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 2 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 2  
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43.)  A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola alapító okiratának 

módosítása (43. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az intézmény típusa megnevezés az alábbi egészül ki: 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal 

 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 
A „Szakközépiskola érettségi után iskolarendszerű válaszható szakképesítések” 
táblázatban az alábbi időközben megváltozott szakmai elnevezés és azonosító szám 
javítása: 

 

Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Maximális képzési 
idő (év) 

Fogtechnikus 54 724 01 1000 00 00 3 

 
„Iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktathatja:” táblázatba új szakma 
felvétele, illetve megváltozott szakmai elnevezés javítása az alábbiak szerint: 

 

Szakképesítés megnevezése Azonosító száma Maximális 
képzési idő 

(óra) 

Radiográfus 52 725 04 1000 00 00 645 

Fogtechnikus  54 724 01 1000 00 00 3000 

- fülilleszték-készítő 54 724 01 001 54 01 800 
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44. ) A Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratának módosítása (44. sz. melléklet) 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratban a 2009. június 25-ei V-109/31.665/2009. sz. közgyűlési 
határozat alapján 

 
Alaptevékenységek közé az alábbi szakfeladat kerül: 

 Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése (angol nyelv) 
 

Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
 
45.)  A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola alapító okiratának 

módosítása (45. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 562913-1 - Iskolai intézményi étkeztetés 

- 562917-1 - Munkahelyi étkeztetés 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben - a művészeti szakmák kivételével - törlésre kerülnek. 

 
A „Szakközépiskola - érettségi után oktathatja” táblázat alábbi szakmái törlésre 
kerülnek: 

 

Megnevezés Azonosító száma 
Maximális 

képzési idő 
(év) 

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
- Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 

54 481 02 0010 54 03 2  

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
- Szoftverfejlesztő elágazás 

54 481 02 0010 54 04 2  

Környezetvédelmi technikus  
-energetikai környezetvédő elágazás 

54 850 01 0010 54 01 2  

Környezetvédelmi technikus 
-hulladékgazdálkodó elágazás 

54 850 01 0010 54 02 2  

Laboratóriumi technikus szakképesítés 
- Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi 

technikus elágazás 

54 524 01 0010 54 05 2 

 
 
46.)  A Herman Ottó Gimnázium alapító okiratának módosítása (46. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 

 
Az alapító okiratban az Alaptevékenységek közé az alábbi szakfeladat kerül: 

 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
855911-1  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

 
Az alapító okiratban az Alaptevékenységek közük az alábbi tevékenység 
törlésre kerül: 
 
 Speciális egészségügyi célú testnevelési célú gyógytestnevelés (körzeti feladat)  
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Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
 
47.)  A Kandó Kálmán Szakközépiskola alapító okiratának módosítása (47. sz. 

melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
48. A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium alapító okiratának módosítása (48. 

sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
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Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
49.)  A Kós Károly Építőipari, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 

módosítása  (49. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. szeptember 24-ei dátummal, 
a VI./161/31930/2009. sz. határozatával kiadott alapító okirat módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 
„A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi 
szakmákban:” táblázat az alábbi szakmákkal bővül:  

 
A szakiskola 10. osztály után válaszható szakképesítések az alábbi szakmákkal 
bővül: 
 

 
Szakképesítés megnevezése 

 

 
Azonosító száma 

Maximális 
képzési 
idő (év) 

Épület-és építménybádogos 31 582 07 0000 00 00 3 

Kőfaragó, műköves és épületszobrász 31 582 14 0000 00 00 3 

Ács-állványozó 33 582 01 0000 00 00 3 

Kőműves 31 582 15 0000 00 00 3 
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Burkoló 33 582 03 0000 00 00 3 

Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3 

Gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 02 3 

Központifűtés-és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 03 3 

Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő 31 582 09 0010 31 04 3 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3 

 
A „Szakközépiskola érettségi után iskolarendszerű válaszható szakképesítések” 
táblázat az alábbi szakképesítésekkel bővül: 

 

Szakképesítés megnevezése 
 

Azonosító száma 
Maximális 

képzési 
idő (év) 

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Gázipari 
technikus szakirány) 

54 544 02 0000 54 02 
2 

Energiatermelő – és hasznosító technikus (Megújuló 
energiagazdálkodási technikus szakirány) 

54 44 02 0000 54 03 
2 

Építő- és anyagmozgató-gépész technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

Építőanyag-ipari minőségellenőr 54 543 01 0000 54 01 2 

Építőanyag-ipari technikus 54 543 01 0000 00 00 2 

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés 
- Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 

54 481 02 0010 54 03 2  

 
A „Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja” táblázat az alábbi  
szakképesítésekkel bővül: 

 

Megnevezés Azonosító száma 
Maximális 

képzési 
idő (óra) 

Hegesztő- Egyéb eljárás szerinti hegesztő 31 521 11 0100 31 02 1200  

Építő- és anyagmozgató gép kezelője 31 582 06 0000 00 00  

- Földmunkagép-kezelő 31 582 06 0010 31 04 100  

- Útépítőgép-kezelő 31 582 06 0010 31 06 100  

- Könnyűgépkezelő 31 582 06 0010 31 01 100  

- Nehézgépkezelő 31 582 06 0010 31 02 100  

Magasépítő technikus 54 582 03 0000 00 00 2000  

Közlekedésépítő technikus  
– Útépítő és- fenntartó technikus 

54 582 02 0010 54 02 2000  

Közútkezelő  
- Útfenntartó 

31 582 15 010021 01 600  

Környezetvédelmi technikus 
- Vízgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 06 2000  
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Csatornamű-kezelő 

- Csatorna karbantartó 
31 853 01 0100 21 01 800  

Vízkárelhárító 31 853 01 0000 00 00 800  

Vízműkezelő 31 853 06 1000 52 01 2000  

Földmérő, térképész és térinformatikai technikus- 54 581 01 0000 00 00 - 

- Digitális térképkezelő 54 581 01 0100 51 01 500  

- Földügyi számítógépes adatkezelő 54 581 01 0100 51 03 500  

- Ingatlan nyilvántartási ügyintéző 54 581 01 0100 52 01 400  

- Térinformatikai menedzserasszisztens 54 581 01 0100 52 02 600  

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó  33 522 02 0000 00 00 3000 

Hőtechnikai berendezéskezelő 31 522 02 0000 00 00  1500  

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője 31 522 02 0100 31 01 800  

Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2. t) 31 522 02 01 00 31 02 500  

Kompresszorkezelő 31 522 02 0100 21 01 400  

Hőközpont és hálózatkezelő 31 522 02 0100 31 01 1500  

Hűtéstechnikai berendezéskezelő 31 522 02 0010 31 02 1500  

Kazángépész (12 t felett) 31 522 02 0010 31 03 1500  

Kazánkezelő (2-12 t között) 31 522 02 0010 31 04 1500  

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő 31 582 09 0000 00 00 3000  

Műanyagcső-szerelő  31 582 09 0100 31 03 300  

Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő 31 582 09 0010 31 02 3000  

Fűtési rendszer felülvizsgáló, korszerűsítő 31 582 09 0001 31 01 300 

Hulladéktelep-kezelő 33 853 01 0000 00 00  800  

Hulladékgyűjtő és –szállító 33 853 01 0100 21 01 150 

Hulladékválogató és –feldolgozó 33 853 01 0100 21 02 150 

Hulladékfeldolgozógép-kezelő 33 853 01 0100 31 02 150 

Fürdőüzemi gépész  31 853 03 0000 00 00  1000  

Fürdőüzemi gépkezelő 31 853 03 0100 31 01 600  

CAD-CAM informatikus 54 481 01 1000 00 00  2000  

Számítógépes műszaki rajzoló  54 481 01 0100 31 01 600  

Biztonsági őr 31 861 01 1000 00 00 320  

Bankőr 31 861 01 1000 00 01 100  

Fegyveres biztonsági őr 31 861 01 1000 00 02 100  

Kutyás őr 31 861 01 1000 00 03 100 

Kutyavezető-biztonsági őr 31 861 01 1000 00 04 400 

Pénzszállító 31 861 01 1000 00 05 100 

Rendezvénybiztosító 31 861 01 1000 00 06 100 
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Parkolóőr 31 861 03 0000 00 00 200 

Díjbeszedő-leolvasó 31 861 03 0100 31 01 80 

 
 
50.)  A Központi Leánykollégium alapító okiratának módosítása (50. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
 
51.)  A Martin János Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása (51. sz. 

melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 
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- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
A „Középsúlyos értelmileg akadályozottaknak” táblázat alábbi szakmái törlésre 
kerülnek: 

 

sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám Képzési 
idő (év) 

1.  Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 

2.  Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III.1. 2 

3.  Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III.1. 2 

4.  Csomagolási munkák 2846/16/2004 2 

5.  Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/2004 2 

6.  Kézi cirokseprűkötő 11049/21/2004 2 

7.  Zöldségtermelő-palántanevelő 2846/19/2004 2 

8.  Parkápoló 1149/22/2004 2 

9.  Terménybetakarító M-KSSZ09 2 

10.  Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/2004 2 

11.  Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói 
ismeretek 

MKSSZ11  

 
Az „Enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak” táblázat alábbi 
szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám 
Képzési 
idő (év) 

1.  Kerékpárszerelő 31 5237 01 2 

2.  Varrómunkás 31 5276 03 2 

3.  Lakástextilvarró, -javító 33 5276 10 2 

4.  Szobafestő-mázoló és tapétázó 31 5216 17 3 

5.  Asztalosipari szerelő 31 5262 02 2 

6.  Fatömegcikk és eszközgyártó 31 5291 04 2 

7.  Könyvkötő asszisztens 31 5278 06 2 

8.  Szőnyegszövő 21 5293 01 2 

9.  Bőrtárgykészítő 21 5272 01 2 

10.  Száraztészta-készítő 21 5212 05 1 

11.  Kerti munkás 21 6207 04 2 

12.  Mezőgazdasági munkás 21 6201 02 3 
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13.  Dísznövénytermelő 21 6207 01 2 

14.  Ezüstkalászos gazda 21 6201 01 2 

15.  Zöldség- és fűszernövény-termelő 21 6207 08 2 

16.  Parkgondozó 21 6207 05 2 

17.  Virágkötő 31 7862 08 1 

18.  Gyógynövény ismerő és termelő 21 620602 2 

19.  Gyorsétkeztetési eladó 31 7822 02 2 

20.  ABC eladó 31 7862 01 2 

 
A „Mozgáskorlátozottaknak” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Szakma OKJ szám 
Képzési 
idő (év) 

1.  Kalapos és sapkakészítő 33 5276 02 2 

2.  Bőrdíszműves 33 5272 01 2 

3.  Cipőfelsőrész-készítő 33 5272 03 2 

4.  Órás 33 5237 03 2 

5.  Fazekas 31 5293 01 3 

6.  Optikai-üvegcsiszoló 33 5286 01 2 

7.  Szíjgyártó-nyerges 21 5272 04 2 

8.  Textiljáték-készítő 21 5291 09 2 

9.  Cipőjavító 21 5272 02 1 

10.  Falusi vendéglátó 31 7822 01 2 

 
Az „Látássérülteknek ” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Szakma OKJ szám 
Képzési 
idő (év) 

1.  Számítógép-kezelő (-használó) 33 4641 01 1 

2.  Gyékény-, szalma-, csuhéj-tárgykészítő 21 5291 05 2 

3.  Szőnyegszövő 31 5293 03 2 

4.  Fazekas 31 5293 01 3 

5.  Virágkötő 21 7862 01 1 

 
Az „Hallássérülteknek” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Szakma OKJ szám 
Képzési 
idő (év) 

