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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETE

Rendelet száma                                                        Tárgya :                       

2011. március 10-ei Közgyűlés

2/2011. (III.16.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
2/2010. (III.10.) önkormányzati rendeletének 
módosítása

3/2011. (III.16.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megállapítása2

4/2011. (III.16.) A lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosítása
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5/2011. (III.16.) A közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló 45/2008. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosítása

6/2011. (III.16.) A távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 40/2006. (XII.6.) rendelet 
módosítása

7/2011. (III.16.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet megalkotása

8/2011. (III.16.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma      Tárgya             
.

2011. március 10-én: 

Zárt ülésen hozott határozatai:

II-16/22.325/2011. Miskolci Speciális Felderítő és 
MentőcsoportértKözalapítvány Alapító 
Okiratának módosítása

II-17/22.161-1/2011. Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2011. 
január-február hó)

II-18/22.361/2011. Dr. Mihalecz Péter jegyző közszolgálati 
jogviszonyának  megszüntetése

2011. március 10-én: 
Nyílt ülésen hozott határozatai:

II-15/22.326-1/2011. Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 
tag cseréje, új bizottsági tag megválasztása

II-19/22.302-1/2011. Nyilatkozat a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
2010. évi önkormányzati támogatásáról, a 
közösségi közlekedés 2011. évi fenntartásáról

II-20/22.302-2/2011. 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak támogatására pályázat 
benyújtása

II-21/22.302-3/2011. Hitelfelvétel a könyvvizsgálói vélemény 
ismeretében

II-22/22.302-4/2011. Közbeszerzési eljárás hitel felvételéhez
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II-23/22.304-1/2011. Közszolgáltatási Szerződések módosítása és a 
2011. évre vonatkozó tervadatok jóváhagyása

II-24/22.308/2011. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2011-2014. közötti 
időszakra szóló gazdasági program elfogadása

II-25/22.309/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratának módosítása

II-26/22.310/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala új Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása

II-27/22.311/2011. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. és a 
Miskolc Holding Zrt. 2011. évi 
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása

II-28/22.312/2011. Az Önkormányzattulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonból való 
kivonása

II-29/22.312-
1/2011.

Az Önkormányzattulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonból való 
kivonása

II-30/22.312-
2/2011.

Az Önkormányzattulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonból való 
kivonása

II-31/22.312-
3/2011.

Az Önkormányzattulajdonában lévő 
forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonból való 
kivonása

II-32/22.313/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
között létrejött „Közszolgáltatási Szerződés”  
módosítása

II-33/22.314/2011. Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
Alapító Okirata mellékletének módosítása

II-34/22.315/2011. Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Alapító 
Okiratának módosítása

II-35/22.316/2011. Óvodákban, általános és középiskolákban 
a2011/2012.nevelési, illetve tanévben 
indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti 
létszám meghatározása

II-36/22.317/2011. Közművelődési  érdekeltségnövelő pályázat 
támogatása

II-37/22.318/2011. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 
támogatása

II-38/22.319/2011. Kistokaj KözségiÖnkormányzattal kötött 
Közoktatási Társulási Megállapodás felbontása, 
aBelvárosi Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása
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II-39/22.320/2011. Az önkormányzat tulajdonát képezőMiskolc, 
20837/7 hrsz-ú ingatlan egy részének 
értékesítés

II-40/22.321/2011. Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező 
szennyező források fokozatos 
felszámolásáravonatkozó Intézkedési Terv 
2010. évi végrehajtása

II-41/22.322/2011. Beszámoló a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2010. 
szeptember és 2011. január időszakban

II-42/22.323/2011. Beszámoló a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt. 2010. évben lefolytatott 
közbeszerzéseiről

II-43/22.353/2011. Bodó-tetői út 71225 hrszúterületen 
partfalcsúszás és útleszakadásvis maior 
támogatásra pályázat benyújtása és önrész 
biztosítása 

II-44/22.354/2011. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának azEurópai Unió által 
meghirdetett CIVITAS PLUS II. projektben 
való részvétele

II-45/22.355/2011. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai 
Intézet Alapító Okiratánakmódosítása, a Városi 
Pedagógiai Intézet elhelyezése

II-46/22.356/2011. Lyukóvölgyben található 77605 hrsz-ú ingatlan 
és a rajta lévő épület ingyenes használatba 
adásaa Miskolci Családokért és Segítőkért 
Alapítvány részére

II-47/22.359/2011. Miskolci Csodamalom Bábszínház 
magasabb vezető 
beosztásánakellásáratörténő pályázat 
kiírásához szükséges szakmai bizottság 
felkérése

II-48/22.362/2011. Jegyzői munkakörbetöltésére pályázat kiírása
III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 
BIZOTTSÁGA

2011. március 1-jei:

Nyílt ülésen hozott határozatai:
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1/2011. Miskolci Városi Könyvtár és Információs 
Központ részére a 2010 évi Kulturális 
Mecénás pályázaton megítélt  támogatás 
elszámolási határidejének  módosítása.

2/2011. A Miskolci Vasutas Sport Club/ Judo 
Szakosztályának támogatása az átmeneti 

gazdálkodás terhére.
3/2011. A Művészeti és Tudományos Ösztöndíj, a 

Kulturális Mecénás, valamint az  Oktatási 
Mecénás Pályázatok 2011 évi kiírása.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. március 3-ai:

Nyílt ülésen hozott határozatai:

4/2011. A Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Javadalmazási Szabályzatának jóvá-
hagyása
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5/2011. „Vállalkozással vegyes szállítási szerződés 
a nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/ 
…..../2011. számon kiadott elvi előzetes 
típusengedélyben – a határozatban és 
annak záradékolt műszaki mellékletében –
meghatározott valamennyi műszaki és 
tartalmi követelménynek megfelelő 31 új 
gyártású villamos jármű, valamint az 
üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áruk 
szállítására és a kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtására; továbbá az első 
jármű üzembe helyezési 
engedélyének kiadásától az utolsó jármű 
üzembe helyezési engedélyének 
kiadását követő 24 hónap utolsó napján 
24:00 óráig tartó gyártói karbantartás 
biztosítására” közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívás és tender dokumentáció

I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2/2011. (III. 16.) 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                 56.330.100 ezer Ft-ban,

7



b)       költségvetési kiadások főösszegét                   66.512.607 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 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 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.
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(11) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási 
előirányzatok 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. melléklet tartalmazza.

(16)  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és 
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. a 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. az 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 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásai és tartalékai 
feladatonként elnevezésű 4/b. melléklete helyébe e rendelet a 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásainak módosított előirányzata 
elnevezésű 5. melléklete, a R. a 2010. évi felújítási előirányzatok tételes 

9



jegyzéke elnevezésű 4/c. melléklete helyébe e rendelet a 2010. évi 
előirányzatok módosított előirányzata elnevezésű 6. melléklete, a R. a 
2010. évi beruházási előirányzatok tételes jegyzéke elnevezésű 4/d. 
melléklete helyébe e rendelet a 2010. évi beruházási előirányzatok 
módosított előirányzata elnevezésű 7. melléklete, a R. a helyi kisebbségi 
önkormányzatok költségvetéséről szóló 5. melléklete helyébe e rendelet 

a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése elnevezésű 8. 
melléklete, a R. az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatokról 
szóló 9. melléklete helyébe e rendelet az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló feladatokról szóló 9. melléklete lép.

(2)       A R. kiegészül e rendeletnek az Alapítványok-Közalapítványok 2010. 
évi támogatása elnevezésű 11. melléklete szerinti az Alapítványok-

Közalapítványok 2010. évi támogatása elnevezésű 13. melléklettel.

3.§

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

„2. §

A Közgyűlés a megállapított kiadási főösszegen belül 

a)      a személyi jellegű kiadások előirányzatát                   16.321.188 ezer Ft,

b)      a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát             4.302.467 ezer Ft,

c)      a dologi jellegű kiadások előirányzatát                        15.858.890 ezer Ft,

d)      az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát                64.384 ezer Ft,

e) pénzeszközátadás, támogatások speciális célú támogatások 
előirányzatát                                   8.208.312 ezer 
Ft,

f)       a felújítások előirányzatát                                                   433.298 ezer 
Ft,

g)      a beruházások előirányzatát                                            19.281.554 ezer 
Ft,

h)      a költségvetés általános tartalékát                                          13.699 ezer 
Ft,

i)       a költségvetés céltartalékait                                                           - ezer 
Ft,

j)       fejlesztési céltartalékot                                                      1.121.820 ezer 
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Ft,

k)      az adósságszolgálat tárgyévi előirányzatát                        1.275.542 ezer 
Ft

összegben állapítja meg.

4.§

Ez a rendelet 2011. március 17-én lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.

Miskolc, 2011. március 10.

Jegyző távollétében:

     M é h é s z  Katalin                                   Dr. K r i z a   Ákos
          aljegyző                                                     polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65.§-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban 
költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által támogatásban részesített 
magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az 
Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő 
gazdasági társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

2.§

(1)  A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2011. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét                        37.840.661 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét                         41.352.531 ezer Ft-ban
c) finanszírozási kiadás főösszegét                                     481.877 ezer Ft-ban
d.) kiadás főösszegét                                                      41.834.408 ezer Ft-ban
e) hiányát                                                                          3.993.747 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3.993.747 ezer Ft-os 
hiányából a működési hiány összege: 730.000 ezer Ft, a felhalmozási hiány 
összege: 3.263.747 ezer Ft.

(3) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt külső forrás 
bevonásával finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitelek 
felvételéből          730.000 ezer Ft összegben finanszírozza.

(4) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás 
keretében, előző év(ek) pénzmaradványából 93.747 ezer Ft, külső forrás 
bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitelek 
felvételéből      3.170.000 ezer Ft összegben finanszírozza.

