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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

Rendelet  száma      Tárgya:             

2010. december 16-i Közgyűlés

33/2010.(XII.22.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2/2010.(III.10.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról

34/2010.(XII.21.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2/2010.(III.10.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról
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35/2010.(XII.22.) a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról

36/2010.(XII.22.) az egyes adózást érintő önkormányzati 
rendeletek

módosításáról

37/2010.(XII.22.) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
felépítéséről és működési rendjéről szóló 
7/2004.(III.10.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére, valamint az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.7.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról

38/2010.(XII.22.) a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 
36/1996.(VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma      Tárgya             
.

2010. december 16-án: 
Zárt ülésen hozott határozata:

X-235/44.251-1/2010. Belterületbe vonási kérelem jóváhagyása
X-236/43.028-5/2010. Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2010. 

november, december hó)
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X-237/44.393/2010. 2011. évi városi kitüntető díjak és címek 
adományozására tett javaslatok előzetes 
elbírálását végző Kuratórium megválasztása

X-238/44.442/2010. DSM Nonprofit Kft-vel szembeni felszámolási 
eljárás megszüntetését biztosító megállapodások 
jóváhagyása és a DSM Nonprofit Kft egyéb 
kötelezettségeinek teljesítését kiváltó döntések 
jóváhagyása

X-239/44.443/2010. CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megválasztása

X-240/44.443-1/2010. CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak cseréje

X-241/44.444/2010. Dr.Szatmáry-Antal Tamás Miskolc Városi 
Szabadidőközpont vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetése

X-242/44.459/2010. Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak cseréje

X-243/44.458/2010. Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak cseréje

2010. december 16-án
Nyíltülésen hozott határozatai:
X-244/44.384-1/2010. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról

X-245/44.385/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2011. évi költségvetési koncepciója

X-246/44.388-1/2010. Polgármesteri Hivatal szervezeti és belső 
tagozódásának, munkarendjének és 
ügyfélfogadási rendjének meghatározása 

X-247/44.392/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött 
„Közszolgáltatási Szerződés” 2011. évre 
érvényes normatíváinak jóváhagyása

X-248/44.394/2010. Közművelődési megállapodások módosítása és 
új megállapodás kötése

X-249/44.395/2010. Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása
X-250/44.396/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 

kisebbségi önkormányzataival együttműködési 
megállapodás megkötése

ŰX-251/44.398/2010. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Tanács önkormányzati oldali képviselőjének 
megválasztása

X-252/44.399/2010. BÜKK-MAKK LEADER Nonprofit Kft-hez történő 
csatlakozás 

X-253/44.179-3/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. 
I.félévi munkaterve

X-254/48.783-1/2010. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása 2010. II. félévi működéséről
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X-255/44.437/2010. Miskolc, Szirma Óvoda u. 4 számú ingatlan 
használatba adása

X-256/44.438/2010. Miskolc-Ómassa háziorvosi rendelő további 
működtetése

X-257/44.439/2010. Latabár-sor támfalcsúszás és útbeszakadás 
tárgyú vis maior pályázatra pályázat benyújtása 
és önrész biztosítása

III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

2010. december 20-ai

Zárt ülésen hozott határozatai:

12/2010. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
költségvetésében elkülönítetten szereplő 
Választókerületi Alap 2008-2010. évi 
felhasználásával kapcsolatos megállapítások

I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
33/2010. (XII. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 
(III.10.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról

1.§

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
 költségvetési bevételek főösszegét 53.316.862 ezer Ft-ban,
 költségvetési kiadások főösszegét   63.499.369 ezer Ft-ban,
 költségvetési bevételek és kiadások hiányát      10.182.507 ezer Ft-

ban,
 tárgyévi hiteltörlesztés összegét 368.547 ezer Ft-ban,
e.) összes hiányát 10.551.054 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 10.551.054 ezer Ft-os 
hiányából a működési hiány összege 1.660.382 ezer Ft, a felhalmozási 
hiány összege 8.890.672 ezer Ft.

(3) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás 
bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 860.382 ezer Ft 
összegben külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi 
műveletek útján, hitelek felvételéből 800.000 ezer Ft összegben 
finanszírozza. 

(4) A (3) bekezdés szerinti pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba 
beépített működési feladatokat finanszírozza.

(5) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében 
előző évi pénzmaradvány igénybevételével 2.668.781 ezer Ft összegben 
külső forrás bevonásával finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján 
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előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 2.321.891 ezer Ft összegben 
tárgyévi hitel felvételéből 3.900.000 ezer Ft összegben finanszírozza.

(6) Az (5) bekezdés szerinti pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi 
kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.

(7) Az Önkormányzat 2010. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését 
a  4/e melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét a 1. melléklet, az (1) 
bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 3. 
melléklet tartalmazza.

(9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési 
és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a melléklet tartalmazza.

(10)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 a költségvetési szervek bevételeit a 4/a melléklet tartalmazza.

(11)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 
feladatonkénti részletezését a 4/c melléklet, a beruházási kiadási 
előirányzatok feladatonkénti részletezését a 4/d melléklet tartalmazza.

(12) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 4/b melléklet 
tartalmazza.

(13) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek létszámkeretét a 6 melléklet tartalmazza, mely  a 
jellemző feladatmutatókat is magában foglalja tájékoztató jelleggel.

(14) Az Önkormányzat 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12 
melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2011. 
és 2012. évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves 
kihatással járó tételeket a 7, 4/c és 4/d mellékletek tartalmazzák.

(16) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és 
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kiadásait a 9 melléklet tartalmazza.

(17) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzata 1.153 fő/hó.

(18) A Közgyűlés Alapítványok részére nyújtott támogatásait a 13. melléklet 
tartalmazza.”