1.  Asztalos 33 5262 01 3 

2.  Kárpitos 33 5262 06 3 
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3.  Számítógép-kezelő (-használó) 33 4641 01 1 

4.  Varrómunkás 31 5276 03 2 

5.  Könyvkötő asszisztens 31 5278 06 2 

6.  Burkoló 31 5216 03 3 

7.  Filmnyomó és kendőfestő 31 5274 01 3 

8.  Szíjgyártó-nyerges 21 5272 04 3 

9.  Száraztészta-készítő 21 5212 05 1 

10.  Mezőgazdasági munkás 21 6201 02 2 

11.  Dísznövénykertész 33 6207 01 4 

 
A „Központi programok szerint ” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám Képzési 
idő (év) 

1.  Fazekas 31 5293 01 2 

2.  Szőnyegszövő 21 5293 01 2 

3.  Kosárfonó és fonottbútor-készítő 21 5291 07 2 

4.  Bőrtárgykészítő 21 5272 01 2 

5.  Bőripari varrómunkás 31 5272 02  

6.  Cipőjavító 21 5272 02  

7.  Csipkekészítő 31 5291 02 2 

8.  Kézi és gépi hímző 21 5291 08  

9.  Textiljáték-készítő 21 5291 09  

10.  Nőiruha-készítő 33 5276 05 3 

11.  Varrómunkás 31 5276 03 1 

12.  Lakástextilvarró,-javító 33 5276 10  

13.  Kerékpárszerelő 31 5237 01 2 

14.  Könyvkötő asszisztens 31 5278 06 1 

15.  Asztalosipari szerelő 31 5262 02 1 

16.  Faműves 33 5262 07 2 

17.  Fajátékkészítő 31 5291 03  

18.  Famegmunkáló 21 5262 01  

19.  Fatömegcikk és eszközgyártó 31 5291 04  

20.  Kárpitos 33 5262 06 2 

21.  Burkoló 31 5216 03 2 

22.  Kőműves 31 5216 14 3 

23.  Számítógép-kezelő (-használó) 33 4641 01  

24.  Dísznövénytermelő 21 6207 01  
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25.  Virágkötő 21 7862 01  

26.  Dísznövény és zöldségtermesztő 31 6207 01 2 

27.  Kerti munkás 21 6207 04  

28.  Zöldség- és fűszernövény-termelő 21 6207 08  

29.  Parkgondozó 21 6207 05  

30.  Száraztészta-készítő 21 5212 05  

31.  Mézeskalács-készítő 21 5212 03  

32.  Keksz- és ostyagyártó 31 5212 08  

33.  Sütőipari munkás 21 5212 04  

 
Az „Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján, 2007. szeptember 1-jétől tervezett 
iskolarendszerű képzési kínálat az új OKJ szerint a speciális helyzetű tanulók 
számára ” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Szakképesítés megnevezése OKJ száma 
Képzési 

idő 

1. 1899-
12-30 

Keramikus 54 211 10 0000 00 00 2 év 

2.  Népi kézműves 31 215 02 0000 00 00  

3. 1899-
12-30 

Textilműves 54 211 16 0000 00 00 2 év 

4.  elágazás: Kéziszövő 54 211 16 00105402  

 
Az „Adaptált szakmai programok középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók 
számára” táblázat alábbi szakmái törlésre kerülnek: 

 

sorszám Megnevezés Azonosító szám 

1. 1899-
12-30 

Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III.1. 

2. 1899-
12-30 

Csomagolási munkák 2846/16/2004 

3. 1899-
12-30 

Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/2004 

4. 1899-
12-30 

Kézi cirokseprűkötő 11049/21/2004 

5. 1899-
12-30 

Kézirongyszőnyeg és lábtörlő szövő 24111/2001. 

6. 1899-
12-30 

Konyhai munka, konyhai kisegítő munka 2846/17/2004 

7. 1899-
12-30 

Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói 
ismeretek a gyakorlatban 

MKSSZ11 

8. 1899-
12-30 

Papírtermék készítő 24112/2001. 

9. 1899- Parkápoló 1149/22/2004 
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12-30 

10. 1899-
12-30 

Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/2004 

11. 1899-
12-30 

Terménybetakarító M-KSSZ09 

12. 1899-
12-30 

Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III.1. 

13. 1899-
12-30 

Zöldségtermelő-palántanevelő 2846/19/2004 

 
 

Az „Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján képzési idő megnyújtásával oktatható 
szakmák:” táblázat alábbi szakmái beszúrásra kerülnek: 

 

Szakképesítés 
megnevezése 

Maximális képzési idő 

 

OKJ száma 
OKJ szerint (év) 
(óra) 

Kt. 50. § szerint 
(év ) (óra) 

2 év 4 év Gépi forgácsoló és 
részképesítései 

31 521 09 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 

- Esztergályos 31 521 09 0100 31 01 (1000 óra) 

- Fogazó 31 521 09 0100 31 02 (350 óra) 

-Fűrészipari 
szerszámélező 

31 521 09 0100 31 03 (350 óra) 

-Köszörűs 31 521 09 0100 31 04 (650 óra) 

-Marós 31 521 09 0100 31 05 (1000 óra) 

2 év 
(2000) óra 
  
  
  

Számítógép-szerelő, 2 év 3 év 

-karbantartó 
 

33 523 01 1000 
(2000 óra) (3000 óra) 

2 év 4 év Burkoló és 
részképesítései 

33 582 03 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 

Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 (650 óra) 

Melegburkoló 33 582 03 0100 31 02 (550 óra) 

Parkettás 33 582 03 0100 31 03 (550 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  

Festő, mázoló és 2 év 4 év 

Tapétázó és 
részképesítései 

33 582 04 1000 00 00 
(2000 óra9 (4000 óra) 

Mázoló, lakkozó 33 582 04 0100 21 01 (650 óra) 

Plakátragasztó 33 582 04 0100 21 02 (100 óra) 

Szobafestő 33 582 04 0100 31 01 (1300 óra) 

Tapétázó 33 582 04 0100 31 02 (550 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

Kőműves és 31 582 15 1000 00 00 2 év 4 év 
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részképesítései (2000 óra) (4000 óra) 

- Beton- és 
vasbetonkészítő 

31 582 15 0100 21 01 (350 óra) 

- Építési kisgépkezelő 31 582 15 0100 31 01 (150 óra) 

- Építményvakoló 
kőműves 

31 582 15 0100 21 02 (300 óra) 

- Épületfalazó kőműves 31 582 15 0100 21 03 (350 óra) 

- Gépi vakoló 31 582 15 0100 31 02 (150 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  
  

2 év 3 év Bőrdíszműves és 
részképesítése 

33 542 01 1000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

2 év 
Táskajavító 33 542 01 0100 21 01 (400 óra) 

(2000 óra) 

Kalapos, sapka- és 

Kesztyűkészítő és 
részképesítései 

31 542 01 0000 00 00 (1600 óra) 

- Kalapos, sapkakészítő 31 542 01 0100 31 01 (1000 óra) 

- Kesztyűs 31 542 01 0100 31 02 (800 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

Szabó és részképesítései 33 542 05     

- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0100 21 01 (400 óra) 

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (400 óra) 

- Munkaruha- és 
védőruha-készítő 

33 542 05 0100 21 03 (400 óra) 

- Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04 (150 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

Elágazásai:: 2 év 3 év 

- Csecsemő- és 
gyermekruha-készítő 

33 542 05 0010 33 01 
(2000 óra) 
  

(3000 óra) 
  

2 év 3 év Szíjgyártó és nyerges és 
részképesítései 

31 542 02 1000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

- Bőrtárgykészítő 31 542 02 0100 31 01 (800 óra) 2 év 

- Szíjgyártó 31 542 02 0100 21 01 (800 óra) (2000 óra) 

2 év 4 év Bútorasztalos és 
részképesítései 

33 543 01 1000 00 00 
(2000 óra) 4000 óra 

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra) 

- Fa- és bútoripari 
gépkezelő 

33 543 01 0100 31 01 (500 óra) 

- Faesztergályos 33 543 01 0100 21 02 (300 óra) 

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 4 év Épületasztalos és 
részképesítése 

31 582 08 1000 00 00 
(1800 óra) (3600 óra) 
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- Fűrészipari gépkezelő 31 582 08 0100 21 01 (300 óra) 2 év 

- Famegmunkáló 31 582 08 0100 31 01 (300 óra) (2000 óra) 

2 év 4 év Kárpitos és 
részképesítése 

33 542 04 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 

2 év 
- Bútorkárpitos 33 542 04 0100 31 01 (1000 óra) 

(2000 óra) 

2 év 3 év 
Könyvkötő és elágazása 31 527 01 0000 00 00 

(2000 óra) (3000 óra) 

2 év 
- Kötészeti gépkezelő 31 527 01 0100 31 01 (600 óra) 

(2000 óra) 

Motor- és kerékpárszerelő 
és elágazásai 

33 525 01     

- Motorkerékpár-szerelő 33 525 01 0010 33 02 
2 év 
(2000 óra) 

3 év 
(3000 óra) 

2 év 3 év Irodai asszisztens és 
részképesítései 

33 346 01 1000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 

- Gépíró 33 346 01 0100 31 01 (1000 óra) 2 év 

- Gépíró-
szövegszerkesztő 

33 346 01 0100 31 02 (1500 óra) (2000 óra) 

Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati 
asszisztens 
részképesítései 

52 347 03      

- Számítógépes 
adatrögzítő 

52 347 03 0100 31 01 (300 óra) 

- Telefonkezelő, 
ügyféltájékoztató 

52 347 03 0100 31 02 (300 óra) 

- Telemarketing 
asszisztens 

52 347 03 0100 52 01 (300 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  

Bolti eladó 
részképesítései 

31 341 01     

- Bútor- és lakástextil-
eladó 

31 341 01 0010 31 01 

- Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

31 341 01 0010 31 02 

- Műszakicikk eladó 31 341 01 0010 31 03 

- Porcelán- és edényárú-
eladó 

31 341 01 0010 31 04 

- Ruházati eladó 31 341 01 0010 31 05 

- Zöldség-gyümölcs eladó 31 341 01 0010 31 06 

2 év 
(2500 óra) 
  
  
  
  

3 év 
(3000 óra) 
  
  
  
  

2 év 3 év Virágkötő, -berendező, 
virágkereskedő és 

33 215 02 0000 00 00 
(2000 óra) (3000 óra) 
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részképesítései 

- Virágbolti eladó 33 215 02 0100 31 01 (600 óra) 

- Virágdekoratőr 33 215 02 0100 33 01 (800 óra) 

- Virágkereskedő 33 215 02 0100 33 02 (800 óra) 

- Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 (600 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 3 év Panziós, falusi vendéglátó 
és részképesítései 

31 812 01 0000 00 00 
(1800 óra) (3000 óra) 

- Mezőgazdasági 
gazdaasszony 

31 812 01 0100 31 01 (500 óra) 2 év 

- Szállodai szobaasszony 31 812 01 0100 21 01 (300 óra) (2000 óra) 

2 év 4 év Szakács és 
részképesítései 

33 811 03 1000 00 00 
(2000 óra) (4000 óra) 

- Gyorséttermi- és 
ételeladó 

33 811 03 0100 31 01 (350 óra) 2 év 

- Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 (150 óra) (2000 óra) 

Vendéglős 
részképesítése: 

52 811 02      

2 év 
- Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 (500 óra) 

(2000 óra) 

3 év 4 év Dísznövénykertész és 
részképesítései 

33 622 01 1000 00 00 
(3000 óra) (4000 óra) 