A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített 
felhalmozási feladatokat finanszírozza.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi hiteltörlesztési kötelezettségének 
részletezését – tájékoztató jelleggel – a 4/f. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet, az (1) 
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bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 3. 
melléklet tartalmazza. A 3. mellékletben szereplő bevételek további 
részletezését tájékoztató jelleggel a 3/a.-3/m. melléklet tartalmazza. 

(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek 
működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a., a költségvetés 
bevételeit és kiadásait funkciónként, kiemelt előirányzatonként, 
tájékoztató jelleggel a 2. melléklet 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 a költségvetési szervek bevételeit a 4/a., továbbá tájékoztató 
jelleggel funkciónként a költségvetés kiadásait a 4., 4/b. melléklet 
tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási 
előirányzatok célonkénti részletezését a 4/d. melléklet, a beruházási 
kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 4/e. melléklet 
tartalmazza.

(10)  A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 4/c. melléklet, a 
városüzemeltetési feladatok részletezését a 4/c/1., a Mecénási Alap 
részletezését a 4/c/2., a Polgármesteri Hivatal egyéb működési 
kiadásainak részletezését a 4/c/3. melléklet tájékoztató jelleggel 
tartalmazza.

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

(12) Az Önkormányzat 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet tájékoztató 
jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több 
éves kihatással járó tételeket a 4/d. és 4/e. melléklet tartalmazza.

(14) A pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat tájékoztató jelleggel a 7. 
melléklet tartalmazza.

(15) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és 
kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(16) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzata 1455 fő.
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3.§

A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

(1)   A személyi jellegű kiadások előirányzata                        14.393.075 ezer Ft

(2)   A munkaadót terhelő járulékok előirányzata                      3.873.243 ezer 
Ft
(3)   A dologi jellegű kiadások előirányzata                             10.207.104 ezer 
Ft

(4)   Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata                     16.375 ezer 
Ft

(5)   Egyéb működési célú kiadások előirányzata                       6.268.281 ezer 
Ft

(6)  A felújítások előirányzata                                                       178.600 ezer 
Ft

(7) A beruházások előirányzata                                                   5.374.146 ezer 
Ft

(8) A költségvetés általános tartaléka                                              80.000 ezer 
Ft

(9) A költségvetés céltartaléka                                                         20.000 ezer 
Ft

(10)Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata                           1.423.584 ezer 
Ft

(11)A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások 
előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és 
reprezentáció előirányzata                                                                 8.000 ezer 
Ft

4.§

A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a helyi 
kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata:

a) A Bolgár kisebbségi önkormányzat                                                  809 ezer 
Ft

b) A Cigány kisebbségi önkormányzat                                                  810 ezer 
Ft

c) A Görög kisebbségi önkormányzat                                                    810 ezer 
Ft
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d) A Horvát kisebbségi önkormányzat                                                   810 ezer 
Ft

e) A Lengyel kisebbségi önkormányzat                                                 809 ezer 
Ft

f) A Német kisebbségi önkormányzat                                                    809 ezer 
Ft

g) A Ruszin kisebbségi önkormányzat                                                   810 ezer 
Ft

h) A Szerb kisebbségi önkormányzat                                                     810 ezer 
Ft 

i) A Szlovák kisebbségi önkormányzat                                                  809 ezer 
Ft

j) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat                                                   809 ezer 
Ft

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

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 – éven 
belüli bér- illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre 
vonatkozó szerződést megkösse.

(2) A hitel felvételéről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) A 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés 
belső forrás, 93,7 millió Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
mellett külső forrás, 3 milliárd 900 millió Ft hitel 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,
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az Önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi 
helyzetének függvényében, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
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 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.

(5) Az éven túli hitel felvételéről az önkormányzati törvény 
rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

6.§

A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 
35/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2011. évi 
bevételeket és kiadásokat.

III. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSA

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 
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megfelelően kötelesek alakítani.
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően 
kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a 
gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője az államháztartási 
törvény 94.§-ban foglaltak szerint az felelősséggel tartozik.

(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, feladatbővüléssel 
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 
alaptevékenység 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.

(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, 
ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben 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. 

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 
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intézményt külső támogatás, adomány, pályázati pénz útján. Az 
ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés mértéke 
alapján – az intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal 
szakmailag illetékes főosztály, valamint a Gazdálkodási Főosztály együttes 

véleményezése alapján a polgármester dönt.

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

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal 
kivételével társadalmi szervezetet nem hozhatnak létre, és nem 
csatlakozhatnak társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek 
alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak.

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.

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 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság véleményezését követően 
legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsönt 

nyújtson. A kölcsön nyújtása csak 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 
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tájékoztatni kell.

(4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a Közgyűlés 
dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására 

a polgármester jogosult.

A költségvetés általános tartalékának felhasználása

10.§

(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 
rendeletben foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe be kell 
építeni.

A költségvetés céltartalékának felhasználása

11.§

(1) A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII. 12.) önkormányzati 
rendelet alapján a megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből 
képzett céltartalék 2011. évben az egyes felhasználási célokon belül a 
következők szerint használható fel:

a)        az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi gazdasági 
társaság létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának 
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javítására,

b)        a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek 
infrastruktúrájának fejlesztése, létesítményei felújítására, 
fejlesztésére, eszközfejlesztésre, 

c)       az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztésére, 
létesítmények felújítására, eszközök beszerzésére,

d)       az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális 
programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatására, 
az intézmények, továbbá a bevallás benyújtásának évében vagy 

azt követően megrendezésre tervezett, vagy javasolt rendezvények, 
programok, beruházások, felújítások támogatására,

e)        az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport 
rendezvények, valamint sportlétesítmény fejlesztések, az 
önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy 
azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett 
rendezvények, felújítások, beruházások támogatására,

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

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.

(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.

A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben

12.§
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(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 előzetes engedélyezés után 
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.

(2) A Közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi 
saját hatáskörben nem növelhető.

(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.

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,
a költségvetési rendelet módosítása

13.§

(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 
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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 
rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

14.§

Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az 
önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a közgyűlést 
erről tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási 
javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit 
is – a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévenként, de 
legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban 
meghatározott határideje előtt – december 31-i hatállyal – kell a közgyűlés elé 
jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az Országgyűlés az év során 
előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a 
Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

15.§

(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.

(2) 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.
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(3) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó 
költségvetési szervhez akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, 
információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják 
és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzati biztos 
kijelöléséről a Közgyűlés dönt.

(5) 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.

(6) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott 
költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár 
kérésére illetve véleményének kikérésével történik. 

(7) 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.

(8) 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.

A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége

16.§

(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 
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megjelölt kereteken belül marad, és

b)   az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a folyó évi 
bevételek és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó 
évi kiadásokat.

c)    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.

(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 maradványának 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 szabályzatban köteles rögzíteni a 

tevékenység megkezdését követő 60 napon belül.

(5)    A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben 
meghatározott szabályzat jóváhagyására.

Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával
kapcsolatos jogosítványok

17.§

(1)    A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére – a vonatkozó 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével – a 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jogosult.

(2)    A kamatmentes Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a 
polgármester jogosult.
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(3)   Az Egészségügyi programok támogatása, valamint a Hajléktalanok 
ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből támogatás 
odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.

(4)   A Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása keretösszegből 
támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.

(5)   A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(6)   A Kulturális rendezvények támogatása keretösszegből a Polgármester, 
az Oktatási Mecénási, valamint Sport Mecénási Alapból támogatás 

odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság jogosult.

(7)   Oktatási funkción tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére 
az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(8)   A Kulturális Mecénási Alapból 6,3 millió Ft támogatás odaítélésére az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, 34,3 millió 

Ft felosztására a polgármester jogosult, melyből 3,7 millió Ft a 
polgármesteri keret, az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető 
összeg 3,6 millió Ft, míg a kulturális rendezvények és feladatok 
támogatására szolgáló keretösszeg 27 millió Ft.

(9)   Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati 
határozatban foglaltak figyelembevételével – az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(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.
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(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.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

18.§

A Közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében –
felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket 
betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon.

19.§

(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 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

20.§

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a 
foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében 
tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.
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(2)  A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

21.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésben 
a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a 
saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

22.§

(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 és 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.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében az önállóan működő és 
gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként besorolt 
intézmények egy-egy címet alkotnak.
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24.§

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően az Önkormányzat által felvett hitelek 2011. 
január 1-i állományáról lejárat szerint készített kimutatást a rendelet 4/f. 
melléklete, a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatást 
a rendelet 10. melléklete szerint tudomásul veszi.

25.§

(1)     A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a 
Polgármesteri Hivatal.

(2)     A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok 
előirányzatait, gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján 
kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván.

26.§

A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX. 13.) 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.”

27.§

A Választókerületi Alap felhasználása során a Választókerületi Alapról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a területileg illetékes 
önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében 
biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget, 
szabályosságát, gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a 
beszerzett/megvalósított eszköz, létesítmény nyilvántartásba vételéről.
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28.§

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2014. december 31-én hatályát veszti.

(3)  Hatályát veszti

a)    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti 
gazdálkodásról szóló 35/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete, 
valamint

b)    a Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az 
önkormányzat 2006. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
8/2006. (III. 8.) és az azt módosító 27/2006. (IX. 13.), a 28/2006. 
(IX 13.), a 47/2006. (XII. 20.), a 48/2006. (XII. 20.), az 
5/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelet.

Miskolc, 2011. március 10.

Jegyző távollétében:

                    M é h é s z  Katalin                                          Dr. K r i z a   Ákos 

                              aljegyző                                                        polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2011. (III. 16. )
önkormányzati rendelete

a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII. 12.) rendelet módosításáról
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Bevezető rész

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 3. § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

    d) a jövedelemigazolás benyújtására vonatkozó felhívást, azzal, hogy a családi 
pótlék       jövedelemként nem vehető figyelembe, kivéve, ha az saját 
jogúnak minősül;

(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

     j) a bánatpénz fizetésére vonatkozó kötelezettséget.