2.§

(1) A R. 2010. évi költségvetés mérlegéről szóló 1. melléklete helyébe e 
rendelet  a 2010. évi költségvetés mérlegéről szóló 1. melléklete, a R.  a 
2010. évi költségvetés mérlege (működési-felhalmozási kiadások) 
elnevezésű 1/a. melléklete helyébe e rendelet a 2010. évi költségvetés 
mérlege (működési-felhalmozási bevételek és  kiadások) elnevezésű 1/a. 
melléklete, a R. Önkormányzat 2010. évi bevételei elnevezésű 3. 
melléklete helyébe e rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2010. évi bevételeiről szóló 2 melléklete, a R.. a 
2010. évi intézményi bevételek és kiadások funkciónként elnevezésű 4/a 
melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi 
költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 3. melléklete, a R.  a helyi 
kisebbségi önkormányzatok költségvetéséről szóló  5. melléklete 

helyébe e rendelet  a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése 
elnevezésű 4. melléklete, a R. az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló feladatokról szóló  9.melléklete helyébe e rendelet az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló feladatokról szóló 5. melléklete, a R. 
előirányzat – felhasználási ütemterv elnevezésű 12.melléklete helyébe e 
rendelet  előirányzat – felhasználási ütemterv 2010. év elnevezésű  6. 
melléklete lép.

(2) A R. kiegészül e rendeletnek az Alapítványok-Közalapítványok 2010. 
évi támogatása elnevezésű 7. melléklete szerinti az Alapítványok-

Közalapítványok 2010. évi támogatása elnevezésű 13. melléklettel.

3.§

A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„2. §

A Közgyűlés a megállapított kiadási főösszegen belül 

a) a személyi jellegű kiadások előirányzatát 15.989.601 ezer Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.218.475 ezer Ft,
c) a dologi jellegű kiadások előirányzatát 14.175.563 ezer Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 53.959 ezer Ft,
e) pénzeszközátadás, támogatások speciális célú 
támogatások előirányzatát 8.155.681 ezer Ft,
f) a felújítások előirányzatát 350.965 ezer Ft,
g) a beruházások előirányzatát 18.389.837 ezer Ft,
h) a költségvetés általános tartalékát 32.862 ezer Ft,
i) a költségvetés céltartalékait - ezer Ft,
j) fejlesztési céltartalékot 1.121.820 ezer Ft,
k) az adósságszolgálat tárgyévi előirányzatát 1.379.153 ezer Ft

összegben állapítja meg.

4.§

Ez a rendelet 2010. december 20-án lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti.

Miskolc, 2010. december 16.

Dr. M i h a l e c z   Péter Dr. K r i z a   Ákos

                           jegyző polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
34/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 
(III.10.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról

1.§

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.) 
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„1.§
(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételek főösszegét 54.168.230 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadások főösszegét 64.350.737 ezer Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások 

hiányát 10.182.507 ezer Ft-ban
d) tárgyévi hiteltörlesztés összegét 368.547 ezer Ft-ban
e) összes hiányát 10.551.054 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 10.551.054 ezer Ft-os 
hiányából
a működési hiány összege 1.660.382 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege 
8.890.672 ezer Ft.

(3) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás 
bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 860.382 ezer Ft 
összegben külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi 
műveletek útján, hitelek felvételéből 800.000 ezer Ft összegben 
finanszírozza.

(4) A (3) bekezdés szerinti pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba 
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beépített működési feladatokat finanszírozza.

(5) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében, 
előző évi pénzmaradvány igénybevételével 2.668.781 ezer Ft összegben, 
külső forrás bevonásával finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján 
előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 2.321.891 ezer Ft összegben 
tárgyévi hitel felvételéből 3.900.000 ezer Ft összegben finanszírozza.

(6) Az (5) bekezdés szerinti pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi 
kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.

(7) Az Önkormányzat 2010. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését 
a rendelet 4/e. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. melléklete, az 
(1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e 
rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(9) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési 
és felhalmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.

(10)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 a költségvetési szervek bevételeit e rendelet 4/a. melléklete 
tartalmazza.

(11)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 
feladatonkénti részletezését e rendelet 4/c. melléklete, a beruházási kiadási 
előirányzatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. melléklete 
tartalmazza.

(12) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. 
melléklete tartalmazza.

(13) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek létszámkeretét a Közgyűlés e rendelet 6. melléklete 
szerint állapítja meg, a jellemző feladatmutatókat tájékoztató jelleggel e 
rendelet 
6. melléklete tartalmazza.
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(14) Az Önkormányzat 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 12. 
melléklete tartalmazza.

(15) 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., 4/c. és 4/d. mellékletei tartalmazzák.

(16) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és 
kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(17) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzata 1.153 fő/hó.

(18) A Közgyűlés Alapítványok részére nyújtott támogatásait a 13. melléklet 
tartalmazza.”

2.§

A R.  2010. évi költségvetés mérlegéről szóló 1. melléklete helyébe e 
rendeletnek a 2010. évi költségvetés mérlegéről szóló 2. melléklete, a 
R. 2010. évi költségvetés mérlegéről szóló 1/a melléklete helyébe e 
rendeletnek a 2010. évi költségvetés mérlegéről szóló 2/a melléklete, a 
R. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
bevételeiről szóló 3. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2010. évi bevételeiről szóló 3. melléklete, a 
R. Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi intézményi bevételek és 
kiadások funkciónként elnevezésű 4/a melléklete helyébe e rendelet 
Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése gazdálkodónként 
elnevezésű 5. melléklete, a R. a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
működési kiadásai és tartalékai feladatonként elnevezésű 4/b 
melléklete helyébe e rendelet a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
kiadásainak korrigált előirányzata elnevezésű 6. melléklete, a R.  2010. 
évi felújítási előirányzatok tételes jegyzékéről szóló 4/c melléklete 
helyébe e rendeletnek a 2010. évi felújítási előirányzatok korrigált 
előirányzatáról szóló 7. melléklete, a R. 2010. évi beruházási 
előirányzatok tételes jegyzékéről szóló 4/d melléklete helyébe e 
rendelet 2010. évi beruházások korrigált előirányzatáról szóló 8. 
melléklete, a R. az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
feladatokról szóló 9. melléklete helyébe e rendeletnek az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló feladatokról szóló 9. melléklete, a R. 
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előirányzat – felhasználási ütemterv elnevezésű 12. melléklete helyébe 
e rendelet előirányzat – felhasználási ütemterv 2010. év elnevezésű 10 
melléklete lép.