- Faiskolai munkás 33 622 01 0100 21 01 (400 óra) 

- Faiskolai termesztő 33 622 01 0100 31 01 (500 óra) 

- Mikroszaporító 33 622 01 0100 31 02 (500 óra) 

- Növényházi 
dísznövénytermesztő 

33 622 01 0100 31 03 (500 óra) 

- Szabadföldi 
dísznövénytermesztő 

33 622 01 0100 31 04 (500 óra) 

- Szövettenyésztő 33 622 01 0100 21 02 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  
  
  

2 év 3 év 
Gazda 33 621 02 1000 00 00 

(2000 óra) (3000 óra) 

- Aranykalászos gazda 33 621 02 0100 31 01 (800 óra) 

- Ezüstkalászos gazda 33 621 02 0100 21 01 (500 óra) 

- Mezőgazdasági munkás 33 621 02 0100 21 02 (300 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  

Kertész és 
részképesítései 

31 622 01     

- Fűszernövény termesztő 31 622 01 0100 21 01 (1000 óra) 

- Gombatermesztő 31 622 01 0100 21 02 (1000 óra) 

- Gyógynövénytermesztő 31 622 01 0100 21 03 (1000 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
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- Kerti munkás 31 622 01 0100 21 04 (400 óra) 

és elágazásai:       

- Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01 2 év 

- Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 (2000 óra) 

- Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03   

3 év 
(3000 óra) 
  

Parképítő és –fenntartó 
technikus részképesítései 

54 622 01      

- Parkgondozó 54 622 01 0100 21 01 (400 óra)   

Édesipari termékgyártó és 
részképesítései 

33 541 01 0000 00 00 
2 év 
(2000 óra) 

3 év 
(3000 óra) 

- Cukorkagyártó 33 541 01 0100 31 01 (450 óra) 

- Csokoládétermék-gyártó 33 541 01 0100 31 02 (500 óra) 

- Kávé- és pótkávégyártó 33 541 01 0100 31 03 (300 óra) 

- Keksz- és ostyagyártó 33 541 01 0100 31 04 (400 óra) 

2 év 
(2000 óra) 
  
  

2 év 3 év 
Pék  és részképesítései 33 541 04 0000 00 00 

(2000 óra) (3000 óra) 

- Gyorspékségi sütő és 
eladó 

33 541 04 0100 21 01 (400 óra) 2 év 

- Sütőipari munkás 33 541 04 0100 21 02 (500 óra) (2000 óra) 

- Száraztésztagyártó 33 541 04 0100 21 03 (400 óra)   

3 év 4 év Pék-cukrász 
részképesítése 

33 541 04 1000 00 00 
(3000 óra) (4000 óra) 

2 év 
- Mézeskalács-készítő 33 541 04 0100 21 01 (700 óra) 

(2000 óra) 

 
A „Speciális (adaptált) képzési programok: 
Adaptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:” táblázat alábbi 
szakmái beszúrásra kerülnek: 

 

Szakképesítés 
megnevezése 

 képzési idő (év) Jóváhagyási szám 

 

OKJ száma 

  

Bútorasztalos  
részképesítései 

3354301 1000     

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2  13327-1/2008. (VIII. 1.) 

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 2 13327-9/2008. (VIII. 1.) 

Bolti eladó elágazása 31 341 01   13327-2/2008. (VIII. 1.) 

 - Élelmiszer- és 

vegyiáru-eladó 
31 341 01 0010 31 02 3  13327-8/2008. (VIII. 1.) 

Bőrdíszműves elágazása 31 542 02 0100 31 01 2  13327-4/2008. (VIII. 1.) 
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 - Bőrtárgykészítő 

Festő, mázoló és 

tapétázó 
33 582 04 1000 00 00 4 

13327-10/2008. (VIII. 
1.) 

részképesítés Iparitermék-
bontó 

31 521 08 0100 21 03 2  
13327-11/2008. (VIII. 
1.) 

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 4  
13327-14/2008. (VIII. 
1.) 

részképesítés  

Mezőgazdasági 
gazdaasszony 

31 812 01 0100 31 01 2  
13327-15/2008. (VIII. 
1.) 

részképesítés  

Szállodai szobaasszony 
31 812 01 0100 21 01 2  

13327-18/2008. (VIII. 
1.) 

részképesítés  

Étkezdés 
52 811 02 0100 31 01 2 18246-1/2009. (10. 16.) 

Irodai asszisztens és 
részképesítése 

33 346 01 1000 0000 3  18246-3/2009. (10. 16.) 

Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2  12723-1/2008. (IX. 26.) 

Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 4  
13327-19/2008. (VIII. 
1.) 

Takarító 31 814 01 0000 00 00 2  
13327-20/2008. (VIII. 
1.) 

részképesítés  

Textiltermék-összeállító 

  

33 542 05 0100 21 04 2  
13327-22/2008. (VIII. 
1.) 

részképesítés  

Fűszernövény termesztő 

  

31 622 01 0100 21 01 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Gombatermesztő 

  

31 622 01 0100 21 02 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0100 21 03 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Kerti munkás 
31 622 01 0100 21 04 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Parkgondozó 
54 622 01 0100 21 01 2  FVM 25207/1/2009. 

részképesítés  

Sütőipari munkás 
33 541 04 0100 21 02 2  FVM 25207/1/2009. 
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Az „Adaptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:” táblázat alábbi 
szakmái beszúrásra kerülnek: 

 

Szakképesítés Jóváhagyási 

megnevezése 
OKJ száma 

Maximális 
képzési idő 
(év) szám 

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3  13327-3/2008. (VIII. 1.) 

Cipész, cipőkészítő, 
cipőjavító 

33 542 02 1000 00 00 3  13327-7/2008. (VIII. 1.) 

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 3  13327-24/2008. (VIII. 1.) 

 
A „Adaptált szakképesítések hallássérültek számára” táblázat alábbi szakmái 
beszúrásra kerülnek: 

 

Szakképesítés 
Maximális 
képzési 
idő  

Jóváhagyási 

megnevezése 

OKJ száma 

(év) szám 

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 4  13327-5/2008. (VIII. 1.) 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4  13327-6/2008. (VIII. 1.) 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3  13327-12/2008. (VIII. 1.) 

Szakács 33 811 03 1000 00 00 4  13327-16/2008. (VIII. 1.) 

Adoptált részképesítés  

Textiltermék összeállító 

 

33 542 05 0100 21 04 2  13327-23/2008. (VIII. 1.) 

Számítógép-szerelő, MeH EKK ügyszám: 

-karbantartó 
33 523 01 1000 00 00 3 

XIX-849/2/2008. 

Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4  FVM 25207/1/2009. 

Kertész 31 622 01 3  FVM 25207/1/2009. 

Pék 33 541 04 0000 00 00 3  FVM 25207/1/2009. 

Adoptált részképesítés  

Sütőipari munkás 
33 541 04 0100 21 02 2 FVM 25207/1/2009. 

 
A „Adaptált szakképesítések látássérültek számára:” táblázat alábbi szakmái 
beszúrásra kerülnek: 

 

Adoptált rész-
szakképesítés 

Jóváhagyási 

megnevezése 

OKJ száma 
Maximális 
képzési idő 
(év) 

szám 

Számítógépes 
adatrögzítő 

52 347 03 0100 31 01 2  13327-17/2008. (VIII. 1.) 

Telefonkezelő, 
ügyféltájékoztató 

52 347 03 0100 31 02 2  13327-21/2008. (VIII. 1.) 
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Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2  FVM 25207/1/2009. 

 
A „1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása és a 
24/2009. (X. 30.) SZMM rendelete szerint Alternatív (előrehozott) 3 éves képzési 
idejű szakképesítések: ” táblázat alábbi szakmái beszúrásra kerülnek: 

 

A szakképesítés/elágazás megnevezése 
A szakképesítés/elágazás 
azonosítószáma 

Maximális 
képzési idő 
(év) 

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3 

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00  3 

Csecsemő- és gyermekruha-készítő 33 542 05 0010 31 01 3 

Csipkekészítő 31 215 02 0010 31 01 3 

Édesipari termékgyártó 33 541 01 0000 00 00 3 

Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 31 341 01 0010 31 02 3 

Fajátékkészítő 31 215 02 0010 31 02 3 

Faműves 31 215 02 0010 31 03 3 

Fazekas 31 215 02 0010 31 04 3 

Férfiszabó 33 542 05 0010 31 02 3 

Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3 

Gazda 33 621 02 1000 00 00  3 

Gépi forgácsoló 31 521 09 0100 00 00 3 

Gyékény-, szalma és csuhéjtárgykészítő 31 215 02 0010 31 05 3 

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 00 00 3 

Kárpitos 33 542 04 1000 00 00 3 

Kerékpárszerelő 33 525 01 0010 33 01 3 

Kézi és gépi hímző 31 215 02 0010 31 06 3 

Kosárfonó és fonottbútor-készítő 31 215 02 0010 31 07 3 

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3 

Motorkerékpár-szerelő 33 525 01 0010 33 02 3 

Népi bőrműves 31 215 02 0010 31 11 3 

Női szabó 33 542 05 0010 31 02 3 

Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 3 

Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0000 00 00 3 

Pék 33 541 04 0000 00 00 3 

Szakács 33 811 03 1000 00 00 3 

Szőnyegszövő 31 215 02 0010 31 08 3 
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Takács 31 215 02 0010 31 09 3 

Zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04 3 

 
A „Készségfejlesztő speciális szakiskolák számára készült szakmai program 
modulok” táblázat alábbi szakmái beszúrásra kerülnek: 

 

Szakma megnevezése Azonosító szám 
Maximális 
képzési idő 
(év) 

Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 

Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III.1. 2 

Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III.1. 2 

Csomagolási munkák 2846/16/2004. 2 

Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/2004. 2 

Kézi cirokseprűkötő 11049/21/2004. 2 

Zöldségtermelő-palántanevelő 2846/19/2004. 2 

Parkápoló 11049/22/2004. 2 

Terménybetakarító M-KSSZ09 2 

Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/2004. 2 

Mézeskalács-sütő 18246-4/2009. (10. 16.) 2 

Szövött tárgy-készítő 18246-5/2009. (10. 16.) 2 

Gyártósori asszisztens 18246-6/2009. (10. 16.) 2 

Háztartástan 18246-7/2009. (10. 16.) 2 

Árufeltöltő 19068-1/2009. (11. 04.) 2 

Mosodai kisegítő 19068-2/2009. (11. 04.) 2 

Számítástechnikai alapismeretek 19068-3/2009. (11. 04.) 2 

Udvaros 19068-4/2009. (11. 04.) 2 

Munkahelyi Gyakorlat Program 

Munkavállalói ismeretek 
MKSSZ11   

 
52. A Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium alapító okiratának módosítása (52. 

sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
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Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
 
53.)  A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítása (53. sz. melléklet) 
Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. június 25-ei dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okiratban az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége:” 
közül a karbantartásra vonatkozó feladat és a hozzá tartozó táblázat törlése 

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 
„A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi 
szakmákban:” táblázat a lenti szakmákkal bővül: 
 

Üzleti szakügyintéző elágazása 
Banki szakügyintéző 

55 343 01 0010 55 01 
2  

Logisztikai ügyintéző 54 345 02 0000 00 00 2  

Marketing- és reklámügyintéző 52 342 01 0000 00 00 1  
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54.)  A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

alapító okiratának módosítása (54. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

  

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alaptevékenységet kiegészítő végezhető tevékenysége az alábbiakkal 
bővül: 

 
 Nemzetközi programban való részvétel  
 Vendéglátóipari termékek előállítása és értékesítése  

 
Az alapító okirat mellékletében: 
A régi (8 számjegyű) OKJ-s szakmák, melyek a 2009. december 31-ig voltak 
érvényben törlésre kerülnek. 