2.§

(1) A Rendelet 4.§ (3) bekezdés az alábbi i) ponttal egészül ki:

i) aki 10 éven belül az önkormányzat által biztosított Első Lakáshoz 
Jutók                   Pénzügyi Támogatásában részesült és azt 
felhasználta, kivéve, ha az ennek                biztosítására szolgáló 
jelzálogjog legalább 5 éve törlésre került.

(2) A Rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  (9)     Együttköltözőként a pályázó házastársán, bejegyzett élettársán, 
élettársán túlmenően, kiskorú gyermekeik, a nappali tagozaton 
tanulmányait      folytató nagykorú gyermekeik, jogerős bírósági 
ítélettel a pályázó gondnoksága alá helyezett együtt költöző személy, a 
pályázó gyámsága      alatt álló személy és a pályázó gondozásra szoruló 
közeli hozzátartozója vehetők figyelembe.

3.§

(1) A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)     A pályázat nyertesét a bérbeadó előterjesztése alapján a 
Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság valamint az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság együttes ülésén állapítja meg.
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(2) A Rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8)     Két eredménytelen pályáztatás esetén a bérlakást – ha a 
bérbeadó egyéb elhelyezési kötelezettségeihez nem használható fel – a 
bérbeadó jogosult ideiglenes hasznosítás céljából határozott időre, 
magánszemély részére 1 évre bérbe adni. A határidő lejártát követően 
amennyiben a bérlő a szerződésből eredő kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tett és a lakás           más módon nem 
hasznosítható a bérlő kérelme alapján újabb 1 éves határozott idejű 
szerződés köthető ideiglenes hasznosítás céljából. A hasznosítás 
elősegítése érdekében a bérleti díjból összesen legfeljebb 50% 
kedvezmény biztosítható. A kedvezmény mértékét az adott lakás 
vonatkozásában a bérbeadó hirdetményében közzéteszi, illetőleg az 
újabb bérbeadás során felülvizsgálja és meghatározza. A bérlő köteles a 
kedvezmény nélküli bérleti díj alapján e rendelet szerinti óvadékot 
fizetni.

(3) A Rendelet (10) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
  

h) aki 10 éven belül az önkormányzat által biztosított Első Lakáshoz 
Jutók                   Pénzügyi Támogatásában részesült és azt 
felhasználta, kivéve, ha az ennek                 biztosítására szolgáló 
jelzálogjog legalább 5 éve törlésre került.

4.§

A Rendelet 6.§ (5) bekezdése az alábbi g, ponttal egészül ki:

g) aki 10 éven belül az önkormányzat által biztosított Első Lakáshoz 
Jutók                              Pénzügyi Támogatásában részesült és azt 
felhasználta, kivéve, ha az ennek               biztosítására szolgáló 
jelzálogjog legalább 5 éve törlésre került.

5.§

(1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő önkormányzati bérlakások közül a Városgazdálkodási, és -
üzemeltetési Bizottság a bérbeadó előterjesztésére esetenként jelölhet 
ki olyan lakásokat, vagy lakások meghatározott körét, amelyeket a 
bérbeadó piaci alapon pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Rendelet 7.§ (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
  

g)  aki 10 éven belül az önkormányzat által biztosított Első Lakáshoz 
Jutók                  Pénzügyi Támogatásában részesült és azt 
felhasználta, kivéve, ha az ennek         biztosítására szolgáló 
jelzálogjog legalább 5 éve törlésre került.
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(3) A Rendelet 7.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az eredménytelenül pályáztatott lakásokat a bérbeadó a 10.§ (5) 
bekezdése szerint megállapított teljes bérleti díjért pályázat 
mellőzésével jogosult bérbe adni a pályázatra vonatkozó szabályok 
szerint 5 éves határozott időtartamra. A bérbeadás érdekében a piaci 
lakások bérleti díjából legfeljebb 25% kedvezmény biztosítható, 
melynek mértékét az adott lakás vonatkozásában a bérbeadó 
hirdetményében közzéteszi. Kedvezményes bérleti díjjal a szerződés 1 
éves határozott időtartamra köthető. A bérlő köteles a kedvezmény 
nélküli bérleti díj alapján e rendelet szerinti óvadékot fizetni. 

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

(7) A piaci alapon bérbe adandó lakások  pályázat útján,illetőleg 
pályázat mellőzésével történő bérbeadására az 1-2. fejezetben 
foglaltakat kell alkalmazni, ezen §-ban foglalt eltérésekkel.”

6.§

A Rendelet 8.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

7.§

A Rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)    A házastárs és a bejegyzett élettárs kivételével a bérleti 
jogviszony fennállása alatt a szerződés megkötésének további feltétele 
legalább 1 éves állandó lakcímbejelentéssel is igazolt életvitelszerű 
együttlakás. A bérlőtársi jogviszony kialakításának feltétele, hogy a 
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bérlőnek bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatai felé közüzemi tartozása ne álljon fenn, kivéve, ha a bérlő 
és a követelés jogosultja (közüzemi szolgáltató) megfelelő biztosíték 
alkalmazása mellett a tartozás rendezésére részletfizetési 
megállapodást kötött.

8.§

A Rendelet 14.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e)  a befogadott gyermekének házastársát, bejegyzett élettársát, kiskorú 
gyermekét, nappali tagozaton tanulmányait folytató nagykorú gyermekét;

9.§

A Rendelet 16.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4)    Az albérlet időtartama alatt a bérlő a teljes lakásra másfélszeres 
mértékű bérleti díjat köteles fizetni. A bérbeadó hozzájárulása nélkül 
létesített albérlet esetén a bérlő, használó - annak bérbeadó általi 
megállapításától kezdve - a teljes lakásra kétszeres mértékű bérleti 
díjat, használati díjat köteles fizetni a jogellenes állapot 
megszüntetéséig. Az emelt összegű bérleti, használati díj fizetése az 
egyéb jogkövetkezmények alkalmazását nem érinti.

10.§

A Rendelet 20.§ (3) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:

i)  ha bármelyik cserepartner az adott lakásra irányadó lakáspályázat 
jövedelmi viszonyokra vonatkozó feltételeinek nem felel meg

11.§

(1) A Rendelet 21.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6)    A bérbeadó kizárólag a lakásgazdálkodási érdekeivel 
összhangban álló cserekérelmet tarthat nyilván, illetve teljesíthet. A 
csere teljesítésének feltétele a bérlő által felajánlott lakásra fennálló 
legalább 1 éves bérleti jogviszony. Nem teljesíthető a kérelem, ha a 
bérlő magántulajdonú ingatlanát 5 éven belül cserélte önkormányzati 
bérlakásra, ha a bérlő részére korábban már sor került cserelakás 
biztosítására, ha a bérlő nyugdíjasházi lakásban lakik, valamint ha a 
bérlő a jelenlegi lakását bizottsági határozat alapján cserelakásként 
kapta.

(2) A Rendelet 21.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(7)    A cserekérelem akkor teljesíthető, ha a bérlőnek bérleti díj, 
vízdíj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé 
közüzemi  tartozása nem áll fenn.

12.§

A Rendelet 25.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)   A Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság valamint az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság együttes ülésén jogosult különös 
rászorultságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő okból a 
Közgyűlés által évenként meghatározott keret erejéig lakásokra bérlőt 
jelölni. A Bizottságok a kereten túlmenően dönthetnek a bérleti 
jogviszony folytatására nem jogosult élettársak méltányosságból 
történő bérlővé jelöléséről.

13.§

A Rendelet 33.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)    A nyugdíjasházi elhelyezés sorrendjét a bérbeadó javaslata 
alapján a Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottság valamint az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság együttes ülésén fogadja el. Az 
elhelyezés sorrendjének megállapításánál előnyt élveznek az 
önkormányzati bérlakásban lakó bérlők.

14.§

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

15.§

A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

16.§

(1)         Ez a rendelet a 2011. március 17. napján lép hatályba. 
(2)         Hatályát veszti a Rendelet 7/A. §-a.
(3)         A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az eljárás 
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megindításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 
(4)         Ez a rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Miskolc, 2011. március 10. 

          Jegyző távollétében:

              Méhész Katalin                                                               Dr. Kriza Ákos 
                    aljegyző                                                                        polgármester
                                                     

                                              1. melléklet  4/2011. (III.16.) önkormányzati 
rendelethez

A lakbérek megállapításánál alkalmazandó övezetek 

a)         A övezet: Széchenyi utca, Városház tér, Déryné utca, Kossuth Lajos 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Erzsébet tér, 
Kazinczy Ferenc utca, Szemere Bertalan utca, Ady Endre utca.

b)            B övezet: Az „A” övezet kivételével a Soltész N. Kálmán utca, Bem 
József utca, Dankó P. utca, Papszer utca, Hunyadi utca, Szent I. tér, 
Ilona utca, Vologda utca, Fazekas út, Jókai Mór utca, Petőfi tér, 

Szeles utca, Bethlen Gábor utca, Hatvanötösök útja által határolt területen 
lévő lakások.

c)            C övezet: Mindazok a lakások, amelyek nem tartoznak az „A”, a „B”, 
a „D” és az „E” övezetbe.

d)            D övezet: Az Avas, Martin-telep, Görömböly, Pereces, 
Bükkszentlászló, Garadna lakásai, Szinva utca 25. sz. alatt lévő épület 

l akásai, 

e)            E övezet: a Szondy telep, József A. telep, Békeszálló, Annabánya, 
Várhegy utca, Tégla utca, Muszkás-telep, Tárna tér, Kartács utca 
lakásai, valamint a Szondy György utca lakásai

                                  
                                            2.  melléklet 4/2011. (III. 16.) önkormányzati 

rendelethez
                                              
                     

A bekerülési költség összege nyugdíjasok házába 

1.    Önkormányzati bérlakással rendelkezők esetében
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Szoba-szám Magasabb 
komfortfokozatú 

(tovább 
hasznosítható)

Alacsony 
komfortfokozatú 

(tovább 
hasznosítható)

Alacsony 
komfortfokozatú (tovább 

nem hasznosítható)

1 240 000 Ft 270 000 Ft 350 000 Ft
1,5 210 000 Ft 240 000 Ft
2 180 000 Ft 210 000 Ft
2,5 150 000 Ft - -
3 vagy több 120 000 Ft - -

2.    Magántulajdonú lakással jelenleg vagy 5 éven belül rendelkezők, valamint 
haszonélvezeti             joggal rendelkezők esetében a bekerülési költség 
60.000.-Ft/m2.