3.§

Az  R. 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A Közgyűlés a megállapított kiadási főösszegen belül: 

a) a személyi jellegű kiadások előirányzatát 15.981.480 ezer Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói

járulék, egészségügyi hozzájárulás) előirányzatát 4.223.353ezer Ft,
c) a dologi jellegű kiadások előirányzatát 14.479.476 ezer Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 53.959 ezer Ft,
e) pénzeszközátadás, támogatások

(speciális célú támogatások) előirányzatát8.569.889 ezer Ft,
f) a beruházások előirányzatát 18.605.012 ezer Ft,
g) a felújítások előirányzatát 395.054 ezer Ft,
h) a költségvetés általános tartalékát 13.699 ezer Ft,
i) a költségvetés céltartalékait - ezer Ft,
j) fejlesztési céltartalékot 1.121.820 ezer Ft,
k) az adósságszolgálat tárgyévi előirányzatát 1.275.542 ezer Ft
összegben állapítja meg.” 

4.§

E rendelet 2010. december 21-én lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti.

Miskolc, 2010. december 16.

Dr. M i h a l e c z  Péter Dr. K r i z a   Ákos

          jegyző                                     polgármester

13



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

35/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény 76.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el:

1.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait, 

külön eljárás nélkül az előző évi kiadási előirányzatokon belül 

folytatólagosan teljesítse.

2.§

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, 

valamint az ellátott működési feladatok, az évente ismétlődő 

rendszeres gazdasági társasági, egyesületi és egyéb 

támogatások, pénzeszköz átadások 2011. évi finanszírozása az 

átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási 

előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól 

eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók, a 

síktalanítás, hó eltakarítás és egyéb szezonális jellegű 

feladatokkal kapcsolatos kiadások, támogatások, valamint az 
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önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági támogatások.

(2) A 2011. január 1-jétől esedékes bérintézkedések a központi 

szabályozásnak megfelelően az Önkormányzat által alapított 

költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit 

érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

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

támogatásban részesülő a vele kötött, előző évről szóló 

megállapodásban rögzített, az államháztartásról szóló törvény 

által előírt számadási kötelezettségének eleget tett, továbbá 

nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett 

köztartozása nincs.

(4) Sportegyesületi támogatás folyósítása az átmeneti gazdálkodás 

időszakában is csak az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 

Sport Bizottság döntése alapján történhet, mely alól kivételt 

képeznek a Közgyűlés korábbi döntése szerint a szerződésen 

alapuló kifizetések.

3.§

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós 

feladatokra kifizetések a 2010. évre jóváhagyott előirányzatok 

maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések 

pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a folyamatban lévő, több éves 

pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi 

ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek 

megfelelően teljesíthetők.

4.§

(1) A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a (2) bekezdésben 

foglalt kivételekkel új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem 

indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
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(2) A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyes kiemelt, elsősorban 

különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében, az átmeneti 

gazdálkodási időszak alatt összességében legfeljebb 300 millió Ft 

értékhatárig kötelezettséget vállaljon.

5.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi 

szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a 

Közgyűlés által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó 

intézkedéseket a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt 

megtegye.

6.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és 

beszedett bevételeket az államháztartási törvény előírásai szerint az új 

költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

7.§

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2011. 

évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével hatályát veszti.

Miskolc, 2010. december 16.

Dr. M i h a l e c z   Péter Dr. K r i z a   Ákos

                jegyző                                                                            polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
36/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az egyes adózást érintő önkormányzati rendeletek 
módosításáról

1

(1) A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) önkormányzati 
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rendelet (a továbbiakban IPÖr.)  3. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdés a) – b) pontja szerinti 
tevékenységvégzés után naptári naponként 3.000.- Ft.”

(2) Az IPÖr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Az adó alanyának a bejelentkezés, az adó és az adóelőleg 
megállapítása, bevallása, megfizetése, illetve visszaigénylése 
során a Htv., az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi 
XLIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(a továbbiakban: Art.) vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia.

(2) A helyi iparűzési adó megállapításával, nyilvántartásával, 
beszedésével és ellenőrzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági 
feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(3) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos fizetési könnyítésre, illetve 
az adó mérséklésére irányuló kérelmeket az önkormányzati 

adóhatósághoz lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása során az 
önkormányzati adóhatóság az Art. 133. § és 134. §-ában foglaltak 
megfelelő alkalmazásával jár el.”

2. §

Az építményadóról szóló 62/2001.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) Az adó mértéke:

a.) üdülő esetében
1.100.,Ft/m2

b.) külterületen elhelyezkedő gazdasági épület esetében    300,-
Ft/m2

c.) garázs esetében    700,-
Ft/m2

d.) egyéb adóköteles építmény esetében 1.100,-
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Ft/m2

e.) az „Ipari Park” címet elnyert ipari területen lévő
     egyéb építmények esetében    800,-
Ft/m2

f.) a 4.§ (1) bekezdés c) pontban foglalt kivétellel lakások 
    esetében 1.100,-
Ft/m2”

3. §

(1) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 
64/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdésének 
„Gazdasági bizottság” szövegrésze helyébe a „ Pénzügyi Bizottság” 
szövegrész lép.

(2) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 
64/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. §-ának „ hatályát veszti 2010. 
december 31-én” szövegrésze helyébe a „ hatályát veszti 2014. 
december 31-én” szövegrész lép.

4. §

Ez a rendelet  2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát 
veszti.

   
Miskolc, 2010. december 16.

Dr. Mihalecz Péter                                                              Dr. Kriza 
Ákos                                                                       
           jegyző polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

37/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési 
rendjéről

szóló 7/2004. (III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, 
valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 

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

1. §

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről 
szóló  7/2004. (III.10.) önkormányzati rendelete, valamint annak 
módosításáról szóló 9/2005. (III.10.), a 44/2005. (X.25.), a 25/2008. (IX. 24.), 
valamint 57/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

2.§

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  7/2007. 
(III.7.)  önkormányzati rendelet 75. § (4) bekezdése, valamint a 3. függeléke 
hatályát veszti. 

3.§

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát 
veszti.

Miskolc, 2010. december 16.

       Dr. Mihalecz Péter           Dr. Kriza Ákos                          
jegyző                                  polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

38/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a kötelezően igénybeveendő
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

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

1. §

A 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet  3.  melléklete - Kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjtételei -  helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete – Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
2011. évi díjtételei -,  a  4. melléklete – Kémények használatával 
összefüggő szakvélemények 2010 évi díjai - helyébe jelen rendelet 2. 
számú melléklete - Kémények használatával összefüggő 
szakvélemények 2011. január 1-től érvényes díjai -, az 5.  melléklete –
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megrendelésre kötelező 
tevékenységek 2010. évi díjtételei és Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
Lakosságnak felajánlott szolgáltatások 2010. évi díjtételei - helyébe jelen 
rendelet 3. melléklete – Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
megrendelésre kötelező tevékenységek 2011. január 1-től érvényes 
díjtételei és Kéményseprő-ipari közszolgáltatás Lakosságnak felajánlott 
szolgáltatások 2011. január 1-től érvényes díjtételei - lép.