 
55.)  A Zrínyi Ilona Gimnázium alapító okiratának módosítása (55. sz. melléklet) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 2009. május 20-ai dátummal, a II-
32/31.223/2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival kiadott alapító okirat 
módosítása. 

 
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi szöveg lép: 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
Az alapító okiratból a 2009. december 31-ig érvényes rész törlésre kerül. 
Az alapító okirat Alaptevékenység pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

- 910121-1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910122-1 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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- 910123-1 - Könyvtári szolgáltatások 

- 841907-1 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 

 
Az alapító okirat alaptevékenységet kiegészítő végezhető tevékenységei közül 
az alábbi törlésre kerül: 

 
��Szolgálati lakások fenntartása  
Az 1-55. pont végrehajtására vonatkozóan a 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
Határidő:   2010. július 1. 

 
56.  A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmények vezetőit, hogy az alapító okiratban 

bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően – a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentsék be. 

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

 
57.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 1-55. sz. melléklet szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
58.  A Közgyűlés felhatalmazza, egyben utasítja a Polgármestert, hogy a módosításokkal  

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratoknak a Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését 
követő 8 napon belül. 

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

 
 

 
II-22/43.249/2010. 

 
Tárgy:        Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott költségvetésében a közművelődési 
intézmények részére az intézményi költségvetési támogatáson felül 2 millió Ft-ot 
biztosít a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként. 
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2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége esetén az 

elnyert összeget és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét Miskolci város 
közművelődési intézményei rendelkezésére bocsátja és a számlájukra felhasználás 
céljából átutalja.  

 
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:   2010. március 10. 
 
 

II-23/43.250/2010. 
 
Tárgy:   Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázat támogatására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott költségvetésében a Miskolci Városi 
Könyvtár részére az intézményi költségvetési támogatáson felül 1,5 millió Ft-ot 
biztosít Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz önrészként. 

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

elnyert összeget és az Önkormányzat által biztosított önrész összegét a Miskolci 
Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja és a számlájára felhasználás céljából 
átutalja.  

 
Felelős:    Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály  
    Miskolci Városi Könyvtár 
Határidő:   2010. március 10. 
 
 

II-24/43.251/2010. 
 
Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár pályázatának benyújtásához hozzájárulás 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városi 
Könyvtárnak a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” – A 
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4/09/01 című pályázat benyújtása” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Miskolci Városi Könyvtár 

benyújtsa pályázatát konzorciumi formában a „Társadalmi Megújulás Operatív 
Program – Tudásdepó Expressz – A könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-
3.2.4/09/01” témakörben.  
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázat által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat a 
projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti a Miskolci Városi 
Könyvtárban.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Miskolci Városi Könyvtár 
Határidő:   2010. március 4. 
 
 
 

II-25/43.252/2010. 
 
Tárgy: „Miskolc város bora” cím alapítására hozott, módosított közgyűlési 

határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Miskolc város bora” cím 
alapítására hozott, módosított közgyűlési határozat módosítására” vonatkozó előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az V-116/16.505/2007. számú határozattal 
módosított  II-58/5.338/2006. számú határozatának 2.  pontját - melyben döntött „Miskolc 
város bora” cím alapításáról -  m ó d o s í t j a  az alábbiak szerint.  
 
„2.) A „Miskolc város bora” címet minden páros évszámú évben megrendezett, 

Bükkalján, és Tokaj-Hegyalján termesztett szőlőből készült, tetszőleges 
évjáratú borok és borkülönlegességek számára kiírt nyílt borversenyen lehet 
elnyerni legfeljebb egy fehér-, egy vörösbornak, és egy borkülönlegességnek. 
A zsűrinek lehetősége van arra is, hogy a Miskolc város bora címet nem 
minden kategóriában ítéli oda. További részvételi feltétel, hogy a benevezett 
borból a termelőnek legalább 500 liternyit ki kell tudnia palackozni, és a 
borverseny részvételi szabályzatában előre megállapított térítés ellenében az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani, feltéve, ha azt az önkormányzat 
igényli. A címet elnyert bor, vagy borok termelőinek lehetővé kell tenniük, hogy 
a palackozást az önkormányzat megbízottja ellenőrizhesse.” 

 
Közgyűlés a határozatok további pontjait változatlanul érvényben tartja.  
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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II-26/43.253/2010. 

 
Tárgy: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi ingatlan-gazdálkodási 

tervének jóváhagyása   
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt.  2010. évi ingatlangazdálkodási tervére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
  
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodási Zrt. a 

2010. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát: 
 
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.794.870  eFt  
 Első u. 38.763  eFt 
 Második u. 29.056  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 9 170  eFt 
 Szondi u. 2.894  eFt 
  1.874.753  eFt 
     Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát  
  
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.468.728  eFt  
 Első u. 36.401  eFt 
 Második u. 25.328  eFt 
 Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 8 181  eFt 
 Szondi u. 4.820  eFt 
 Kötvényalapra történő átvezetés 88.000  eFt 
 Költségvetési befizetési kötelezettség - vagyonnyilvántartás  93.000  eFt 
 Előző évi pénzügyi hiány kompenzálása 150.295  eFt  
  1.874.753  eFt 
 főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja.  
 

A bérleményszolgáltatási és ingatlan-vagyon nyilvántartási feladatok 
ellátásához az ingatlangazdálkodási és ingatlanvagyon-nyilvántartási 
normatívát az  alábbiak szerint: 

  
 MIK Zrt. ingatlangazdálkodási normatíva 
 Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 487.000  eFt  
 Első u., DAM I.         12.500  eFt  
 Második u.-i DAM II. épület       2.930  eFt  
 Szondi utcai épület                       2.203  eFt 
 Eperjes u-i nyugdíjas otthon           3.098  eFt 
 MIK ZRt összesen 507.731  eFt  
 Miskolc Holding Zrt ingatlanvagyon-nyilvántartási normatíva         93.000 eFt 
  
 Mindösszesen: 600.731 eFt 
 összegben állapítja meg. 
 
2.  A Közgyűlés az ingatlan-vagyon nyilvántartási, ingatlanforgalmazási és 

városfejlesztési feladatokat a MIK Zrt. szervezetéből a Miskolc Holding Zrt. 
szervezetébe integrálja.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a MIK ZRt. megbízási szerződése módosításának, a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződésnek, továbbá a 
Miskolc Holding Zrt. megbízási szerződésének aláírására. 
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3.  A Közgyűlés a lakásalap 2010. tárgyévi kiadási és bevételi előirányzatát azonos 

összegben 87.500 eFt-al hagyja jóvá. 
 
4. A Közgyűlés az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének módosítására szóló 

IX-226/32.273-1/2009. számú határozatának 2.1 pontját, melyben döntött az 
értékesíthető önkormányzati bérlakások köréről, az alábbiak szerint módosítja:   

 
„2.1. Azon lakóépületekben, ahol a bérbeadói, műszaki, ingatlangazdálkodási vagy 

városfejlesztési szempontok alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
indokolt megtartani.” 

 
A határozat további pontjait változatlanul érvényben tartja.  

 
5. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2010. évi felhasználásának területeit a 

következők szerint állapítja meg:  
 

- A megüresedő lakások közül a Közgyűlés a Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Turisztikai Bizottság és az Ifjúsági Szociálpolitikai és Sport Bizottság részére 
különös méltányosságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból 
történő bérlőkijelölésre 20 lakást biztosít. Javaslatot a Polgármesteri Hivatal 
szakosztályai, önkormányzati intézmények vezetői és a MIK Zrt. tehet a 
bizottságok felé:  

 
 a Polgármesteri Hivatal Közoktatási- és Kulturális Főosztályának 

igénylésére közoktatási és művelődési önkormányzati intézmények 
dolgozóinak elhelyezésére 7 lakást, 

 a Polgármesteri Hivatal Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 
Főosztályának igénylésére kisajátítás során történő elhelyezéséhez 3 
lakást biztosít.  

 
- A megüresedő lakásokból 5 lakást biztosít a kiemelt személyiségek, 

szakemberek és családtagjainak elhelyezésére, további 5 lakást a befektető 
cégek vezető tisztségviselői elhelyezésére, melynek odaítéléséről a 
Polgármester saját hatáskörben dönt. 

 
- A MIK Zrt. a rendelkezésére álló további üres bérlakásokat a felmerülő 

feladatokhoz igazodva, a Közgyűlés által egyedileg meghatározott egyéb 
bérbeadási igények teljesítésére, az ingatlanfejlesztés miatt szükségessé váló 
kiürítésekhez kapcsolódó elhelyezés céljára, egyéb bontási kötelezettséghez 
kapcsolódó elhelyezés céljára köteles felhasználni. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIK Zrt. vezérigazgatója,  
  Miskolc Holding Zrt elnök-igazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal, valamint az   
  I.2  pont esetében 2010. március 31.,  
  illetve 2010. december 31. 
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II-27/43.254/2010. 

 
Tárgy:  Dr.  Kemény Dénes uszoda melletti terület értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Dr. Kemény Dénes 
uszoda melletti terület értékesítésére ” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 40597/21 

hrsz-ú ingatlanból a telekalakítási eljárás lezárását követően kialakuló mintegy 7.379 
m2 nagyságú ingatlan nyílt kétfordulós (ajánlattétel + versenytárgyalás) 
versenyeztetési eljárás útján értékesítésre kerüljön, az alábbi fejlesztési 
kötelezettségek és feltételek teljesítése mellett: 

 
 Az alkalmazandó fajlagos induló eladási ár összege: 8.000 Ft/m2  + áfa. 
 Az értékesítés feltétele, hogy az ingatlannak a Dr. Kemény Dénes uszoda 

megvalósítása kapcsán bejegyzett jelzálog alóli tehermentesítése megtörténjen.  
 Azonos pénzügyi feltételek mellett előnyben részesül az az ajánlattevő, aki 

vállalja a következő feltételek teljesítését: 
 

o ’A’ kategóriás irodaházat kíván megvalósítani 
o Legalább 10.000 m2 nagyságú épület építésére tesz ajánlatot 
o Vállalja az opciós terület teljes egészének megvásárlását 
o Vállalja a beruházás két éven belüli létrehozását. 

 
 A végleges tulajdon-átruházási szerződés megkötésének feltétele az adásvétel 

tárgyát képező ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárásnak a lezárása és a 
változásnak a földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése, valamint a 
szerződéstervezet Jogi és Ügyrendi Bizottság által történő előzetes jóváhagyása, 
ameddig is az ügylet előszerződéssel biztosítandó. 

 A vételár kiegyenlítése két ütemben történjen. Első ütemben a 10 % mértékű, s 
az adásvételi előszerződés megkötéséig teljesítendő foglalóval, majd a 
hátralékban lévő összeg a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 15 
naptári napon belül. 

 Vevő a kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében minden az eladó 
által támasztott jogi biztosítékot köteles elfogadni. (pl. az elállás joga, 
visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom, mely utóbbi alól a 
beruházás megvalósulása érdekében felmentés adható) 

 A vevő, jelen döntés alapján 2014. december hó 31. napjáig nyerjen - az ingatlan 
nyilvántartásba be nem jegyzett módon - opciót a 40597/20 hrsz-ú ingatlanból 
további földterület megvásárlására, a versenytárgyalás során kialakult fajlagos 
eladási áron. 