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

5/2011.  (III. 16.) önkormányzati rendelete

a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló 45/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)     A közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről 
szóló 45/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A vonaljegyek és gyűjtőjegyek nem válthatók vissza. A 
gyűjtőjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos.”

(2)     A Rendelet 9. § (13) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 2010. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői 
vonaljegyek, gyűjtőjegyek 2011. június 30-ig, a 2011. január 1-től 
forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek 
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2012. február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, 
ezt követően érvényüket vesztik.”

(3)     A Rendelet 11. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„(1) Az MVK Zrt. éves szállítási teljesítményét a rendelet 1. melléklete, 
a díjakat a rendelet 2/a. és 2/c. melléklete tartalmazza.”

2. §

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

(2)   A Rendelet 2/a. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)   A Rendelet 2/c. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, és 2011. április 2. napján 
hatályát veszti.

Miskolc, 2011. március 10.

Jegyző távollétében:

Méhész Katalin                                                    Dr. Kriza Ákos

        aljegyző                                                          polgármester

1. melléklet az 5/2011. (III. 16.)  önkormányzati rendelethez
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A B C D E F G H

1. Szállítási 
teljesítmény a 

közszolgáltatás
i szerződés 

szerint

2010. 2011. Elvár
teljesítteljesítmény a 

közszolgáltatás
i szerződés 

teljesít

i szerződés 
szerint

Terv Tény Index Terv Terv Éves terv
szerint

I-V.hó VI-XII.hó

2. Férőhely km 
(ezer) 1 281 800 1 324 686 103,4% 549 290 732 510 1 281 80098-102 %

3.Autóbusz 1 006 639 1 058 515 105,2% 421 269 585 370 1 006 63998-102 %

4.Villamos 275 162 266 171 96,7% 128 022 147 140 275 16298-102 %

5.Kocsi km 
(ezer) 4 732 6 442 11 17498-102 %

6. Autóbusz 4 123 5 761 9 88498-102 %

7.Villamos 609 681 1 29198-102 %

2. melléklet az 5/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. menetrend szerinti
autóbusz- és villamosjáratain, illetve a

Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán 
2011. április 1-től fizetendő díjak

1.)Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes 
jegyek:                       

a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben                                      280 
Ft
b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva                              360 Ft
c.) gyűjtőjegy 10 db-os                                                                          2 500 Ft

2.) Autóbusz és villamosvonalakra érvényes jegyek Miskolc 
közigazgatási határáig (a helyi közlekedésben):

a.) 1 naptári napra érvényes napijegy                                                  1 300 Ft
b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy                                 2 600 Ft
c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy                                 3 500 Ft
d.) hétvégi családi jegy                                                                       2 500 Ft
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3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus:
a.) 90%-os jegy                                                                                         28 Ft

4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                              2 200 Ft
b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                      2 200 Ft
c.)nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                        2 200 Ft
d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet                                 2 200 Ft
e.) általános arcképes villamos havibérlet                                        4 200 Ft
f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                  4 200 Ft

5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet                                      4 200 Ft
b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet                             4 200 Ft

6.) Autóbusz + villamosvonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc 
közigazgatási határáig:

a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet                                             3 500 Ft
b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet                                    3 500 Ft
c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet                                       3 500 Ft
d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet                              3 500 Ft
e.) általános arcképes kombinált havibérlet                                        6 500 Ft
f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet                               6 500 Ft
g.) arckép nélküli általános kombinált havibérlet                             23 500 Ft
h.) általános arcképes kombinált éves bérlet                                     71 500 Ft
arcképnélküli általános kombinált éves bérlet                            258 500 Ft

7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek:

a.)     7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
végállomás között 660 Ft

b.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
végállomás között 660 Ft

c.)     7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas                                
havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
végállomás  között                                                               1 500 Ft

d.)     7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas                                           
30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 

        végállomás között                                                                     1 500 Ft

e.)     7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havibérlet Miskolc 
közigazgatási határa - Felsőzsolca végállomás 
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között                                                                                     6 600 Ft

f.)      7/2 szakaszon érvényes arcképes általános 30 napos bérlet Miskolc 
közigazgatási határa - Felsőzsolca végállomás 
között                                                                                     6 600 Ft

g.)     7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os arcképes 
havibérlet                                                                                  940 Ft

h.)     7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os arcképes 30 napos 
bérlet                                                                                        940 Ft

i.)      7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas arcképes 
havibérlet                                                                              3 600 Ft

j.)      7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas  arcképes 30 napos 
bérlet                                                                                     3 600 Ft

k.)     7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes általános 
havibérlet                                                                             9 400 Ft

l.)      7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes általános  30 napos 
bérlet                                                                     9 
400 Ft

3. melléklet az 5/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Miskolci Lakossági Kártyával kedvezményesen megvásárolható 

bérletszelvények a természetes személyek részére
2011. április 1-jétől   

A B C

1. Megnevezés Teljes ár Kedvezményes ár

2.Villamosvonalakra érvényes bérletek

3. tanuló arcképes villamos havibérlet 2 200 Ft 1 980 Ft

4. tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet 2 200 Ft 1 980 Ft

5. nyugdíjas arcképes villamos havibérlet 2 200 Ft 1 980 Ft

6. nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet 2 200 Ft 1 980 Ft

7. általános arcképes villamos havibérlet 4 200 Ft 3 780 Ft

8. általános arcképes villamos 30 napos bérlet 4 200 Ft 3 780 Ft
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9. Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc 
közigazgatási határáig

10. egyvonalas általános arcképes havibérlet 4 200 Ft 3 780 Ft

11. egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet 4 200 Ft 3 780 Ft

12. Autóbusz- és villamosvonalakra érvényes 
kombinált bérletek Miskolc közigazgatási határáig:

13. tanuló arcképes kombinált havibérlet 3 500 Ft 3 150 Ft

14. tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet 3 500 Ft 3 150 Ft

15. nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet 3 500 Ft 3 150 Ft

16. nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet 3 500 Ft 3 150 Ft

17. általános arcképes kombinált havibérlet 6 500 Ft 5 850 Ft

18. általános arcképes kombinált 30 napos bérlet 6 500 Ft 5 850 Ft

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2011.  (III. 16.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 

40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében és a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi 
Regionális Felügyelősége egyetértésével a következőket rendeli el:

1. §

A távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § kiegészül a következő (19)-(21) 
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bekezdéssel:

„(19) Lakossági/háztartási cél:
a)     a természetes személyek háztartási, fűtési, használati melegvíz-

      szolgáltató és hűtési berendezéseinek,

b)      a lakóépületben a lakások rendeltetésszerű használatához tartozó 
helyiségek (lépcsőház, folyosó, mosókonyha, 

szárító, gyermekkocsi-tároló, gépkocsitároló, kapualj, központi 
berendezések helyiségei) fűtését szolgáló berendezések 
távhőfogyasztása.

(20) HMVA: 1m3 hidegvíz felmelegítésére jutó működési költség Ft-ban 
    (alapdíj hányad) díjelem.

(21) HMVF: 1m3 hidegvíz felmelegítésének hőigényére vonatkozó 
díjelem.”

2. §

A R. kiegészül az alábbi 8/A. §-sal:

„Eljárási rend a mellékvízmérők meghibásodása, leolvasásának 
meghiúsulása esetén

8/A. §

(1)  Amennyiben a vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, 
illetve a MIHŐ Kft. vagy megbízottja által nem olvasható le, akkor a 
vízfelmelegítési díj számlázási alapjául szolgáló vízmennyiség 
meghatározásához az alábbiak szerint kell eljárni: 
a)        meg kell állapítani az igazoltan mért időszak - két tényleges 
MIHŐ Kft. vagy megbízottja által leolvasott mérőállások különbözete -
utolsó vízóra leolvasási időpontját, 
b)        az alapján meg kell határozni az igazoltan mért időszak 1 napi 
átlagos vízfogyasztását, 
c)        ki kell számolni, hogy a meghibásodásról felvett jegyzőkönyv 
dátumától - elfogadott határnap - visszafelé a legutolsó vízóra leolvasás 
napjáig hány nap telt el, 
d)      az ily módon számított napok számát kell szorozni az egy napra 
számított átlagos vízfogyasztással.

(2)  A fentiek alapján a vízmennyiség-becslés a melegvíz mellékmérő(k) 
meghibásodásáról felvett jegyzőkönyv dátumától számítva, illetve 
amennyiben a melegvíz mellékmérő(k) MIHŐ Kft. vagy megbízottja 
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által a felhasználó/díjfizető hibájából nem kerül leolvasásra, három 
elszámolási időszakra alkalmazható.

(3)  Három elszámolási időszakot követő hónap első napjától, amennyiben a 
felhasználó nem biztosítja a mellékvízmérő leolvasását illetve nem 
gondoskodik annak javíttatásáról, plombázásáról illetve hiteles 
vízmérővel nem rendelkezik, köteles az 5. mellékletben szereplő 
vízmennyiség alapul vételével a felmelegítési díjat megfizetni.