2. §

E rendelet 2011. január 1-jén  lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát 
veszi.

Miskolc, 2010. december 16.

Dr. Mihalecz  Péter                                                     Dr. Kriza  Ákos
          jegyző                                                                  polgármester

1.  melléklet
a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2010. 
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(XII. 22.)
önkormányzati rendelethez

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. január 1-től 

érvényes  díjtételei*

Kéménytípus
Díj
(Ft)

Nettó Bruttó
(25% ÁFA-val)

ESH 1724 2155

ESB
ESZ
ESV

1436 1795

EGH 1892 2365
EGB
EGZ
EGV

1168 1460

EGW 3012 3765
ESHX
ESBX

3112 3890

EGHX 3508 4385
EGBX
EGZX

2508 3135

CSA
CSM
CSV

2156+912 2695+1140

CGA
CGM
CGV

2156+912 2695+1140

CGW 2380+912 2975+1140
KSHQ, KSBQ, 
KSZQ, KSVQ 16052 20065

KSHN, KSBN,
KSZN, KSVN 9996 12495

KGHQ, KGBQ, 
KGVQ 14240 17800

KGZQ 16620 20775
KGHN, KGBN,
KGZN, KGVN 19588 24485

T 860 1075
TX 1644 2055

Pótkiszállás 1100 1375

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

2.  melléklet
a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2010. 

(XII. 22.)
 önkormányzati rendelethez
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Kémények használatával összefüggő szakvélemények 2011. január 

1-től érvényes  díjai

Szakvélemény típus Díj
(Ft)

Nettó Bruttó
(25% 

ÁFA-val)

1. típus - Helyszíni, szóbeli tanácsadás 2600 3250
2. típus - Készülék(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény 7440 9300

- Nem lakáscélú használathoz kiadott gázbekötési
szakvélemény

12816 16020

- 70 kW teljesítmény feletti berendezéshez kiadott
szakvélemény

21136 26420

- Készülék(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény
(LAS rendszerű kémény esetén)

10096 12620

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

15496 19370

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

23752 29690

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

16528 20660

- 5 szint fölött 19624 24530
- LAS rendszerű kémény esetén 22336 27920

4. típus - Használatbavételi engedély 5472 6840
- Készülék(ek) bekötéséhez kiadott

szakvéleménnyel egyidőben
2416 3020

5.típus - Tervfelülvizsgálat és helyszíni építésellenőrzés* 4672 5840
      - Nem lakáscélú használat esetén, 70 kW 
              teljesítmény alatt

8232 10290

- Nem lakáscélú használat esetén, 70 kW
teljesítmény felett**

10640 13300

6. típus - Pótkiszállás 1048 1310
                   Intézmények kötelező műszaki felülvizsgálata 1520 1900

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

** A díj kéménykürtőnként kerül felszámításra: 1. kémény - teljes díj, 2. kéménytől 50 
% díjcsökkenés

3. melléklet
a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2010. 

(XII. 22.)
 önkormányzati rendelethez
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Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

megrendelésre kötelező tevékenységek  2011. január 1-től érvényes 
díjtételei

Megnevezés Méret Nettó 
díj

Bruttó díj
(25% ÁFA-val)

Koromakna 70 kW alatt 4444 Ft/db 5555 Ft/db

tisztítás/ellenőrzés 70 kW felett 8256 Ft/db 10320 Ft/db

Füstcsatorna 0,7 m2alatt 884 Ft/m 1105 Ft/m

tisztítás/ellenőrzés
20 m-ig

0,7 m2felett 1336 Ft/m 1670 Ft/m

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Lakosságnak felajánlott szolgáltatások 2011. január 1-től érvényes  
díjtételei

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

Kémények számítógépes méretezése 5300 Ft/kémény 6625 Ft/kémény

Tüzelési hatásfok 
szabványos mérése 
gázkazánoknál

3500 Ft/vizsgálat 4375 Ft/vizsgálat

Rendkívüli 
kéményégetés

5000 Ft/alkalom 6250 Ft/alkalom

                                                            

        
II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
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2010. december 16-án:
Zárt ülésén hozott határozatai:

X-235/44.251-1/2010. 

Tárgy:   Belterületbe vonási kérelem jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja Kiss Attila, 
Miskolc, Vasvári Pál u. 16. szám alatti lakos tulajdonában 

álló, Miskolc 61605/8 hrsz-ú rét művelési ágú ingatlan belterületbe 
vonását. 

A terület terület-felhasználási célja: hétvégiházas üdülőterület

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Körzeti 
Földhivatalnál a Miskolc 61605/8 hrsz-ú, 1572 m2 nagyságú ingatlan 
belterületbe vonását. 

2. A belterületbe vonási eljárás Körzeti Földhivatalnál történő 
kezdeményezésének minden egyedi esetben feltétele a tulajdonosok 
és az Önkormányzat közötti megállapodás megkötése, melyben a 
tulajdonosok vállalják az eljárás költségeinek, valamint a felmerülő 
földvédelmi járuléknak a megfizetését. A megállapodásnak ezen 
túlmenően minden esetben tartalmaznia kell, hogy a tulajdonos vállalja 
az építési telek kialakításához, építési engedélyhez szükséges utak, 
közművek kiépítésének költségét.

 A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a 
döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá a költségek 
viselésének feltételei és módja tárgyában a megállapodást a 
tulajdonosokkal kösse meg.

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ferroker-Sped Kft, 
(székhely: Miskolc, Acél u. 17.) tulajdonában álló Miskolc 01020/2 
hrsz.-ú kivett, 2 gazdasági épület és udvar művelési ágú és a 01020/3 
hrsz-ú kivett sporttelep művelési ágú ingatlanok belterületbe csatolását 
nem támogatja.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: értesítésre: határozathozatalt követő 8 

munkanap
Szerződéskötésre: határozathozatalt követő 30 
munkanap

X-236/43.028-5/2010. 