 A második ütemben értékesítésre kerülő terület nagysága legfeljebb a 
Szabályozási Terv vonatkozó módosítása során kialakult irodaház célú 
különleges közhasználatú intézményi zónába tartozó terület övezeti határáig 
terjedhet, vagyis az első és a második ütemben értékesítésre került terület 
nagysága legfeljebb mintegy 14.532 m2 lehet. 

 A 40597/20 hrsz-ú ingatlan részterülete értékesítésének – s így a 40597/21 hrsz-
ú ingatlanból a telekalakítási eljárás lezárását követően kialakuló mintegy 7.379 
m2 nagyságú ingatlanhoz történő csatolásának - feltétele, hogy a 40597/20 hrsz-
ú ingatlant terhelő jelzálogjog jogosultja az elidegenítéshez írásbeli 
hozzájárulását adja. 
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2. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t az elidegenítés teljes körű - az adásvételi 

szerződés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal, illetve 2010. szeptember 30. 
 

 
II-28/43.255/2010. 

 
Tárgy: Szentpéteri kapuban lévő kereskedelmi-gazdasági célra hasznosítható 

ingatlan értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szentpéteri kapuban 
kereskedelmi-gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítésére” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nyílt kétfordulós (írásos ajánlattétel, majd 

versenytárgyalás) eljárás alkalmazásával értékesítésre jelöli a 11116/3 hrsz-ú 9140 m2 
nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant, melynek induló eladási árát 
30.000.000,- Ft + áfa összegben határozza meg. 

 
2. Az értékesítés feltétele, hogy vevő vállaljon kötelezettséget – használatbavételi 

engedéllyel dokumentáltan – az ingatlan 3 éven belül történő beépítésére a 
szabályozási terv előírásainak betartásával. 

 
3. Az adásvételi szerződésben szerepeljen 10 % foglaló mellett a vállalt kötelezettségek 

maradéktalan teljesítése érdekében minden lehetséges jogi biztosíték (elállási jog, 
visszavásárlási jog, késedelmi-, esetleg meghiúsulási kötbér, óvadék, jogvesztés 
kikötése, stb.) azzal, hogy a biztosítékok mérséklésének jogát a felek kizárják. 

 
A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t az elidegenítés teljes körű (az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
 

II-29/43.256/2010. 
 
Tárgy: Miskolc, Árpád u. 2. szám alatt található 30519/73/A/6 helyrajzi számú 

716 m2 nagyságú „egyéb helyiség”, a 30519/73/A/7 helyrajzi számú 62 
m2-es „egyéb helyiség”, valamint a Győri kapu 47-53. szám alatti 
22133/276 helyrajzi számú „szolgáltatóház” megnevezésű ingatlan egy 
részének értékesítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat egyes nem lakás célú 
ingatlanok értékesítésére” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés kétfordulós eljárás (nyílt írásos ajánlattétel+versenytárgyalás) alkalmazásával, 
a bérlők elővételi jogát biztosítva értékesítésre jelöli az alábbi ingatlanokat: 
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1. kizárólag egyben, s egyszerre történő értékesítés útján a Miskolc, Árpád u. 2. szám 

alatt található 30519/73/A/6 helyrajzi számú 719 m2, a 30519/73/A/7 helyrajzi számú 
62 m2, a 30519/73/A/8 helyrajzi számú 48 m2 és a 30519/73/A/9 helyrajzi számú 17 m2 
nagyságú „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlanokat, együttes induló vételárukat 
180 millió Ft + 0 Ft áfa összegben meghatározva. 

 
2. a Miskolc, Győri kapu 47-53. szám alatti 22133/276 helyrajzi számú „szolgáltatóház” 

megnevezésű ingatlannak az OTP Bank Nyrt. fiókja által használt, mintegy 210 m2 
alapterületű részét, az induló árat 45 millió Ft + 0 Ft áfa összegben meghatározva. 
Végleges adásvételi szerződés csak az ingatlan társasházasítását, azaz a bankfiók 
önálló albetétként az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követően köthető. 
Addig az ügylet előszerződéssel biztosítandó. 

 
A Közgyűlés utasítja a MIK Zrt-t a az értékesítés teljes körű (a társasház tulajdont alapító 
okiratot, s az adásvételi szerződések aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. cégvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  

 
 
 

II-30/43.257/2010. 
 
Tárgy: Szocio-Produkt Kft. által benyújtott pályázattal kapcsolatban hozott 

határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szocio-Produkt Kft. 
által benyújtott pályázattal kapcsolatban hozott határozat módosítására” vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  módosítja   a VII-198/32.112/2009. számú 
határozatának 1. pontját, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a Szocio-Produkt Kft. a NFÜ 
által 2009. évben a megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban történő 
foglalkoztatásához szükséges eszközök: 1 db ragasztó-kötőgép,  1 db stancoló gép, 1 db 
spirálozó gép, 1 db hímző gép beszerzésére pályázatot nyújtson be 17.800 eFt vissza nem 
térítendő támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Szocio-Produkt Kft. 

a NFÜ által 2009. évben a megváltozott munkaképességű személyek 
munkaviszonyban történő foglalkoztatásához szükséges eszközök: 1 db ragasztó-
kötőgép,  1 db lemez-levilágító beszerzésére pályázatot nyújtson be 25.000.e Ft 
(azaz: huszonötmillió forint) vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 

 
2. Közgyűlés a határozat további részét változatlanul érvényben tartja.  
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szocio-Produkt Kft. ügyvezető igazgató 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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II-31/43.258/2010. 

 
Tárgy: Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító  Okiratának 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Az Észak-magyarországi 
Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Regionális Képző 

Központ Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. számú 

mellékletben található Alapító Okirat módosítás, és a 2. sz. mellékletben található 
egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 2010. március 31.  

 
 

II-32/43.259/2010. 
 
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot megillető 

bérlőkijelölési jogok cseréje, valamint újabb bérlőkijelölési jogok 
alapítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a B-A-Z. Megyei Rendőr-
főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok cseréjére, valamint újabb bérlőkijelölési jogok 
alapítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Az Önkormányzat hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogok igény szerinti darabszámú cseréjéhez 
oly módon, hogy a szolgálati jelleg kizárólag az Önkormányzat által 
kényszerértékesítés során, beköltözhető állapotban megszerzett lakásokra vezethető 
át, ezáltal a korábbi BM lakások szolgálati jellege megszűnik.  

 
2. A cserével nem érintett, az önkormányzat által kényszerértékesítés során, 

beköltözhető állapotban megszerzett, és megszerzendő lakásokra a későbbi 
egyeztetéseknek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogot alapít, illetve igény esetén vételi 
lehetőséget biztosít a Rendőr-főkapitányság vagy a bent lakó bérlő javára. 

 
3. A Közgyűlés megbízza a MIK Zrt-t a tárgyalások lefolytatására és szükséges 

megállapodások előkészítésére, azokban foglaltak végrehajtására. 
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közgyűlési határozatban meghatározott 

feltételek szerinti megállapodások aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    folyamatos 
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II-33/43.260/2010. 

 
Tárgy: Baross G. u. 13-15. sz., valamint a Lónyai M. u.13. sz. alatti helyiség 

használati jogának rendezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat „a Baross G. u. 13-15. sz. 
valamint a Lónyai M.u.13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezésére” tett 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ROMÉRO Egyesület részére biztosítja a 

Miskolc, Lónyai M. u. 13. sz. alatti 124 m2 nagyságú helyiségcsoport használati 
jogát 21 558 Ft/hó + Áfa bérleti díjért 2 évre, mely további 5 évvel, de legfeljebb a 
támogatási szerződés fennállásáig meghosszabbítható.  

 
Az Egyesület gondoskodik a helyiség felújításáról. A helyiséghasználattal 
kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási ktg., kialakítás költségei stb.) a 
helyiség használója viseli.  

 
A Közgyűlés a Miskolc, Baross u. 13-15. sz. alatti 4826/1/A/1 hrsz-ú ingatlanban lévő 
189 m2 nagyságú helyiségcsoport ingyenes használatát a ROMÉRO Egyesület 
részére a továbbiakban nem biztosítja. Az Egyesület köteles a helyiségcsoportot 
kiürítve átadni a MIK Zrt. részére. 

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

 
 
2. A Közgyűlés VI-166/31.938/2009. sz. határozatával a 4826/5 hrsz-ú ingatlan kezelői 

jogáról való lemondásért cserébe az MVK Zrt. részére határozatlan időre ingyenes 
használatba adja a Miskolc, Baross u. 13-15. sz. alatti 4826/1/A/1 hrsz-ú 
ingatlanban lévő 189 m2 nagyságú helyiségcsoportot a 4826/5 hrsz-ú ingatlan 
rendeltetésével   azonos célra (klub), a fenti ingatlanra korábban fennállott kezelői 
joggal azonos feltételekkel, azonos jogokkal és kötelezettségekkel.  

 
A helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült mindennemű költségek (rezsi, 
karbantartási-felújítási ktg., társasházi közös ktg. stb.), valamint közterhek (ideértve az 
esetleges adókötelezettséget is) az MVK Zrt-t terhelik. 

 
Az Önkormányzat 2 666 600 Ft összeg megfizetését vállalja az MVK Zrt. részére a 
korábbi és a megszerzésre kerülő jogok értékkülönbözeteként a 2010. évi 
költségvetése terhére, az Önkormányzat ingyenes tulajdonba adással megszerzett 
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 30 napon belül. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt. 
Végrehajtásért felelős főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal, illetve folyamatos 
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II-34/43.179/2010. 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. I. félévi munkaterve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. I. félévi munkatervét a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő és felelős:  munkaterv szerint 

 
 
 

II-35/43.262/2010. 
 
Tárgy:      Belvárosi rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi Terve 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi rehabilitáció II. 
ütem Előzetes Akcióterületi Tervére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. „Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező 

Belvárosi rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi Tervét. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a kiemelt 

város-rehabilitációs projektjavaslat  kormánydöntésre történő benyújtására. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Miskolci Városfejlesztési Társaság 

Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és –
rendezési Osztály             

                              Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   2010. április 30.  

 
3. A „ Belvárosi rehabilitáció II. ütem” fejlesztésének tervezésére meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében készülnek a műszaki tervek és költségbecslések, 
melyek leghamarabb 2010. április közepén állhatnak rendelkezésre. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a beérkező költségbecslések 
kevesebb, mint 20 %-kal térnek el az EATT-ben lévő költségektől, úgy azt saját 
hatáskörben módosíthassa. 

 
Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városfejlesztési Társaság 

    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és 
rendezési Osztály 

Határidő:   2010. április 30. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyilatkozzon a projekt megvalósításához szükséges saját erő rendelkezésre állásáról. 
 

Felelős:                Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Polgármesteri Kabinet Főépítészi,Városfejlesztési és rendezési 
Osztály 

Határidő:   2010. április 30. 
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5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a kiemelt 

projekt második körös benyújtásához szükséges előkészítő intézkedések megtételére, 
a Belvárosi rehabilitáció II. ütem végleges Akcióterületi Tervének, és műszaki 
tervdokumentációinak kidolgozására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városfejlesztési Kft. 

Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és 
rendezési Osztály 

      Miskolc Holding Zrt.  
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:   2010. október 30.  
 
6. A Közgyűlés engedélyezi a feladat indítását 2010. évi pénzügyi teljesítéssel. A 

Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi költségvetésben a Belvárosi 
rehabilitáció II. ütem előkészítése  feladatra 318,7 millió Ft fedezetet biztosít. 

  
Felelős:               Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Stratégiai Városfejlesztési Osztály 
  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. évi költségvetés elfogadása 

 
 
 

II-36/43.263/2010. 
 