(4)   Amennyiben a vízmennyiség becslés a vízmérő leolvasásának 
felhasználó/díjfizető hibájából történt úgy a mellékvízmérő MIHŐ Kft. 
vagy megbízottja által történő leolvasását követően a melegvíz 
mennyiséggel a szolgáltató elszámol a díjfizetővel a tényleges 
vízmennyiség alapján.”

3. §

A R. 6. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) A használati hidegvíz felmelegítési díja: a felhasználó által vételezett, 
méréssel meghatározott, köbméterben meghatározott, felmelegített 
használati hidegvíz mennyisége, és az e rendelet szerint megállapított 
egységár - HMVA+HMVF - szorzata. A felmelegítési díj működési és 
fenntartási költséget is tartalmaz. A felmelegítési díj a felhasznált hideg 
víz díját nem tartalmazza.”

4. §

A R. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

"A díjtételek megváltoztatásának automatizmusa

7. § 

(1)       A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő hődíj és vízfelmelegítési 
díj bázisárait a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A lakossági célú 

hődíjat és vízfelmelegítési díjat a 3. mellékletben szereplő 
ármechanizmus szerinti képlet alapján kell kiszámítani. Az árváltozás %-
os értékét a 3/a. melléklet szerint kell meghatározni.

(2) A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő alapdíj és a 3. 
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mellékletben szereplő HMVA=1m3 hidegvíz felmelegítésére jutó működési 
költség Ft- ban - alapdíj hányad - díjelem és az ezzel változó 
vízfelmelegítési díj értékét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése állapítja meg.

(3)    Lakossági/háztartási célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni a 
távhőszolgáltatással ellátott lakásra, valamint a lakóépületben és a lakást 

is magában foglaló vegyes célra használt épületben lévő, a lakások 
rendeltetésszerű használatára szolgáló és ezen rendeletetésnek 
megfelelően használt épületrészekre.

(4)  Nem lakossági/háztartási célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni az 
(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó, távhőszolgáltatással ellátott 
épületekre, épületrészekre.

(5)  Amennyiben vitás, hogy az épület vagy az épületrész a (3) vagy (4) 
bekezdés hatálya alá tartozik, jelen rendelet 2. § (19) bekezdésében 
foglaltak az irányadók.

(6)  Az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozás esetén, 
távhőszolgáltató jogosult a hődíj díjtétel és vízfelmelegítési díj 3. 
mellékletben szereplő HMVF -1 m3 hidegvíz felmelegítésének 

hőigényére vonatkozó - díjelem és ennek változása miatti vízfelmelegítési 
díjtétel 3. melléklet szerinti módosításának kezdeményezésére. 

(7)  A 3. mellékletben foglalt számítási előírások, díjképletek 
alkalmazásának helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsága ellenőrzi, és határozatot 
hoz a hatósági ár rendeleti előírásoknak való megfelelőségének 
jóváhagyásáról.

(8)  Ezen rendelet 3. melléklete alapján megállapított lakossági hődíjat és 
vízfelmelegítés díját az alkalmazást legalább 5 nappal megelőzően a 
Távhőszolgáltató és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
honlapján meg kell jelentetni.

(9)  Az új lakossági hődíjat és vízfelmelegítés díját a távhőszolgáltató 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottságának döntéséről szóló közzétételtől és a döntésnek a 

távhőszolgáltató ügyfélszolgálatán történő kifüggesztésétől számított 5 
nap elteltével érvényesítheti.

(10) A távhőszolgáltatás ellenértékeként fizetendő legmagasabb alapdíjat a 2. 
melléklet tartalmazza. A legmagasabb hatósági alapdíj és a 3. 
mellékletben szereplő HMVA=1m3 hidegvíz felmelegítésére jutó 
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működési költség Ft-ban (alapdíj hányad) díjelem és ennek változása 
miatti vízfelmelegítési díjtétel megállapítására a távhőszolgáltató tesz 
javaslatot az 1. melléklet szerinti díjképzési előírásoknak megfelelően. 

(11) A (9) bekezdésben szereplő árképzés helyességét Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsága 
ellenőrzi. A hatósági alapdíj és vízfelmelegítési díj HMVA díjelem és 
ennek változása miatti vízfelmelegítési díj megállapítására a 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság tesz javaslatot a 
Közgyűlésnek.

(12) A legmagasabb lakossági hatósági ár változása automatikus 
szerződésmódosítást jelent, az új ár minden külön intézkedés nélkül az 
eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik.

(13) A szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjaként havi árat, árváltozáshoz 
kapcsolódóan pedig elszámoló árat alkalmazni.”

5. §

A R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A fűtési hődíjat és a használati vízfelmelegítési díját a felhasználó, 
illetőleg a díjfizető:

   a)     a hőszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint, 
   b)   ennek hiányában a fűtési hődíjat a tárgyhóban, a számla 

benyújtásakor a számlán szereplő fizetési határidőig, a 
használati víz felmelegítési díját, a tárgyhóban, a számla 
benyújtásakor a számlán szereplő fizetési határidőig,

köteles a távhőszolgáltatónak megfizetni.”

6. §

(1)     A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2)     A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)     A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
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7. §

Hatályát veszti a R. 8. § (19) bekezdése.

8. §

(1)  E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő 
napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2)  E rendelet 6. § (2) bekezdése 2011. április 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2011. március 10.

Jegyző távollétében:  

Méhész Katalin                                                             Dr. Kriza Ákos       
aljegyző                                                                                 polgármester

1. melléklet a  6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEIRE

Elő kalkulációs módszerrel kell képezni:

= az alapdíjat ( Ft/lm3/év, Ft/MW/év )

= a fűtési hődíjat  ( Ft/GJ )

= a használati víz felmelegítési díját (HMV díj) (Ft/ víz m3)

A díjtételek tartalma

Alapdíj 

A Társaság folyamatos termelésének és biztonságos szolgáltatásainak 
ellátásához szükséges indokolt éves működési költségekre biztosít 
fedezetet. 
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Vetítési alapja

a)         lekötött teljesítmény (MW),
b)        lakossági felhasználók a közös használatú helyiségek nélküli                  
fűtött légtérfogata (lm3),
c)         egyéb felhasználók fűtött légtérfogata (lm3).

Hődíj összetevői

a)         a távhőszolgáltató által vásárolt távhő költsége,
b)        az előállított távhő tüzelőanyag költsége,
c)         a távhőszolgáltatás villamosenergia költsége,
d)        a távhőellátó rendszer hővesztesége,
e)         egyéb felhasználók esetében maximum 5 % haszon.

Vetítési alapja:

a)    a szolgáltatott éves hőmennyiség (GJ),
b)   a használati víz felmelegítési díjának (HMV díj) képzésénél az 
éves vízfogyasztás (m3).

A díjtételek képzésének módja

A hőenergia költségek képzésénél a felhasználók várható állomány változását 
figyelembe véve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli költségeknél 
költségkigyűjtésen alapuló - pótlékoló - előkalkulációt kell alkalmazni. A 
lakossági célú alapdíjtétel meghatározás esetén az indokolt költségeknél 
figyelembe kell venni a 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendeletben előírt 
szempontokat.

A lakossági célú alapdíjtételnél el nem számolható költségeket az egyéb 
felhasználók költségeinél kell figyelembe venni az egyes felhasználói 
csoportok teljesítmény lekötéseinek arányában a 3. sz. kalkulációs 
munkalapban alkalmazott képletek szerinti megosztásban.
A szolgáltató egyéb bevételeivel csökkenteni kell a lakossági fűtési alapdíj 
csoportnál felmerülő költségeket a Közgyűlés által jóváhagyott mértékben.

A távhőszolgáltatási alapdíjak kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet 
megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. 

A távhőszolgáltatási hődíj és vízfelmelegítési díjakra vonatkozóan akkor kell új 
kalkulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett energia-költségváltozások 
ismeretében azt szükségesnek tartja. 
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Ebben az esetben az energiahordozók árával összefüggő költségváltozásokat a 
jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell – a (lakossági felhasználókra vonatkozó 
ár) kategóriába tartozó díjakat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottságának – indokolással, ellenőrzésre 
benyújtani. A Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság a benyújtott 
díjszámítás helyességéről határozattal dönt. Az új díjak alkalmazásának 
feltétele: a Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság határozata az 
árkalkuláció rendeleti előírásoknak való megfelelőségéről, valamint a díjak 
közzététele. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben előírtak alapján a 
lakossági távhőszolgáltatás díjainak megállapítása előtt köteles a 
fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek 
véleményét is kikérni. A kalkuláció elkészítéséhez 1-től 5-ig sorszámmal 
ellátott, csatolt kalkulációs munkalapok nyújtanak segítséget és biztosítják az 
összehasonlíthatóságot az alábbiak szerint. 

A számítási alapadatok megnevezésű 1. sz. kalkulációs munkalap szerint kell 
meghatározni a kalkulációs időszak (egy naptári év) felhasználóira 
vonatkozóan hőenergia termelés, vásárlás és értékesítés jellemző adatait, 
melyek a kalkuláció során alapadatként illetve vetítési alapként kerülnek 
figyelembe vételre.

A munkalap rögzíti a fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási 
(hőteljesítmény, fűtési és melegvíz készítési hőmennyiség, fűtött légtérfogat, 
HMV mennyiség) igényét felhasználói csoportonkénti (lakosság, egyéb 
felhasználók) bontásban.

A hőteljesítmény (MW) meghatározása a szerződésekben lekötött 
hőteljesítmények, és a tervezői műszaki számításokkal meghatározott fajlagos 
hőteljesítmények alapján történik.

A 2. sz. kalkulációs munkalapon a kalkuláció során alkalmazott egységárak 
szerepelnek felhasználói csoportonkénti (lakossági ,egyéb felhasználók) 
bontásban.