Tárgy:  Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2010. november, 
  december hó)

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális 
hatósági ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott 
fellebbezéseket, és  a polgármester

I/1. ESZ.736135/2010.számú I. 
fokú határozatát

Balogh Lászlóné 44.334/2010.

I/2. ESZ.737335/2010. számú I. 
fokú határozatát

Dohányos Imréné 44.305/2010.

I/3. ESZ.738148/2010. számú I. 
fokú határozatát

Varga Zoltánné 44.371/2010.

I/4. ESZ.738107-1/2010. számú I. 
fokú határozatát

CsizmárBéla 
Csabáné 

44.404/2010.

I/5. ESZ.738197/2010. számú I. 
fokú határozatát

Majoros Zoltán 44.359/2010.

I/6. ESZ.738518-1/2010. számú I. 
fokú határozatát

Váradi Istvánné 44.418/2010.

I/7.  ESZ.738263/2010. számú I. 
fokú határozatát

Tóth Károly 44.421/2010.

II/1. ESZ.733387-3/2010.számú I. 
fokú határozatát

Papp Kornélia 44.293/2010.

II/2. ESZ.725226-2/2010. számú I. 
fokú határozatát

Guba Zoltán 44.347/2010.

II/3. ESZ.738753/2010. számú I. 
fokú határozatát

Juhász Csaba 44.407/2010.

II/4. ESZ.720709-12/2010. számú 
I. fokú határozatát

Kozák Lászlóné 44.391/2010.

II/5. ESZ.737277/2010. számú I. 
fokú határozatát

Kis Gyuláné 44.366/2010.

II/6. ESZ.721994-2/2010. számú I. 
fokú határozatát

Kozák Zoltán 44.367/2010.

II/7. ESZ.738873-1/2010. számú I. 
fokú határozatát

Tircs Andrásné 44.432/2010.

II/8.  ESZ.732785-3/2010. számú 
I. fokú határozatát

Tóth Attiláné 44.419/2010.
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II/9.  ESZ.739172/2010. számú I. 
fokú határozatát

Gáti György 44.420/2010.

III/1. ESZ.440034/2010. számú I. 
fokú határozatát

Tóth Krisztina 44.295/2010.

  IV/1. ESZ:435341-3/2010.számú I. 
fokú határozatát

Orgován Róbert 44.317/2010.

IV/2. ESZ.435368-3/2010. számú I. 
fokú határozatát

Balogh Imréné 44.413/2010.

IV/3. ESZ.435873/2010. számú I. 
fokú határozatát

Szerencsi Judit 
Marianna

44.348/2010.

V/1. ESZ:455030-2/2010.számú I. 
fokú határozatát

Tassy János 44.284/2010.

VI/1. ESZ. 737602/2010. számú I. 
fokú határozatát

Somodi Tiborné 44.316/2010.

VII/1. ESZ:736769-4/2010. számú I. 
fokú határozatát

Timkó Csilla 44.304/2010.

VII/2. ESZ.723544-2/2010. számú I. 
fokú határozatát

Novák Vivien 44.406/2010.

VII/3. ESZ.721422-5/2010. számú I. 
fokú határozatát

Venczel Anita 44.357/2010.

VII/4. ESZ.737121-1/2010. számú I. 
fokú határozatát

Zsebe Zsófia
44.422/2010.

VIII/1. ESZ.723788-5/2010. számú I. 
fokú határozatát

Horváth Attiláné 44.349/2010.

IX/1. ESZ.:736828/2010. számú I. 
fokú határozatát

Gál Barnabásné 44.358/2010.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

2. A Közgyűlés Szabó Adrienn ápolási díj megállapítása ügyében a 
44.390/2010. szám alatt folyamatban lévő fellebbezési eljárást a 2. sz. 
melléklet szerint megszünteti.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 8 napon belül

X-237/44.393/2010. 

Tárgy: 2011. évi városi kitüntető díjak és címek adományozására 
tett javaslatok előzetes elbírálását végző Kuratórium 

megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
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Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott 
Kuratórium megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat elismeréseinek 
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló - többször módosított -
38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a 
kitüntető címek és díjak adományozására a Kuratórium tagjainak 2011. évre 
az alábbi személyeket választja meg: 

Dr. Kriza Ákos polgármester (a Kuratórium elnöke)
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester (a Kuratórium titkára)
Dr. Kiss János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Szegedi Márton, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Soós Attila, a Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság 

elnöke
Molnár Péter, az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági, és Sport 

Bizottság elnöke
Dr. Kovács László, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora
Dr. Lakatos István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke
Rudolf Mihály építész, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész 

Kamara elnöke
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke
Repka Attila olimpiai bajnok birkózó
Rostás László építészmérnök
Dr. Mikolai Vince római katolikus esperes
Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 

címzetes igazgatója 
Sir László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar nyugalmazott 

igazgatója
Dr. Sólyom Enikő, a  Gyermekegészségügyi Központ szakmai 

vezetője
Várhelyi Zoltán a Széchenyi ’56 Emlékbizottság elnöke

Póttag:  Gróf Lajos újságíró

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő: 2010. december 16.  

X-238/44.442/2010. 

Tárgy: DSM Nonprofit Kft-vel szembeni felszámolási eljárás 
megszüntetését biztosító megállapodások 
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jóváhagyása és a DSM Nonprofit Kft egyéb 
kötelezettségeinek teljesítését kiváltó 

döntések jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a DSM 
Nonprofit Kft-vel szembeni felszámolási eljárás megszüntetését biztosító 
megállapodások jóváhagyására és a DSM Nonprofit Kft egyéb 
kötelezettségeinek teljesítését kiváltó döntések jóváhagyására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

I. Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése a Diósgyőri Sportliget 
sportcélú, illetve infrastrukturális fejlesztésére 2007. május 8. napján tett 
befektetői kötelezettség-vállalás tárgyában hozott VI-158/44.046/2010. 
számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

II. A Közgyűlés a DSM Nonprofit Kft-t terhelő fizetési kötelezettségek 
teljesítését az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy a Váci út 40. Kft által vállalt 246.200.000 Ft+ÁFA 
összegű közérdekű kötelezettségvállalást úgy teljesítse, hogy ezen 
összeget közvetlenül a Miskolc Holding Zrt részére fizesse meg.

2. A Miskolc Holding Zrt  az 1. pontban szereplő összeget 
csak sportcélú, vagy a sporttal összefüggő kötelezettség 
teljesítésére használhatja fel.