Tárgy: Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt 

projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyaga 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolctapolca városrész 
integrált közterület-fejlesztése kiemelt projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervének 
munkaanyagára (első forduló)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. „Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező 

„Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése” kiemelt projektjavaslat 
Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyagát, és az abban foglalt fejlesztési célokat. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a kiemelt 

városrehabilitációs projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervét a Közgyűlés 2010. 
júniusi ülésére terjessze be. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Miskolci Városfejlesztési Társaság 

Polgármesteri Kabinet Főépítészi, Városfejlesztési és – rendezési 
Osztály             

                              Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   2010. május 30.  
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II-37/43.264/2010. 

 
Tárgy: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői 

álláshelyére  pályázat kiírása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 

Kollégium (3520. Miskolc Téglagyár u. 1-2. sz.) magasabb vezetői álláshelyére 
pályázatot hirdet a melléklet szerint tartalommal, 2010. augusztus 1-től 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 

 
 
 

II-38/43.265/2010. 
 
Tárgy: Beszámoló a Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező 

források fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2009. évi 
végrehajtásáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Szinva-patak és 
mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos felszámolására vonatkozó 
Intézkedési Terv 2009. évi végrehajtásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A Szinva-patak és mellékvízfolyásain 

keletkező szennyező források fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 
2009. évi végrehajtásáról” című beszámolót elfogadja.  

 
2. A Közgyűlés a program folytatására a 2010. évre elfogadott Intézkedési Terv 40.700 e 

Ft-ot irányoz elő, amely összeget az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
szerepeltetni kell.  

 
Felelős: Káli Sándor polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési  
 Főosztály 
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
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II-39/43.266/2010. 

 
Tárgy: Beszámoló a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 

2009. szeptember és 2010. január közötti időszakban elvégzett 
tevékenységekről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt 2009. szeptember és 2010. január közötti időszakban elvégzett 
tevékenységekről készített beszámolót és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt 2009. szeptember és 2010. január közötti időszakban elvégzett 
tevékenységekről készített beszámolót. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 

II-40/43.267/2010. 
 
Tárgy:   Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Miskolc 

Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában lévő létesítmények energia 
beszerzéseire 2010-2011. évre vonatkozóan 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megtárgyalta a „Tájékoztató Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában 
lévő létesítmények energia beszerzéseire 2010-2011. évre vonatkozóan” című 
előterjesztést. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak tulajdonában lévő létesítmények energia beszerzéseire 
2010-2011. évre vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi, és az intézkedési tervben 
foglaltakkal egyetért. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

II-41/43.287/2010. 
 
Tárgy:  Miskolci Városfejlesztési Kft. megbízása „A térségi közigazgatási és 

közszolgáltatási informatikai rendszerek kialakítása Miskolcon” projekt 
működésével és projektmenedzseri feladataival 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. megbízására „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek 
kialakítása Miskolcon” projekt működésére és projektmenedzseri feladatainak ellátására 
című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolc Városfejlesztési Korlátot Felelősségű Társaság ÉMOP-4.3.2-09-2010-0001.  „A 
térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek kialakítása Miskolcon” 
című projekt működtetéséről és projektmenedzseri feladatainak ellátásáról szóló Megbízási 
Szerződést jóváhagyja.  
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Városfejlesztési Kft.  
Közreműködik:  Pénzügy, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2010. március 31. 

 
 

II-42/43.288/2010. 
 
 
Tárgy:  Miskolc Kártya kedvezményezetti körének bővítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városi Lakossági Kártya 
kedvezményezetti körének bővítésére” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Kártya kedvezményezetti körének 

bővítését elfogadja és kiterjeszti a kártyahasználatra jogosultságot: 
 

 a  Miskolc agglomerációjában (Alsózsolca, Arnót, Felsőzsolca, Gesztely, 
Hernádkak, Hernádnémeti, Sajópálfala, Szirmabesenyő, Kistokaj, Mályi, 
Nyékládháza, Bükkszentkereszt, Répáshuta) állandó lakcímmel rendelkező 
magánszemélyekre, valamint  

   a Miskolci Ipari Parkban telephellyel rendelkező gazdasági társaságok nem 
miskolci állandó lakos munkavállalóira. 

 
2.) A Közgyűlés felkéri a kártyarendszert üzemeltető X-Centrum Nonprofit Kft-t, hogy 

gondoskodjon az elfogadott a kedvezményezetti kör bővítésének bevezetéséről 2010. 
március 15. napjáig.  

 
3.) A Közgyűlés elrendeli a Miskolc Kártya Szolgáltatási Szerződés módosítását Miskolc 

MJV Önkormányzata, illetve a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában működő érintett 
kulturális, turisztikai, parkolási, közlekedési, sport és szabadidős szolgáltatásokat 
nyújtó vállalatokat, illetve intézményeket érintően. 

  
Felelős:    polgármester 
Végrehajtásért felelős: X-Centrum Nonprofit Kft. 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. érintett tagvállalati és Miskolc MJV 

Önkormányzata érintett intézményi igazgatók 
Határidő:    2010. március 15. 

 
 

II-43/43.289/2010. 
 
Tárgy: ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 

tőkeemelés 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése nagyprojekthez kapcsolódó tőkeemelésre” vonatkozó sürgősségi előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a B.-A.-Z. Megyei Bíróság, mint 

Cégbíróság cégjegyzékébe bejegyzett Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített név: Miskolc 
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Holding Zrt., cégjegyzékszám: Cg.05-10-000406, székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 
5.) alaptőkéjének terhére kibocsátott összes részvény (egyszemélyes) tulajdonosa és 
egyben a Zrt. Legfőbb Szerve elhatározta a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjének a 
felemelését.  

 
A Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett 16.282.000.000,-Ft-ot 
kitevő alaptőkéjét (jegyzett tőke) felemelni rendeli 1.216.000.000,-Ft-tal.  

 
A Legfőbb Szerv megállapítja, hogy a jelen döntéssel elhatározott alaptőke-emelés 
megvalósulása esetén a Miskolc Holding Zrt. új felemelt alaptőkéje (jegyzett tőke) 
17.498.000.000,-Ft-ot tesz ki.  

 
A Legfőbb Szerv rögzíti, hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új részvények 
kibocsátásával kerül sor.  

 
Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt-nél kibocsátásra kerül 1.216 db 
1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, mely új 
részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészvénnyel azonos fajtába 
és osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkeznek.  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a zártkörű alaptőke-emelés során 
kibocsátott 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, újonnan 
előállított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – 
kötelezettséget vállal akként, hogy a részvények ellenértékeként pénzbeli hozzájárulás 
formájában és az alább részletezett módon megfizet a Miskolc Holding Zrt. számlájára 
1.216.000.000,-Ft-ot: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a jelen 
legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 20 napon belül, pénzbetét részleges 
szolgáltatásaként (az összrészvény ellenérték 25%-át kitevő) átutal a Miskolc Holding 
Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 304.000.000,-Ft-ot, és ezt 
meghaladóan, a jelen legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 1 éven belül, a 
Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által 
meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték 
szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. 

 
Az alaptőke növekmény terhére kibocsátott új részvények kibocsátási értéke 
megegyezik a részvények névértékével. 

 
A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a 
részvénytársaság által korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke, 
illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.  

 
 A Gt. 255.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés  
 

– zártkörű módon, új részvények kibocsátásával történik (valamennyi újonnan 
kibocsátott részvényt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata veszi át),  

– az alaptőke-emelés 1.216.000.000,-Ft mértékben történik, amely összeg 
megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével, 

– az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények ellenértékét a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbetét megfizetésével szolgáltatja, 

– a közgyűlés megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó 
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nyilatkozatát megtette, ezen nyilatkozat megerősítésére a jelen határozat 
meghozatalát követő 10 nap időtartamot határoz meg.  

 
A Legfőbb Szerv kötelezi a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az alaptőke 
változásával kapcsolatos legfőbb szervi döntést a cég honlapján a hatályos Alapító 
Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé.  

 
Feltételes Alapító Okirat módosítása 

 
A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a Gt. 
256.§ (1) bek-ben foglaltakra utalva], az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi 
részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során 
kibocsátott új részvények ellenértékének szolgáltatásától függően – a Miskolc Holding 
Zrt. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.  Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
 

„V/2.  „A részvénytársaság alaptőkéje/jegyzett tőkéje: 17.498.000.000.,-Ft, 
azaz Tizenhétmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió forint.” 

  
Az Alapító Okirat V/4. pontjának utolsóelőtti bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„Az alaptőke változása (leszállítása és egyidejű felemelése, továbbá a 2010. 
március 04. napján elhatározott alaptőke-emelése) során névértéken 
kibocsátásra kerül összesen 1.216  db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló, 
nyomdai úton előállított törzsrészvény (melyhez fűződő jogosítványok 
megegyeznek az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel), mely részvények 
kizárólagosan egyszemélyes jelleggel Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik.” 

 
Az Alapító Okirat V. Cikkelye az alábbi V/6. ponttal bővül: 

 
„V/6.  A 2010. március 04. napján elhatározott alaptőke változás (alaptőke-

emelés) során az Alapító 1.216.000.000,,-Ft pénzbetét szolgáltatására 
vállal kötelezettséget.  

 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 1.216. db 1.000.000,-Ft 
névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvény, mely a 
korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik. 
Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke 
megegyezik a névértékkel.  

 
Az alaptőke felemelése során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott 1.216.000.000,-Ft pénzbetét 
ellenértékeként az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt 
újonnan kibocsátandó 1.216 db 1.000.000,-Ft névértékű, névre szóló 
törzsrészvény. 

 
Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, 
hogy az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozat meghozatalát 
követő 20 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként (az 
összrészvény ellenérték 25%-át kitevő) átutal a Miskolc Holding Zrt. 10918001-
00000004-06900007 számlájára 304.000.000.,-Ft-ot, és ezt meghaladóan, a 
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jelen legfőbb szervi határozat meghozatalát követő 1 éven belül, a Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatóságának írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által 
meghatározott részletekben – köteles a még hátralékos részvényellenérték 
szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 

 
Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények 
átvételére vonatkozó nyilatkozatát az alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi 
határozatnak megfelelően megtette.” 

 
„VI/1.  A Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére 

kibocsátásra kerül összesen 17.498 db egyenként 1.000.000,-, azaz 
Egymillió forint névértékű, névreszóló, egy sorozatba tartozó 
törzsrészvény.” 

 
 
Felelős:                Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                    Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:                         MVK Zrt 

Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 
Főosztály 

Határidő:                         2010.március 24. 
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát 

az MVK Zrt. alaptőkéjének 1.216.000.000,- Ft-tal történő megemelésére a Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése Projekt önrészének biztosítása érdekében. 

 
Felelős:                Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:                         MVK Zrt 

Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 
Főosztály  

Határidő:   Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről szóló döntést 
követő 20 napon belül 

 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Konzorcium tagjait, hogy a 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodáshoz kapcsolódóan szükség esetén 
kiegészítő megállapodásban rögzítsék az önerő biztosításának módosult feltételeit 
jelen határozat 1. és 2. pontjában foglaltak figyelembevételével. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő megállapodás aláírására. 

 
Felelős:                Polgármester 
Végrehajtásért felelős:                   MVK Zrt 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési 

Főosztály  
Határidő:   Miskolc Holding Zrt. tőkeemeléséről szóló döntést 

követően 
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II-44/43.290/2010. 

 
Tárgy: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TÁMOP pályázat 

benyújtásának támogatása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeumnak a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” TÁMOP-
3.2.11/10/01 pályázat benyújtására című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Miskolci Galéria Városi 

Művészeti Múzeum benyújtsa pályázatát a „Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” TÁMOP-3.2.11/10/1 témakörben.  