A 3. sz. kalkulációs munkalap a Társaság működéséhez indokolt költségek és 
ráfordítások alapdíjképzési célú bemutatására szolgál, csoportosítva az összes 
felmerülő költség, a lakossági felhasználóknál elszámolható költség és a 
lakossági felhasználóknál nem elszámolható költség csoportosításban.

A költségek és ráfordítások az alábbiak szerinti felhasználói csoportbontásban 
a kalkulált csúcshőigény arányában kerülnek felosztásra a 3. sz. kalkulációs 
munkalapban szereplő képletek felhasználásával:

a)      lakossági felhasználó (fűtés), 
b)      egyéb nem teljesítménydíjas felhasználó (fűtés), 
c)      egyéb teljesítménydíjas felhasználó (fűtés+HMV), 
d)      használati melegvíz felhasználó (HMV).

Felmerülő költségek csoportosítása:

a)      anyagköltség, 
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b)      bérköltség,
c)      közteher,
d)      értékcsökkenési leírás,
e)      igénybevett szolgáltatás értéke,
f)        személyi jellegű egyéb kifizetések,
g)      egyéb szolgáltatások értéke,
h)      egyéb ráfordítások,
i)        pénzügyi műveletek ráfordításai,
j)        rendkívüli ráfordítások.

Az összesített működtetési költségek és a várható csúcshőigények (MW/év), 
illetve fűtött légtérfogatok (lm3/év) illetve a várható éves vízfelhasználás 
(vízm3) hányadosa adja a fűtési és a vízfelmelegítési alapdíjakat az egyes 
felhasználói csoportokban.

Energia árváltozás esetén a jelen rendelet 3. sz. mellékleteként csatolt árképlet 
alkalmazásával kell a hődíjat és a HMVF (1m3 hidegvíz felmelegítésének 
hőigényére vonatkozó) díjelem és annak változása miatti vízfelmelegítési 
díjtételt kalkulálni.

Az 4. sz. kalkulációs munkalap a hőenergia termelés mennyiségi adatait és 
annak éves költségeit tartalmazza 2. sz. kalkulációs munkalapon szereplő 
egységárak figyelembevételével.

A 5. sz. kalkulációs munkalapon a Társaság várható értékesítési adatait kell 
bemutatni az új kalkulált díjtételek figyelembe vételével.

Éves alapdíj havi felosztása:

a)     Az éves alapdíjnak 12-vel oszthatónak kell lennie úgy, hogy a lekötött 
teljesítménydíjas felhasználók díjának 1/12-ed része egész szám legyen. 
A lakossági és a nem lekötött teljesítménydíjas egyéb felhasználók 
alapdíj számítását két tizedesjegyre történő kerekítéssel kell 
meghatározni.

b)     A hődíjakat (Ft/GJ) egész számra kell kerekíteni, a HMV felmelegítési 
díjat (Ft/m3) két tizedesjegyre történő kerekítéssel kell meghatározni 
felkerekítve.

  

Fűtött légtérfogat meghatározása:

Az árképzés alapjául szolgáló fűtött légtérfogat:

a)    alapterületenként figyelembe kell venni a vakolt falsíkok közötti, 
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valamint a beépített szekrények által elfoglalt területet,

b)    nem vehetők figyelembe a falsíkon kívül eső területek, valamint a 
falsíkból kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok mértéke 0,5 
m2-nél kisebb,

c)    nem vehető figyelembe az éléskamra (kamraszekrény), valamint a lakás 
( helyiség) légterének a közművezetékeket védő burkolat mögötti része,

d)    a fürdőszoba légterének csak 60 %-a vehető figyelembe, ha az előírt 
hőmérséklet műszaki tervek alapján kiegészítő fűtéssel (pl. villamos 

vagy gáz hősugárzó) biztosítják,

e)    lépcsőház tekintetében figyelembe kell venni a lépcsőház (a lépcsőház 
épületszerkezeti elemekkel határolt síkjai közötti), valamint a villamos 

és egyéb beépített szekrények légterét,

f)      figyelmen kívül kell hagyni a szemétledobó, liftakna, liftgépház, 
villamos mérő helyiségek, valamint a közmű vezetékek falburkolat 
mögötti részének légterét,

g)    fűtött légtérfogat az előzőek szerinti helyiségek légtérfogatának összege.

2. melléklet a 6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Távhőszolgáltatási lakossági célú hődíj és vízfelmelegítési díj bázisárai 

(a 2009. október 1-jén jóváhagyott árak) és a legmagasabb lakossági alapdíjtétel

Sorszám Bázisárak 
megnevezése

Mértékegység Bázisárak értéke 

A B C D
1 Hődíj Ft/GJ 2956
2 HMVF Ft/m3 680

(A bázisárak a Magyar Energiahivatal által jóváhagyott és Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2009. (IX.30.) sz. 
rendeletében meghatározott árak, amelyek az árváltozás alapját 
képezik.) 

Sorszám Díjtétel, díjelem 
megnevezése

Mértékegység Díjtétel, díjelem 
értéke 

A B C D
1 Alapdíj Ft//lm3/év 351,14
2 HMVA Ft/m3 199,77
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Vízfelmelegítési díj  = HMVF+HMVA

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2011. (III.16.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

(A rendelet a közlöny mellékletét képezi.)
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2011.  (III. 16.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Hgt. 
21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  17. § kiegészül az alábbi  (5) bekezdéssel:

„(5) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban 
együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele 
május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező. 
A közszolgáltatás díját a 14. § (1) bekezdésben meghatározott egységnyi 
díjtétel és a használati szezon alapulvételével kell meghatározni.”
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2.§

(1) A  Rendelet 3. § 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. kijelölt ártalmatlanítóhely: Miskolc közigazgatási területén keletkező 
települési szilárd hulladék kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium 
létesítményeiben, különösen a Hejőpapi 073/6. helyrajzi szám alatt működő 
Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő  Központban ártalmatlanítható, melynek 
üzemeltetését az Önkormányzattal megkötött szerződésben foglaltak szerint az 
AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. látja el.”

(2) A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(6) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az 
ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 
nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak."

(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi 
minimális mértéket kell elérnie:

a) tömblakás           :    90 liter/lakás/hét
b) garázs                 :    20 liter/garázs/hét,
c) családi ház, sorház :  120 liter/lakás/hét,
d) egy vagy két fő által lakott családi ház, sorház esetén 
kedvezményes minimális mérték: 60 liter/lakás/hét. A 
kedvezményre jogosító feltétel teljesülését a kedvezményt 
igénybe vevő ingatlantulajdonosnak kell a Szolgáltató felé 

igazolnia.”

(4) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

" (4) Az ingatlantulajdonos 
a) negyedévente max. 250 kg települési szilárd hulladékot a Hejőpapi 

Regionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József Attila u. 65. szám 
alatti úti átrakó állomáson

b) a hulladékudvarokban ingyenesen 
az 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet előírásai szerint helyezhet el, az adott 
telephelyre vonatkozó szabályok betartásával."

(5) A Rendelet 14. § (2) bekezdésében „a 242/2000. (XII.23.) számú Korm. 
rendeletben 6. § (1)-(5) bekezdése” szövegrész helyébe „a 64/2008. (III.23.) 
Korm. rendelet 3.§ (1)-(4) bekezdése” szövegrész lép. 
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(6) A Rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „kedvezőbb” szövegrész helyébe 
a „kedvezőtlenebb” szövegrész lép.

3. §

(1) A Rendelet 1.  melléklete helyébe jelen rendelet 1.  melléklete 
lép.

(2) A Rendelet 4.  melléklete helyébe jelen rendelet 2.  melléklete 
lép.

(3) A Rendelet 5.  melléklete helyébe jelen rendelet 3.  melléklete 
lép.

4. §

E rendelet  2011. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.

Miskolc, 2011. március 10.
    Jegyző távollétében:

                    Méhész Katalin                       Dr. Kriza Ákos
                           aljegyző                                                                    polgármester

1. melléklet a 8/2011.  (III. 16.)  önkormányzati rendelethez
I.

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében társulás útján 
létrejött Miskolc Térségi Konzorcium települési tagönkormányzatai

Alsózsolca Község Önkormányzata
Aszaló Község Önkormányzata
Boldva Község Önkormányzata
Borsodgeszt Község Önkormányzata
Borsodszirák Község Önkormányzata
Bükkaranyos Község Önkormányzata
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Csincse Község Önkormányzata
Emőd Város Önkormányzata
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Gelej Község Önkormányzata
Harsány Község Önkormányzata
Hejőbába Község Önkormányzata
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Hejőszalonta Község Önkormányzata
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Hejőpapi Község Önkormányzata
Hernádnémeti Község Önkormányzata
Igrici Község Önkormányzata
Kisgyőr Község Önkormányzata
Kistokaj Község Önkormányzata
Mezőcsát Község Önkormányzata
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemesbikk Község Önkormányzata
Ónod Község Önkormányzata
Oszlár Község Önkormányzata
Répáshuta Község Önkormányzata
Sajólád Község Önkormányzata
Sajóörös Község Önkormányzata
Sajópálfala Község Önkormányzata
Sajópetri Község Önkormányzata
Sajósenye Község Önkormányzata
Sajószöged Község Önkormányzata
Szakáld Község Önkormányzata
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Tiszakeszi Község Önkormányzata
Tiszapalkonya Község Önkormányzata
Vatta Község Önkormányzata

II.

A miskolci hulladékkezelési közszolgáltatáshoz csatlakozott 
települések listája

Abaújlak
Abaújszolnok
Bánréve
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Dubicsány
Felsővadász/önk
Gadna/önk
Hangács
Hét
Homrogd
Irota
Királd
Kupa/önk
Monaj/önk
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Nyésta
Nyomár
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajószentpéter
Szakácsi
Tiszatarján 
Ziliz

III. 