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 
Miskolc Holding Zrt. a SZAKÁL TRANSZ Kft-nek (8111 
Seregélyes, külterület 0313/21.) a DSM Nonprofit Kft. felé 
fennálló követelését megvásárolja.
Miskolc Holding Zrt. a DSM Nonprofit Kft-nek a Diósgyőr Futball 
Club Korlátolt Felelősségű Társaság (3532 Miskolc, Andrássy u. 
61.) felé fennálló 80.000 eFt összegű tagihitel-nyújtási 
kötelezettségét 80 000 eFt összegű kölcsön nyújtásával 
teljesítse.

4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 
maradványösszeget a Miskolc Holding Zrt saját döntése szerint 
a II/3. pontban említett megszorításokkal használja fel. A 
felhasználás mértékéről és módjáról a pénzügyi keret 
felhasználását követően a soron következő közgyűlésen 
tájékoztatást nyújt.

 A Közgyűlés kötelezi a Miskolc Holding Zrt-t, hgy a DSM 
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Nonprofit Kft. felé létrejövő követelései DSM Nonprofit Kft. általi 
megfizetése érdekében a DSM Nonprofit Kft-től biztosítékot 
követeljen.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.

DSM Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

X-239/44.443/2010. 

Tárgy: CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat CINE-
MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének megválasztására, valamint 
felügyelőbizottsági tag cseréjére” című sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a CINE-MIS Moziüzemi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjévé 2011. január 1. napjától 2013. december 31. 
napjáig terjedő három éves időtartamra Bíró Tibort
megválasztja. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az ügyvezetővel kötendő munkaszerződés 
feltételeit kialakítsa és a szerződést aláírja.

A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégbíróság 
előtt a szükséges cégeljárást folytassa le. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: 3. pont: CINE-MIS Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, illetve 2011. 
január 31. 
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X-240/44.443-1/2010. 

Tárgy: CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 
cseréje

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat CINE-
MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének megválasztására, valamint 
felügyelőbizottsági tagok cseréjére” című sürgősségi előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a CINE-MIS Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságából 2010. december 16. napjától Madaras Pétert
és Vass-Andrási Györgyöt  visszahívja, és helyükre a CINE-MIS 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tagnak 2011. december 31. 
napjáig Boroviecz Lászlót  és Kishonthy Zsoltot. 
megválasztja.

2. A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégbíróság előtt 
a szükséges cégeljárást folytassa le. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: 2. pont: CINE-MIS Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, illetve 2011. 
január 31.

X-241/44.444/2010.

Tárgy: Dr. Szatmáry-Antal Tamás Miskolc Városi 
Szabadidőközpont vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a javaslat a Miskolc 
Városi Szabadidőközpont vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésére című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot 
hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Szatmáry-Antal Tamás, a 
Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója 2006. szeptember 8-tól 
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fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 

a) pontja alapján 2010. december 31. napjával a felek közös 
megegyezésével megszünteti. 

2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Dr. Szatmáry-Antal Tamást a 
polgármester három havi illetménynek megfelelő összegű

jutalomban részesíti.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló 
dokumentum aláírására. 

4. A Közgyűlés a Miskolc Városi Szabadidőközpont magasabb vezetői 
feladatok átmeneti ellátásával 2011. április 30. napjáig, illetve a 

kiírandó pályázat elbírálásáig  Egri István-t bízza meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, 2010.december 31.

X-242/44.459/2010. 

Tárgy: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 

tagjainak cseréje

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc-
Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak cseréjére” című sürgősségi előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc-Térségi Integrált 
Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából 
2010. december 16. napjától Tirpák András-t és Mihályi Helgá-t
visszahívja, és helyükre a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába tagnak Dr. 
Zsúdel Lászlóné-t  és Molnár Péter-t  2014. június 24. napjáig 
megválasztja.

2. A Közgyűlés utasítja a MITISZK Közhasznú  Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a cégbíróság előtt a szükséges cégeljárást 
folytassa le. 

Felelős: polgármester
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Végrehajtásért felelős: 2. pont: MITISZK Közhasznú Nonprofit 
Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, illetve 2011. január 31.

X-243/44.458/2010. 

Tárgy: Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak cseréje

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
cseréjére” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából 2010. december 16. napjától 
Szebeni Pétert és Dukai Zoltánt visszahívja és helyükre a Miskolci 
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tagnak 

Bachner Andrást és Lénárt Györgyöt   2012. január 4. napjáig 
megválasztja.

2. A Közgyűlés utasítja a  Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a cégbíróság előtt a szükséges cégeljárást 
folytassa le. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: 2. pont: Miskolci Városi Sportiskola 

Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, illetve 30 napon belül

2010. december 16-án:
Nyílt ülésén hozott határozatai:

X-244/44.384-1/2010.

Tárgy: Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
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2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetési 
gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, 
az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év hátralévő 
részében a működés biztonsága érdekében az intézményi gazdálkodási 
körben – indokolt esetben – egyes intézmények részére túlfinanszírozást 
biztosítson.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: folyamatos, illetve 2010. december 31.

 A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. évi költségvetésben 
jóváhagyásra kerülő Választókerületi Alap előirányzata terhére 
választókerületenként a keretösszeg 10 %-a – azaz 200.000 Ft – erejéig 
2010. évben kötelezettség-vállalásra kerüljön sor.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                                folyamatos, illetve 2010. december 31.

X-245/44.385/2010.

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetési koncepciója

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést, s azt a 2011. évi tervezőmunka kiindulási alapjának 
tekinti.

2. A tervezőmunka további szakaszában kiemelten kell kezelni a 
költségvetési egyensúly megteremtését. Ehhez a Közgyűlés a 
következők végrehajtását tartja szükségesnek:

 Pontosítani kell a költségvetési törvény jóváhagyását követően a 
központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető forrásokat 
(normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, 
stb.).
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 Meg kell vizsgálni az önkormányzati saját bevételek további 
növelésének lehetőségét.

 A Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokat illetően a 
szűkös pénzügyi helyzetre tekintettel tételes felülvizsgálat szükséges a 
2011. évi költségvetés összeállításához. Ennek keretében meg kell 
vizsgálni a kötelezően ellátott és az önként vállalt feladatok körét, 
melyek mértékét a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani.

 Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézményhálózat esetében az 
eddigieknél is erőteljesebben törekedni kell a szigorú, takarékos 
gazdálkodásra. Mindkét területen meg kell vizsgálni a jelenlegi 
szervezeti keretek felülvizsgálatával a fenntartással kapcsolatos 
költségeket, törekedve a költségtakarékos megoldások feltárására.

 Felül kell vizsgálni az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. 
pénzügyi kapcsolat rendszerét. Ennek keretében fokozni kell a 
befizetési kötelezettséget és át kell tekinteni a feladatok ellátásával 
kapcsolatos önkormányzati támogatás nagyságrendjét.

 A fejlesztési feladatok vonatkozásában az Önkormányzat szűkös 
pénzügyi kondícióira tekintettel az előző évekhez hasonlóan 2011-ben 
is alapvetően a folyamatban lévő feladatok folytatására, illetve 
befejezésére nyílik mód. A beruházási keretösszeg felosztásánál a 
szűkös forráslehetőségek miatt az előző évek gyakorlatának 
megfelelően rangsor felállítása szükséges az alábbiak szerint:

 a leszerződött feladatok folytatásához forrást kell teremteni,
 törekedni kell a már elnyert pályázatok önrészének biztosítására,
 meg kell vizsgálni a 2010. évi költségvetésben a 2011. évi 

költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe való 
beépítésének lehetőségét,

 meg kell vizsgálni a benyújtott pályázatok pénzügyi ütemét.

3. A költségvetési javaslat összeállításához, a költségvetési egyensúly 
megteremtéséhez a Közgyűlés további belső egyeztetéseket tart 
szükségesnek és elrendeli a költségvetési javaslat jogszabályokban 
előírt előzetes egyeztetését.

Felelős:   polgármester
Közreműködik:  alpolgármesterek

Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői
Határidő: a költségvetés készítése, 

                         illetve az évközi intézkedések vonatkozásában folyamatos
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X-246/44.388-1/2010. 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal szervezeti és belső tagozódásának, 
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének 

meghatározása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló  
7/2004. (III. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 7.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti és belső  tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti és belső tagozódását, munkarendjét és ügyfélfogadási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg 2011. január 1. napjától:

1. A Közgyűlés – Polgármesteri Hivatal elnevezéssel – egységes 
hivatalt működtet.

2. A Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a 
közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, segíti a helyi kisebbségi 
és településrészi önkormányzatok működését.

3. A Hivatal önálló jogi személy.

4. A Hivatal vezetéséről a polgármester irányításával a jegyző 
gondoskodik. 

5. Az egységes Hivatal kabinetekre és főosztályokra tagozódik, a 
főosztályok osztályokból, csoportokból, illetve osztályokba és 
csoportokba nem osztott ügyintézőkből, referensekből állhatnak.

6. A főosztályokat főosztályvezetők, az osztályokat főosztályvezető-
helyettesek, vagy osztályvezetők, a csoportokat csoportvezetők 
vezetik.

35



7. A hivatali szervezetben működő főosztályok:

Polgármesteri Kabinet
Jegyzői Kabinet
Gazdálkodási Főosztály 
Humán Főosztály 
Hatósági Főosztály 
A főosztályon belüli tagozódást a határozat melléklete tartalmazza.

8. A főosztályok megszüntetését nem eredményező átszervezésre a 
polgármester egyetértésével a jegyző jogosult.

9. A Hivatal engedélyezett főfoglalkozású létszámkeretét a Közgyűlés 
éves költségvetésében határozza meg.

10. A jegyző szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet 
adományozhat a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerinti köztisztviselőknek.

11. A címben részesülők száma nem haladhatja meg a 10 főt.

12. A Hivatalban az ügyfélfogadási idő:

Hétfőn 13.00 – 16.00 óráig
Szerdán 8.00 - 12.00 óráig, valamint 13.00 órától 17.30 óráig
Pénteken 8.00 -12.00 óráig.

13. Ügyfélfogadást tartanak a hivatal lakossági ügyintézést végző belső 
egységei, önálló ügyintézői.

14. Ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadást végző csak rendkívül indokolt 
esetben végezhet távolléttel járó feladatot, helyettesítéséről ebben 
az esetben is gondoskodni kell.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a 7/2004. (III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével 
összefüggésben a Polgármesteri Hivatal szervezeti működésére 
vonatkozó utasításokat vizsgálja felül a határozatban foglaltak 
figyelembevételével és a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési 
Szabályzatát terjessze be a Közgyűlés elé.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt a hivatali struktúra átalakításával összefüggő 
szükséges munkáltatói intézkedések végrehajtására.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő: azonnal, 2011. január 1., illetve 2011. március 31.
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X-247/44.392/2010. 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött 
„Közszolgáltatási Szerződés” 2011. évre érvényes 
normatíváinak jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött 
„Közszolgáltatási Szerződés” 2011. évre érvényes normatíváinak 
jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között a -
városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló – „Közszolgáltatási 
Szerződés” Szolgáltatási mellékletének 2011. évre érvényes normatíváit 
az 1-13. sz mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Építési, Környezetvédelmi és 

Városüzemeltetési Főosztály
Határidő:           2010. december 16.

2. A Közgyűlés elrendeli a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött  "Közszolgáltatási 
Szerződés" 2011. február 28-ig történő felülvizsgálatát.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Építési, Környezetvédelmi és 

Városüzemeltetési Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 2011. február 28.

X-248/44.394/2010.

37



Tárgy:   Közművelődési megállapodások módosítása és új 
megállapodás     kötése 

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

Önkormányzata és a Szépmesterségek Alapítvány közötti 
közművelődési megállapodás módosítását közművelődési feladatellátásra  
jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Határidő: 2010. december 16.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub közötti 
közművelődési megállapodás módosítását  közművelődési feladatellátásra 
jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Határidő: 2010. december 16.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Észak-Magyarországi Regionális Filmalap–

Miskolc közötti  közművelődési megállapodás   módosítását 
közművelődési feladatellátásra jóváhagyja.

A Közgyűlés a civil szervezet működéséhez 500.000.- Ft (azaz 
Ötszázezer forint) támogatást az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosít.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:   Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2010. december 16., illetve a 2011. évi 

költségvetés elfogadásának időpontja

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolci Városszépítő Egyesülettel közművelődési 
megállapodást, valamint annak 4/a. sz. mellékletét közművelődési 
feladatellátásra jóváhagyja. A Közgyűlés az egyesület részére 
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működéséhez 500.000.- Ft (azaz Ötszázezer forint) támogatást  a 2011. 
évi költségvetése terhére biztosít.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Kulturális Főosztály
Közreműködik:   Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Miskolci Városszépítő Egyesület

Határidő: 2010. december 16., illetve a 2011. évi 
költségvetés elfogadásának időpontja

X-249/44.395/2010. 