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

pályázat által elnyert támogatásból megvalósított fejlesztéseket és szolgáltatásokat a 
projekt befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeumban. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Közreműködik:     Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 
Határidő:   2010. március 4. 
 

 
II-45/43.291/2010. 

 
Tárgy: Közszolgáltatási megállapodás megkötése a Romano Teatro Kulturális 

Egyesülettel 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közszolgáltatási 
megállapodás megkötésére a Romano Teatro Kulturális Egyesülettel” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Romano Teatro Kulturális Egyesülettel Miskolc város hírnevének öregbítése, valamint az 
igényes színház népszerűsítése és támogatása céljából megkötendő Közszolgáltatási 
Megállapodást jóváhagyja. 
 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős:   Fedor Vilmos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási és Kulturális Főosztály 
Határidő:   2010. március 15. 
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II-46/43.292/2010. 

 
Tárgy:  Miskolci intézmények főzőkonyháin menzareform megvalósítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzati 
intézmények főzőkonyháin történő menzareform megvalósítására” című sürgősségi 
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a menzareform céljaival és az 

önkormányzati intézmények főzőkonyháin a menzareform bevezetésével, a 
menzareform céljaival. 

 
2. A Közgyűlés felkéri Buday Péter főiskolai tanárt, országos hírű mesterszakácsot a 

menzareform szakmai irányítására.  
 
3. A Közgyűlés dr. Simon Gábor képviselőt a menzareform projektgazdai feladatok 

ellátásával megbízza. 
 
4. A Közgyűlés a menzareform program megvalósításához - a 2010. évi költségvetése 

terhére - 10 millió forint támogatást biztosít a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány részére, melyről külön megállapodást kell kötni. Az alapítvány a 10 
millió forint támogatást kizárólag a menzareform céljaira, intézményi eszközök 
vásárlására fordíthatja.  

  
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős: Buday Péter főiskolai tanár  
    dr. Simon Gábor képviselő 
    Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány  
Közreműködő főosztály: Közoktatási és Kulturális és Főosztály, 
    Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. december 31. 

 
 

II-47/43.293/2010. 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 

között létrejött ellátási szerződés módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt között létrejött ellátási szerződés 
módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetével 2007. július 2. napjával 
megkötött Ellátási Szerződés 2/e pontjának módosításához az alábbiak szerint 
hozzájárul:  

 
  „2/e 36 fő részére hajléktalanok otthonát, (…) működtet” 
 
2./  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, az  ellátási szerződés módosításának 

aláírására. 
Felelős:        Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. március 31. 
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II-48/43.294/2010. 

 
Tárgy:  MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 

Oktató Kórház Nonprofit Kft. kapacitáson belüli ágyszámának 
átcsoportosítása, és a hospice ellátás bővítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK Nonprofit Kft. 
kapacitáson belüli ágyszámának átcsoportosítására, és a hospice ellátás bővítésére” című 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolci Semmelweis 

Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. ápolási ágyaiból 
5 ágy kapacitás átcsoportosításra kerüljön a Hospice Osztály ellátási kapacitásához. 

 
2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Miskolci Semmelweis Ignác 

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
kapacitás átcsoportosításhoz szükséges intézkedéseket az ÁNTSZ Észak-
magyarországi Regionális Intézete, valamint a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 
felé megtegye. 

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

Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. április 30.  
 
 

II-49/43.295/2010. 
 
Tárgy: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató 

Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Semmelweis 
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 

Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását 
jóváhagyja az alábbiak szerint:   

 
 Cikkely 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
  
 „A társaság rövidített cégneve: MISEK Nonprofit Kft.” 
 
 Cikkely 2. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 „A Gt. 141. § (2) bekezdés x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

Legfőbb Szerv kijelölten kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:” 
 
 Cikkely 2. 2. c) alpontja utolsó bekezdésének utolsó tagmondata az 

 alábbiak szerint módosul: 
 „Megengedett utólagos jóváhagyási eljárásnak minősül, ha a felek által aláírt 

megállapodás (ügyletről szóló okirat) tartalmazza a Ptk. 215.§-ra történő azon 
utalást, hogy a szerződés, illetve jognyilatkozat létrejöttéhez a Legfőbb Szerv 
írásban rögzült hozzájárulása szükséges.” 
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 Cikkely 2. 2. g) alpontja az alábbiak szerint módosul:  
 „a Hárommillió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű társaság alapítása, ilyen 

társaságban társasági részesedés szerzése vagy annak elidegenítése, 
valamint az ilyen társaság jogutód nélküli megszüntetéséről való 
döntéshozatal”. 

 
 Cikkely 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 „A munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezető a társaság igazgatói 

beosztással rendelkező munkavállalóira szabadon átruházhatja.” 
 VII. Cikkely 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 A felügyelő bizottság előzetes tájékoztatása, minden olyan szerződés 

megkötése előtt, amelynek összege a 25.000.000.-Ft-ot meghaladja. 
 
 XVII. Cikkely 18. pontját törli. 

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

hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős:         Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2010. március 31. 
 

 
II-50/43.296/2010. 

 
Tárgy: 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 

céltámogatási igény benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2010. évi egészségügyi 
gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtása” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – a helyi önkormányzatok címzett és 

céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4.§ (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, valamint a 19/2005. (II.11.) Korm. rendelet szerint – az 
Önkormányzat 2010. évre gép-műszer beszerzés vonatkozásában céltámogatási 
igényt nyújt be. 

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

Főosztály 
Határidő:   2010. április 1. 
  
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igény pozitív elbírálása esetén a 

szükséges 25 % önrészt, várhatóan 10 millió forintot a 2010. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

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

Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
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3.)  A Közgyűlés felkéri a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjét az  igénybejelentés előkészítésével, benyújtásával, valamint az 
egészségügyi gépek-műszerek beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   folyamatos 
 
4.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció kötelező elemét 

képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a Regionális Egészségügyi 
Tanács szakmai bizottsága által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány alapján a 
céltámogatási igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

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

Főosztály 
Határidő:   2010. április 1. 

 
 
 

II-51/43.297/2010. 
 
Tárgy: MISEK Nonprofit Kft. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című 

pályázat (ÉMOP-2009-4.1.2./A) benyújtásához hozzájárulás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése című pályázat (ÉMOP-2009-4.1.2./A) benyújtására a MISEK 
Nonprofit Kft. vonatkozásában” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolci 

Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
pályázatot nyújtson be az Észak-magyarországi Operatív Program keretében 
meghirdetésre került rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-2009-4.1.2./A) 
című pályázatra. 

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

Főosztály 
Határidő:   2010. április 30. 
   
                                    
2.)  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 

megvalósítandó projekt elszámolható összköltségének legalább 10 %-át kitevő 
önrészt, várhatóan 60 millió forintot a projekt megvalósulásának időtartama alatt a 
2010. és a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal, illetve 2011. évi költségvetés elfogadásának 

időpontja 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 179

 
 
3.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a pályázat 

kötelező tartalmi elemét képező nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
Határidő:   2010. április 30. 

 
 
 

II-52/43.305/2010. 
 
Tárgy:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló 

intézményfenntartói társulási megállapodás módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás 
módosításának jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 
irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás módosítását. 

 
2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírására. 
 
Felelős:        Polgármester 
Határidő:  azonnal, illetve 2010. márc. 10. 
Végrehajtásért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 

Főosztály 
Közreműködik:  Kistérségi munkaszervezet 

 
II-53/43.322/2010. 

 
Tárgy: „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése” 

projekt előrehaladási beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a „Diósgyőr-
Lillafüred Komplex Ökoturisztikai Fejlesztése” ÉMOP 2.1.1/A pályázat 
előrehaladásáról” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a „Diósgyőr-Lillafüred Komplex 

Ökoturisztikai Fejlesztése” ÉMOP 2.1.1/A pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat 
előrehaladásáról szóló beszámolót. 

 
2./  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Diósgyőri vár és környezetére 

készített térségfejlesztési programról szóló IV-99/59.458/2004. sz. határozat 2. 
pontja alapján létrejött polgármesteri biztosi szerződést mondja fel. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Jogi és Közigazgatási Osztály 
Közreműködik:  Főépítészi, Városfejlesztési és – Rendezési Osztály  
Határidő:  azonnal, illetve 2010. március 15.  
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT 

HATÁROZATOK 
 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 
 
 
2010. január 19-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozata: 
 
 

1/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Javaslat  a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt pálya 

felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú 
Közösségi eljárásrend, Kbt. IV. fejezet, 3. cím szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lezárására 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a  „Miskolc 
városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt pálya felújítás, vonalhosszabbítás és 
kapcsolódó infrastruktúra tárgyú Közösségi eljárásrend, Kbt. IV. fejezet, 3. cím szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó előterjesztést és javasolja a Közgyűlésnek, 
hogy nyertes ajánlattevőnek a MISKOLCI ZÖLD NYÍL 2009 KONZORCIUM-ot hirdesse ki.  
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  MVK Zrt. 
Határidő:  következő Közgyűlés időpontja 
 
 
 
2010. február 9-ei: 
 
Nyilt ülésén hozott határozatai: 

 
 

2/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Szinva patak mederrendezéshez idegen tulajdonú ingatlanok kisajátítást 

helyettesítő adásvétellel történő megszerzése tárgyban hozott 44/2009. sz. 
GA.BI. határozat módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat 
a Szinva patak mederrendezéshez idegen tulajdonú ingatlanok kisajátítást helyettesítő 
adásvétellel történő megszerzése tárgyában hozott 44/2009 sz. határozat 
módosítására”című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  m ó d o s í t j a  a 
2009.  június 26-án hozott 44/2009 számú határozatának azt a részét, - melyben döntött a 
Szinva patak mederrendezéséhez idegen-tulajdonú ingatlanok kisajátítását helyettesítő, 
adásvétellel történő megszerzésről az igénybe vett terület mértékéről (m2), az igénybe vett 
terület értékéről (Ft) - az alábbiak szerint: 
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1. A Gazdasági Bizottság - az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 

feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról 
szóló, többször módosított 1/2005. (II.10.) számú rendelet 24.§ (2) b) pontja alapján -  
a Szinva patak mederrendezéshez szükséges ingatlanok értékét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
Ingatlan helyrajzi 
száma 

Igénybevett terület 
mértéke (m2) 

Igénybe vett terület 
értéke (Ft) 

31465 653 4.490.000. 
31466 152 1.050.000. 
31467 139    990.000. 
31468 137    970.000. 
31469 146 1.100.000. 
31470 132    727.500. 
31471 54    380.000. 
31472 52    370.000. 
31473 117    900.000. 

Összesen 1582 10.977.500. 
 
 
2. A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 

értékeken az ingatlanok tulajdonosait vételi ajánlattal keresse meg, a tulajdonosokkal 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön, vagy megegyezés hiányában 
kisajátítási eljárást kezdeményezzen.  

 
Felelős:   Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:              Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály, 
          Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:   határozat kézhezvételét követő 60 napon belül 

 
 
 

3/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc, Kuruc utcában elhelyezkedő „közterület” megnevezésű ingatlan egy 

részének értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat 
a Miskolc, Kuruc utcában elhelyezkedő „közterület” megnevezésű ingatlan egy részének 
értékesítésére” című előterjesztést, melyre vonatkozóan az alábbiak szerint dönt: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának 1/2005. (II.10.) sz. rendelete az Önkormányzat 
vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a 
vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló rendelet 24. §. (2) b) bekezdésében 
átruházott hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc, Kuruc utcában 
lévő 30519/92 hrsz.-ú „közterület” megnevezésű ingatlan 1761/62322-ed része, azaz 
az ingatlanból – telekalakítással „áruház, kereskedelmi egység és iroda” 
megnevezéssel leválasztásra kerülő – 1761 m2 nagyságú terület a 30519/23 és a 
30519/24 hrsz.-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosa (jelenleg az UNIO-COOP 
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Szövetkezeti Kereskedelmi Zrt. 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 1. szám) részére telek-
kiegészítésként értékesítésre kerüljön. 