Tárgy: Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztására” című előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 61/A. §-ában biztosított jogkörében az 
Egyeztető Bizottság tagjainak

- Dr. Kriza Ákos polgármestert
- Dr. Zsiga Marcell alpolgármestert
- Pfliegler Péter alpolgármestert
- Dr. Kiss János koordinációs tanácsnokot
- Dr. Kovács László koordinációs tanácsnokot

megválasztja.

2. A Közgyűlés az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztására hozott  
II-49/23.197/2003. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Jegyző

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet

Határidő: 2010. december 31.

X-250/44.396/2010. 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat kisebbségi 
önkormányzataival együttműködési megállapodás 
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megkötése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat kisebbségi önkormányzataival 
együttműködési megállapodás megkötésére” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Bolgár, Cigány, Görög, Horvát, Lengyel, Német, Ruszin, Szerb, 
Szlovák, Ukrán Kisebbségi Önkormányzatával kötendő 
„Együttműködési Megállapodás”-okat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Miskolc Megyei Jogú Város  Önkormányzat 

Bolgár, Cigány, Görög, Horvát, Lengyel, 
Német, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukrán 
Kisebbségi Önkormányzata

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodások  aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 

Főosztály
Jegyzői Kabinet

Határidő: 2010. december 31.

X-251/44.398/2010.

Tárgy: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács 
önkormányzati oldali képviselőjének megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács önkormányzati 
oldali képviselőjének megválasztására” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
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Munkaügyi Tanács önkormányzati oldali képviselőjének megválasztására 
hozott I-11/16.148/2007. sz. határozatát hatályon kívül helyezi és  Szilágyi 
Gizella tagot 2010. december 16. napjával visszahívja.

2. A Közgyűlés a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 12. § (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács 
önkormányzati oldali képviselőjeként (tagjaként) 2010. december 17. 
napjától Molnár Péter-t megválasztja.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, illetve 2010. december 17.

X-252/44.399/2010.

Tárgy:   BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft-hez történő csatlakozás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a BÜKK-
MAK LEADER Nonprofit Kft-hez történő csatlakozásra” tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy csatlakozik 
a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft-hez, annak tagja kíván lenni.

2. A Közgyűlés a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. Társasági 
Szerződésében foglaltakkal egyetért, az abban foglaltakat magára 

kötelezőnek ismeri el.

3. A Közgyűlés elhatározza, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 1
Önkormányzata a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.-ben 10.000,- Ft, 
azaz tízezer forint összegű pénzbeli hozzájárulást teljesít (üzletrészt 
vásárol) a törzstőke javára, az üzletrészhányad-átruházási szerződés 
alapján, amelyet a Társasági Szerződésben és az Alakuló Taggyűlésen 
elfogadott módon és határidőben bocsát a Kft. rendelkezésére.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a BÜKK-MAK LEADER 
Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének és a csatlakozással 

kapcsolatos dokumentumoknak Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében és képviseletében történő 
aláírására.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata képviseletében a társaság ügyeiben történő 
eljárásra a helyi vidékfejlesztéshez kapcsolódó teljes jogkörrel, 
határozatlan időre.
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6. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a BÜKK-
MAK LEADER Nonprofit Kft. között létrejött "Együttműködési 
Megállapodás"-t utólag jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási 
Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2010. december 31.

X-253/44.179-3/2010. 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat  2011. I. félévi 
munkaterve

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Közgyűlés 2011. I. félévi munkatervére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. I. félévi 
munkatervét elfogadja.
      

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

X-254/43.783-1/2010. 

Tárgy: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
2010. II. félévi működéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulása 2010. II. félévi működéséről” című 
előterjesztést megtárgyalta és azt tudomásul veszi.

42



Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

X-255/44.437/2010. 

Tárgy: Miskolc, Szirma Óvoda u. 4. számú ingatlan használatba adása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc, Szirma Óvoda u. 4. számú ingatlan használatba adására” 
című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan időre,
térítésmentesen a Szirmai Baráti Egyesület használatába adja a 

Miskolc, 49784 hrsz.-ú ingatlant közpark, szabadidőpark kialakítása, 
további fenntartása, üzemeltetése céljából azzal, hogy az ÁFA-fizetési 
kötelezettség az Egyesületet terheli. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szirma Baráti 
Egyesülettel a használati megállapodást megkösse. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: szerződéskötésre: határozathozatalt követő 

30 munkanap

X-256/44.438/2010. 

Tárgy:  Miskolc-Ómassai háziorvosi rendelő további 
működtetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Ómassai 
háziorvosi rendelő további működésére vonatkozó döntés meghozatalára” 
című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2011. január 1.     
napjától Miskolc-Ómassa településrészen az Önkormányzat továbbra is 
háziorvosi rendelő működtessen.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Határidő: 2011. január 1.
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2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc-Hámor, 
Ómassa utca 34. szám alatt lévő ingatlan tulajdonosával a bérleti 
szerződést megkösse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Egészségügyi, Családvédelmi és 

Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Határidő: 2010. december 31.

3.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi rendelő 
bérlésével és fenntartásával járó költségeket az adott évi költségvetésben 
biztosítja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. évi költségvetés elfogadása, illetve 

folyamatos

III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT 
HATÁROZATOK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

2010. december 20-ai:

Zárt ülésén hozott határozatai:

12/2010. sz. 
Pénzügyi Bizottsági Határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésében 
elkülönítetten szereplő Választókerületi Alap 2008-2010. évi 
felhasználásával kapcsolatos megállapítások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Választókerületi Alap 2008-2010. évi felhasználását 
alátámasztó bizonylatok alapján született javaslatokat és az alábbi 
határozatot hozza:

A bizottság a választókerületi alapról szóló 7/2003. (III. 10.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatait, a választókerületi alap 
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2008-2010. évi felhasználásával kapcsolatos megállapításait megküldi 
Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének a szükséges intézkedések 
megtétele céljából.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: 2011. január 6.

KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Méhész Katalin

aljegyző

KÉSZÜLT: 

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában
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