 
2./ Az ingatlanrész eladási ára 15.000.000.-Ft + 0 Ft ÁFA (fajlagos ár ~ 8500,-Ft/m2), azaz 

Tizenötmillió forint, melyet vevő az adásvételi előszerződés megkötésekor 
egyösszegben köteles kiegyenlíteni. 

 
3./ Az értékesítésre kerülő ingatlanrészt távhő, ivóvíz, szennyvíz, földgáz és a 

telefonhálózat alépítményei keresztezik. A közművezetékek nyomvonalára a 
szolgáltatók nem jegyeztek be szolgalmi jogot, azonban azokat vevő tudomásul veszi, 
elfogadja. 

 
4./ Az értékesítés feltétele, hogy az ingatlan területének csak a jelenlegi 30519/23 és a 

30519/24 hrsz.-ú földrészletek közé eső része építhető be, a többit közterület jelleggel 
kell megtartani, mely nem keríthető le és amelyen kötelezően díszburkolat, valamint 
zöldfelület alakítandó ki, melynek határideje a végleges adásvételi szerződés 
megkötésétől számított egy év. A vevői kötelezettséget biztosítsa az eladó javára 
engedett visszavásárlási jog, mely az eredeti eladási árra, s két év időtartamra szóljon. 

 
5./ Vevő köteles a közterület működtetésére az önkormányzattal üzemeltetési 

megállapodást kötni. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a MIK Zrt.-
t az elidegenítés teljes körű – az adásvételi szerződések aláírását is magába foglaló – 
lebonyolítására. 
 
Figyelemmel a teljes ingatlant terhelő be nem jegyzett szolgalmi jogok miatti 20 %-os – az 
értékbecslésben meghatározott – kedvezményre, a Bizottság felkéri a MIK Zrt.-t, hogy olyan 
szerződési ponttal egészítsék ki a megállapodást, amelyben a Vevő lenyilatkozza és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőbeli fejlesztések során az esetlegesen felmerülő 
építészeti és technológiai okok miatti közmű áthelyezéseknek a költségeit teljes mértékben 
magára vállalja. A Bizottság kéri az aláírt szerződés egy példányának bemutatását.  
 
Felelős:  MMJV Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 

Elnöke 
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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2010. február 9-ei: 
 
Zárt ülésén hozott határozata: 
 
 

4/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 

Tárgy:  A Szállítási szerződés az „Iskola védőnői program” megvalósításához szükséges 
Spinal Mouse (gerincegér) beszerzésére tárgyú általános egyszerű közbeszerzési 
eljárás ismételt megindításának jóváhagyása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  A „„Szállítási szerződés óvodás és általános iskolás gyerekek részére 2 dl-

es kiszerelésű, 2,8 % -os zsírtartalmú, pasztőrözött poharas tej (iskolatej) 
szállítására” tárgyú Kbt. IV. fejezet 7. cím szerinti gyorsított meghívásos 
közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„„Szállítási szerződés óvodás és általános iskolás gyerekek részére 2 dl-es 
kiszerelésű, 2,8 % -os zsírtartalmú, pasztőrözött poharas tej (iskolatej) szállítására” 
tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „„Szállítási 
szerződés óvodás és általános iskolás gyerekek részére 2 dl-es kiszerelésű, 2,8 % -os 
zsírtartalmú, pasztőrözött poharas tej (iskolatej) szállítására” tárgyban indult közbeszerzési 
eljárásban a mellékelt részvételi felhívást jóváhagyja.  
 
Felelős:  Gazdasági Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
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6/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  „Vállalkozási szerződés, Miskolc Város közigazgatási határain belüli 

közutak – kapacitást nem növelő – szilárd útburkolat felújítási munkáira” 
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyására 
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7/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  A „Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai 

vizsgálata” tárgyú Kbt. IV. fejezet 3. cím szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” 
tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „Miskolc város 
üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” tárgyban indult 
közbeszerzési eljárásban a mellékelt és bírálóbizottsági jegyzőkönyvek alapján megállapítja, 
hogy a közösségi eljárási rezsimben lefolytatott - Kbt. IV. fejezet 3. cím szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
 
1.) A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

SMARAGD-GSH – GEOPROSPER Konzorcium (1114 Budapest, Villányi út 9. III. 
em.2.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti. 

 
2.) A szerződés a SMARAGD-GSH – GEOPROSPER Konzorcium (1114 Budapest, 

Villányi út 9. III. em.2.) 254.300.000,- Ft + ÁFA összegben megköthető. 
 
Felelős:  Gazdasági Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   azonnal 
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2010. február 26-ai: 
 
Nyilt ülésén hozott határozata: 

 
8/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolci Szimfonikus Zenekar kezelésében és használatában álló Miskolc, 

Fábián u. 6/a. szám alatti épület földszintjén lévő 9 m2 kiterjedésű helyiség 
bérbeadásának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a „Javaslat a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar kezelésében és használatában álló Miskolc, Fábián u. 6/a. szám alatti 
épület földszintjén lévő, 9 m2 kiterjedésű helyiség bérbeadásának jóváhagyására” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának „az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás 
rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított 
1/2005. (II.10.) számú rendelet 23. §. (9) bekezdése alapján a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar, mint bérbeadó és  Büdiné Tokár Szilvia egyéni vállalkozó, mint bérlő között (3434 
Mályi, Bem József u. 7.) között létrejövő Kvo: 23.096-2/2010. számú „Helyiségbérleti 
Szerződés”-t jóváhagyja.   
 
 
Felelős:     Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:   Miskolci Szimfonikus Zenekar 

Büdiné Tokár Szilvia egyéni vállalkozó   
Végrehajtást felügyelő osztály:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő:     2010. február 28. 

 
 
 

2010. február 26-ai: 
 
Zárt ülésén hozott határozatai: 

 
 

9/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  „„Megbízási szerződés ÉMOP-2009-2.1.1/A keretében  Diósgyőri vár – 

Lillafüred közötti fejlesztési terület turizmusfejlesztési koncepciójának 
projektmenedzseri feladatainak ellátására” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. cím 
szerinti Általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindításának 
jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„„Megbízási szerződés ÉMOP-2009-2.1.1/A  keretében  Diósgyőri vár – Lillafüred 
közötti fejlesztési terület turizmusfejlesztési koncepciójának projektmenedzseri 
feladatainak ellátására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „„Megbízási 
szerződés ÉMOP-2009-2.1.1/A keretében  Diósgyőri vár – Lillafüred közötti fejlesztési 
terület turizmusfejlesztési koncepciójának projektmenedzseri feladatainak ellátására” 
tárgyban indult közbeszerzési eljárásban a mellékelt ajánlattételi felhívást jóváhagyja.  
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Felelős:  Gazdasági Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 

10/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  „„Megbízási szerződés a www.miskolc.hu portál üzemeltetési 

szolgáltatásának ellátására” tárgyú Kbt. VI. fejezet 22. cím Kbt. 252.§ (1) 
bekezdés e) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindításának jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„„Megbízási szerződés a www.miskolc.hu portál üzemeltetési szolgáltatásának 
ellátására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „„Megbízási 
szerződés a www.miskolc.hu portál üzemeltetési szolgáltatásának ellátására” tárgyban 
indult közbeszerzési eljárásban a mellékelt ajánlattételi felhívást jóváhagyja.  
 
Felelős:  Gazdasági Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

 
2010. február 26-ai: 
 
Nyilt ülésén hozott határozata: 
 
 

11/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Holding Zrt. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 
„Miskolc Holding Zrt. 2010. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Miskolc Holding 
Zrt. 2010. évi üzleti tervét jóváhagyja.  
 
A Miskolc Holding Zrt. 2010. évi jóváhagyott üzleti terve a határozat mellékletét képezi.  
 
Felelős:  Gazdasági Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.miskolc.hu/
http://www.miskolc.hu/
http://www.miskolc.hu/
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12/2010. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  A Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a Miskolc 
Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatára a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága a Miskolc Holding Zrt. 

Javadalmazási Szabályzatát a mai nappal hatályon kívül helyezi, s elfogadja a jelen 
előterjesztés mellékletét képező Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, s 
egyben kötelezi a társaság cégvezetőjét, hogy a szabályzatot, annak elfogadásától 
(közlésétől) számított 30 napon belül a társaság cégiratainál a Cégbírósághoz történő 
benyújtással elhelyezze. 

 
2. A felügyelő bizottság elnöke vonatkozásában a bruttó tiszteletdíj 294.000 Ft + 25% 

költségátalány havonta. 
 
A felügyelő bizottsági tagok vonatkozásában a bruttó tiszteletdíj 176.400 Ft + 25% 
költségátalány havonta. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG: 
 
2010. január 20-ai: 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 
 

1/2010. sz. Jogi és Ügyrendi Bizottsági határozat 
 

 
Tárgy:  Javaslat a Szűcs S. és az Ady E. utcák kereszteződésében elhelyezkedő 

„Centrum-tömb”-ben megvalósítandó ingatlanfejlesztéssel érintett 
ingatlanfejlesztéssel érintett 3577/2, 3589/1 hrsz-ú ingatlanokra 
bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában 

 
A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Szűcs S. és az Ady E. 
utcák kereszteződésében elhelyezkedő „Centrum-tömb”-ben, megvalósítandó 
ingatlanfejlesztéssel érintett 3589/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási 
jog törlése tárgyában” című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VII-187/32.085/2009. számú határozatában 
kapott felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága a Miskolc, 3589/1 helyrajzi számú ingatlanra Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog törlésével összefüggő 
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megállapodásban foglaltakkal a Ptk. 215 §-ára tekintettel egyetért, és azt jóváhagyja, 
figyelemmel a hivatkozott közgyűlési határozatokban foglaltakra is.  
 
Ezzel egyidejűleg utasítja a MIK Zrt-t a megállapodással összefüggő feladatok teljeskörű 
elvégzésére. 
 
Felelős:       Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIK Zrt.  
Végrehajtásért felelős főosztály: Pénzügyi, Adó, és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     Azonnal 
 
 
 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG: 
 

 
2010. február 25-ei 
 
Nyílt ülésén hozott határozata: 
 
 

1/2010.(II.25.) sz. Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság határozat 
 
Tárgy:   Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány részre a 

Kocsonyafesztivál 2010 - Zöld Sátor programjának támogatása 
 
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság az Ökológiai Intézet a Fenntartható 
Fejlődésért Alapítvány részre a Kocsonyafesztivál 2010 - Zöld Sátor programjának 
támogatására vonatkozó pályázatát elbírálva -- a Helyi Környezet- és Természetvédelmi 
Alap terhére 1.103.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszáz-háromezer forint egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az abban részletezettek szerint. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály  
   Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály   
Határidő:  a szerződés megkötésére a támogatás elfogadásától számított 15 nap 
 

 



 
1. szám                            ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY                                           . 
 

 

190

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIADJA: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

 
 
 

Szerkesztette: 
Doszpoly Judit 

 
Jóváhagyta: 

Méhész Katalin 
aljegyző 

 
 
 

KÉSZÜLT:   
 

Polgármesteri Hivatal 
hivatali nyomdájában 
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