A Miskolci Térségi Konzorcium Regionális Hulladékkezelési 
létesítményei

Lerakó ingatlan: Hejőpapi 073/1. hrsz.-ú ingatlan, melynek helyrajzi száma –
az időközben bekövetkezett telekmegosztásra tekintettel – a jelen okirat 
aláírásának időpontjában 073/6. hrsz.-ra változott, továbbá kialakításra került 
a 073/7. hrsz.-ú véderdő funkciójú kivett ingatlan.

Depó: a Hejőpapi 073/6. hrsz.-on létesített és hatósági engedéllyel 
rendelkező regionális hulladéklerakó az ingatlanon található épületekkel és 
építményekkel, valamint a Depó üzemszerű működéséhez szükséges 
eszközökkel. 

Hulladékudvarok és átrakóállomás: Miskolc, József A. u. 65. sz. alatt 
található átrakóállomás és hulladékudvar (4752/3. hrsz.), a Miskolc, Lórántffy 
Zs. utcában létesült hulladékudvar (33783/3. hrsz.), a Miskolc, Bogáncs 
utcában létesült hulladékudvar (0156/4. hrsz.).

2. melléklet a 8/2011.  (III. 16.)  önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja

2011. április 1-jétől

A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, illetve az 
ingatlantulajdonosnál rendelkezésre álló tárolótartályok számának, a tartályok 
űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani, figyelembe véve a 8. § (3) bekezdésben meghatározott, az ürítések 
számára vonatkozó gyakoriságot.

Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos tulajdonát képező tartály egyszeri ürítése 
esetén:

Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése esetén (tartály 
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bérleti díjával együtt):

A szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák: 240 Ft + ÁFA / darab

3. melléklet a 8/2011.  (III. 16.)  önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat szilárd hulladék 
ártalmatlanítási díjszabása 

2011. április 1-jétől

Ezen díjszabás alkalmazása kötelező a 12.§-ban meghatározott 
települési szilárd hulladéklerakó létesítményre - ártalmatlanító helyre -
beszállított hulladékok ártalmatlanítása esetén:

1.A konzorciumban résztvevő önkormányzatok hulladéka esetén:

Ömlesztett kommunális hulladékok 6.854 Ft/t+ÁFA
Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 2.658 
Ft/t+ÁFA
Építési törmelék 1.001 Ft/t+ÁFA
Zöldhulladék 929 Ft/t+ÁFA

2. A konzorciumon kívüli, külső önkormányzatok hulladéka esetén:

Ömlesztett kommunális hulladékok 6.854 Ft/t+ÁFA
Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 2.658 
Ft/t+ÁFA
Építési törmelék 1.001 Ft/t+ÁFA

 Zöldhulladék 929 Ft/t+ÁFA

3. Egyéb hulladék esetén

Ömlesztett kommunális hulladékok 9.205 Ft/t+ÁFA
Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 6.637 
Ft/t+ÁFA
Építési törmelék 5.365 Ft/t+ÁFA

Zöldhulladék   6.990 
Ft/t+ÁFA 

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
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2011. március 10-én:

Nyílt ülésén hozott határozatai:

II-15/22.326-1/2011. sz. határozat

Tárgy:          Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottsági tag 
cseréje, új bizottsági tag megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés – a FIDESZ frakció kezdeményezésére 
– megtárgyalta a Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottság tagjának 
cseréjére és új bizottsági tag megválasztására vonatkozó javaslatát és a 
következő határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10. napjától a 
Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottságba Molnár Attila helyére Óváriné 
dr. Balajti Zsuzsannát választja meg.

II-19/22.302-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Nyilatkozat a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2010. évi 
önkormányzati támogatásáról, a közösségi közlekedés 2011. évi 
fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 
2010. évben a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Közszolgáltatási Szerződésében 

meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként 540 MFt vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, 
hogy a helyi közösségi közlekedést 2011. január 1-jétől december 31-ig

folyamatosan fenntartja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MVK Zrt.
Határidő: folyamatos
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II-20/22.302-2/2011. sz. határozat

Tárgy: 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
támogatására pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2011. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatására pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2011. évi lakossági víz-
és csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatására a MIVÍZ Kft. pályázatot 
nyújtson be.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIVÍZ Kft.
Határidő: folyamatos

II-21/22.302-3/2011. sz. határozat

Tárgy: Hitelfelvétel a könyvvizsgálói vélemény ismeretében

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2011. évi költségvetésben 
tervezett éven túli lejáratú hitel felvételéhez szükséges előzetes könyvvizsgálói 
vélemény beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a 2011. évi költségvetésben tervezett éven túli lejáratú, összesen 
3.900 millió Ft összegű hitel felvételéhez szükséges könyvvizsgálói 

véleményt megtárgyalta. A könyvvizsgálói vélemény ismeretében a Közgyűlés 
úgy döntött, hogy a tervezett hitelek felvételét szükségesnek tartja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelek felvételéhez 
szükséges intézkedéseket megtegye, a hitelszerződéseket aláírja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

II-22/22.302-4/2011. sz. határozat
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Tárgy: Közbeszerzési eljárás hitel felvételéhez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2011. évi költségvetési 
hitelek felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú  Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a 
hitelekre és a nyertes ajánlattevővel – a Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési 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 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 
elnökét az összeférhetetlenségi követelmények figyelembevételével.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

II-23/22.304-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Közszolgáltatási Szerződések módosítása és a 2011. évre 
vonatkozó tervadatok jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a közösségi 
közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/2008. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet és a Közszolgáltatási Szerződések módosítására, valamint a 
2011. évre vonatkozó tervadatok jóváhagyására" tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közforgalmú személyszállítás 
nyújtása tárgyában Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. között 2004. december 21. napján létrejött (hatály: 
2005. január 1.-2011. május 31.) Közszolgáltatási Szerződés módosításáról 
szóló Megállapodást a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja, ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester

59



Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. március 31.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közforgalmú személyszállítás 
nyújtása tárgyában Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. között 2010. június 1-jén létrejött (2011. június 1. 
napjától hatályos) Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló
Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja, ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. március 31.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
által a 2005. január 1. és 2011. május 31. között hatályos Közszolgáltatási 

Szerződés alapján elkészített - 3. sz. melléklet szerinti - kimutatásban szereplő, 
2011. évre vonatkozó tervadatokat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. március 31.

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
által a 2010. június 1. napján létrejött (2011. június 1. napjától hatályos) 
Közszolgáltatási Szerződés alapján elkészített - 4. sz. melléklet szerinti –
kimutatásban szereplő 2011. évre vonatkozó tervadatokat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. március 31.

II-24/22.308/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. 
közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat  Gazdasági Programjára 2011-2014. közötti időszakra 
szóló” előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat  2011-2014.  közötti 
időszakra szóló Gazdasági Programját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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II-25/22.309/2011. sz. határozatot

Tárgy:          Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.     Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM 
tájékoztató alapján az alábbiak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirat aláírására.

1.1.      Az alapító okirat bevezető részét az alábbiakra módosítja:

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az államháztartási szakfeladatok 
rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján az alábbi –
egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:”

1.2.           Az alapító okirat 8. pontját (illetékesség)  kiegészíti 
a  következőkkel:

„Zaj- és rezgésvédelem, valamint levegőtisztaság védelem vonatkozásában, a 
jegyző hatósági feladatainak ellátása tekintetében a miskolci kistérség 
valamennyi településének közigazgatási területe; a szociális szolgáltatók és 
intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. 
(XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok tekintetében 
Bükkszentkereszt, Kistokaj, Mályi, Muhi, Répáshuta, Sajóhídvég, Sajósenye, 
Sajóvámos, Szirmabesenyő települések közigazgatási területe;
Gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás, 
telepengedélyezési eljárás lefolytatása és e tevékenységek hatósági ellenőrzése, 
valamint kereskedelmi hatóságként, illetve szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként a bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése, a bejelentett 
bevásárlóközpontok, engedélyezett vásárok és piacok nyilvántartása és hatósági 
ellenőrzése tekintetében a Miskolci Többcélú Kistérséghez tartozó települések 
közigazgatási területe;
Üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentésével és 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben az okmányirodák kijelöléséről és 
illetékességi területéről szóló 256/2000.(XII. 26.) kormányrendeletben 
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meghatározott illetékességi terület, azaz Bükkszentkereszt, Kistokaj, Mályi, Miskolc, 
Nyékládháza, Répáshuta, Sajósenye, Sajóvámos, Szirmabesenyő közigazgatási 
területe;
Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői 
tevékenység engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben 
Borsod-Abaúj- Zemplén megye területe; 
Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében – megállapodás 
alapján – Bőcs, Felsőzsolca, Onga, Sajólád közigazgatási területe.”

1.3.     Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„10. Gazdálkodási jogkör:                       önállóan működő és gazdálkodó”

1.4.   Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„12. Alaptevékenysége:

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása: 

   841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe tartozó 
feladatok megjelölése:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200 Ingatlankezelés
811000 Építményüzemeltetés
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
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841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó   tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek

841116 Országos, települési és területi kisebbségi 
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi 

igazgatása és szabályozása
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és 

szabályozása
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal 
összefüggő feladatok területi igazgatása és 
szabályozása

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
842421 Közterület rendjének fenntartása
842428 Bűnmegelőzés
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és 

területi igazgatása
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet 

elhárítása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve 

ár- és belvíz esetén)
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
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851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam)

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 

táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. 

évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. 

évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. 
évfolyam)

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
854234 Szociális ösztöndíjak
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni 

nevelése
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856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 
támogatása

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
860000 Egészségügyi intézményeinek, programjainak 

komplex fejlesztési támogatása
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális 

ellátásának komplex támogatása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex 

támogatása
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 

ellátásainak komplex támogatása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
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889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb 

tevékenységek, programok
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő 

programok, támogatások
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása
900113 Kőszínházak tevékenysége
900300 Alkotóművészeti tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 

szervezése
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

megóvása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 

támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-

tevékenysége és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, 

ösztöndíjak
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs 

sport-) tevékenysége és támogatása
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931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatás tevékenység
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés”
1.5.    Az alapító okirat alábbi 14.-16. pontjait törli:

„14. Kiegészítő tevékenysége:                         Alaptevékenységen belül a 
rendelkezésre álló és az alaptevékenységre csak részben lekötött személyi és 
anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja. Az intézmény 
alaptevékenységet kiegészítő tevékenysége az alaptevékenység ellátását nem 
veszélyeztetheti.

181200 Nyomás (kivéve: napilap)
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
182000 Egyéb sokszorosítás
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
390003 Épületek szennyeződésmentesítése
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
390006 Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
421200 Vasút építése
421300 Híd, alagút építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
431100 Bontás
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431200 Építési terület előkészítése
452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522120 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
522301 Repülőterek üzemeltetése
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 

számára
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581900 Egyéb kiadói tevékenység
591112 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása
591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
591302 Film-, video- és televízió-műsor terjesztése
592012 Élőhangfelvétel készítése
631200 Világháló-portál szolgáltatás
639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység
639910 Sajtófigyelés
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683100 Ingatlanügynöki tevékenység
683200 Ingatlankezelés
691002 Egyéb jogi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
711100 Építészmérnöki tevékenység
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
712101 Mérőeszközök hitelesítése
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki 

vizsgálat, elemzés
731100 Reklámügynöki tevékenység
731200 Médiareklám
732000 Piac-, közvélemény-kutatás
743000 Fordítás, tolmácsolás
749031 Módszertani szakirányítás
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749034 Akkreditációs tevékenység
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás
801000 Személybiztonsági tevékenység
802000 Biztonságirendszer-szolgáltatás
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
822000 Telefoninformáció
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése 

területi szinten
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek 

helyi, területi szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
841184 Tudományos ösztöndíjak
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841351 Ipar fejlesztésének támogatása
841352 Mezőgazdasági támogatások
841353 Energia- és ásványi erőforrások kiaknázásával, 

feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása
841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési 

támogatásai
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841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális 

gazdaságfejlesztési projektek támogatása
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
842421 Közterület rendjének fenntartása
842422 Igazgatásrendészet
842428 Bűnmegelőzés
842429 Balesetmegelőzés
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi 

igazgatása
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 

belvízvédelem)

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár-
és belvíz esetén)

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 

táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

felnőttoktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

felnőttoktatás
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853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőttszakképzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális 

ellátása
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással
879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális 

ellátás komplex támogatása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889202 Kórházi szociális munka
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889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889204 Kapcsolattartási ügyelet
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb 

tevékenységek, programok

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő 
programok, támogatások

890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 
előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység

890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő 
programok, támogatások

890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó 
programok és támogatások

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, 
támogatása

890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő 
feladatok

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 

időskor megteremtését célzó programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 

valamint támogatásuk
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása
900113 Kőszínházak tevékenysége
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900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900121 Zeneművészeti tevékenység
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 

támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs 

sport-) tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

15. Kisegítő tevékenysége:                               Alaptevékenységek körébe nem 
tartozó, azokat segítő szellemi vagy fizikai háttértevékenységet végez.

521020 Raktározás, tárolás
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás

16. Gazdálkodási jogköre:    Önállóan működő és gazdálkodó, az 
előirányzatai            feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel  rendelkező 
költségvetési szerv.”

1.6.    Az alapító okirat 17. pontjának számozása 14. pontra változik.

1.7.    Az alapító okirat alábbi 18. pontját törli: 

„18. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 30 %”
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1.8.    Az alapító okirat 19. és 20. pontjainak számozása 15. és 
16. pontra változik.

1.9.   Az alapító okirat alábbi 21. és 22. pontjait törli:

„21. Engedélyezett létszámkeret: A Hivatal létszámkeretét az önkormányzat 
mindenkori hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

22. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 

Hrsz. Megnevezés Ingatlan cím
Tulajdoni 
hányad

Bruttó érték 
(ezer Ft)

1 1/1 Polgármesteri Hivatal Miskolc, Városház tér 8. 1/1 229 146

2 131
Polgármesteri Hivatal 
Üdülőépület

Bükkszentkereszt, 
Erdőalja utca 1799/1892 574

3 19
Polgármesteri Hivatal 
Okmányiroda

Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. 1/1 5 268

4 2037/1
Polgármesteri Hivatal 
Irodaház Miskolc, Petőfi S. u. 39. 1/1 83 395

5 2059/5 Polgármesteri Hivatal Miskolc, Petőfi S. u. 23. 1/1 58 129
6 2091 Polgármesteri Hivatal Miskolc, Petőfi S. u. 1- 3. 1/1 88 141

7 41008
Polgármesteri Hivatal 
Gárdonyi Géza 
Művelődési O.

Miskolc, Sütő János u. 
42.

1/1 162290

8 42614
Polgármesteri Hivatal
Budai Nagy Antal 
Művelődési Ház

Miskolc, Szolártsik 
Sándor tér 4.

1/1 31 461

9 45871
Polgármesteri Hivatal 
Üdülőépület Miskolc, Aradi utca 15. 1/1 4 917

10 49787 Művelődési Ház 
Miskolc, Erkel Ferenc u. 

47. 1/1 3 133

11 88
Polgármesteri Hivatal 
Üdülőépület és udvar

Balatonmáriafürdő,
Ady Endre út 19. 1/1 175 374

12 2453 Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5. 1/1 9 375
Összesen: 851 203

„

1.10.   Az alapító okirat 23. pontjának számozása 17. pontra módosul.

Felelős:                               Polgármester
Végrehajtásért felelős:   Jegyzői Kabinet
Közreműködik:                 Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                           azonnal
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2.         A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar Államkincstár 
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a 
Közgyűlés döntését követő 8 napon belül. Az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat a határozat mellékletét képezi.

Felelős:                                Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                             a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-26/22.310/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala új Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala új Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala új Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. A 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat  mellékletét 
képezi.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16. napján a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti és belső tagozódásának, munkarendjének és 
ügyfélfogadási rendjének meghatározása tárgyában hozott X-246/44.388-
1/2010. sz. határozata második bekezdését, 1-14. pontjait és mellékletét 
hatályon kívül helyezi. A határozat további részei változatlan formában 
hatályban maradnak.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal
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II-27/22.311/2011. sz. határozat

Tárgy: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. 
2011. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. 2011. évi ingatlangazdálkodási 
tervére” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 
Zrt.

2011. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát 
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.748.325  eFt 
Első u.      38.780  eFt
Második u.      29.060  eFt
Eperjesi u. Nyugdíjas Ház        9 130  eFt
Szondi u.        2.935  eFt

1.828.230  eFt

Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát 
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.540.196  eFt 
Első u.      37.000  eFt
Második u.      24.020  eFt
Eperjesi u. Nyugdíjas Ház      10 994  eFt
Szondi u.        5.058  eFt
Kötvényalapra történő átvezetés    204.630  eFt
Előző évek pénzügyi hiányának kompenzálása        6.332  eFt 

1.828.230  eFt

főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja. 

2, A Közgyűlés 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
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összegben állapítja meg.

3. A Közgyűlés a lakásalap 2011. tárgyévi kiadási és bevételi előirányzatát
azonos összegben, 82.500 eFt –tal jóváhagyja.

4. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2011. évi felhasználásának 
területeit a következők szerint állapítja meg: 

- A megüresedő lakások közül  a Városgazdálkodási, és üzemeltetési 
Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére

különös méltányosságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból
történő bérlőkijelölésre 20 lakást, 

közoktatási és művelődési önkormányzati intézmények dolgozóinak
elhelyezésére 7 lakást,és 

kisajátítás során történő elhelyezéshez 3 lakást biztosít. 
Javaslatot a Polgármesteri Hivatal Főosztályai, önkormányzati intézmények 

vezetői és a MIK Zrt. tehet a  bizottságok felé. 

     - A megüresedő lakásokból 5 lakást biztosít a kiemelt személyiségek, 
szakemberek és családtagjainak és 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-vezérigazgatója
Végrehajtást felügyelő főosztály:Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.

II-28/22.312/2011. sz. határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlan 
törzsvagyonból való kivonása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc  
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozta:
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő
33108 hrsz. alatt nyilvántartott, 1570 m2 térmértékű „kivett közterület„ 
megnevezésű ingatlan 95 m2-es területrészének törzsvagyonból történő kivonásához 

hozzájárul.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

II-29/22.312-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlan 
törzsvagyonból való kivonása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc  
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő

01393 hrsz. alatt nyilvántartott, 3999 m2 térmértékű „kivett közút” megnevezésű 
ingatlan 17 m2-es területrészének törzsvagyonból történő kivonásához.

hozzájárul.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

II-30/22.312-2/2011. sz. határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlan 
törzsvagyonból való kivonása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc  
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő

77300/25 hrsz. alatt nyilvántartott 3 ha 1429 m2 térmértékű „közterület”
megnevezésű ingatlan teljes területének törzsvagyonból való kivonásához 

hozzájárul.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

II-31/22.312-3/2011. sz. határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlan 
törzsvagyonból való kivonása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc  
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen 
ingatlanok törzsvagyonból való kivonására” című előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő

0165/69 hrsz. alatt nyilvántartott 651 m2 térmértékű „kivett árok” megnevezésű 
ingatlan 597 m2 terület részének  törzsvagyonból való kivonásához.

hozzájárul.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

II-32/22.313/2011. sz. határozat
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Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött „Közszolgáltatási 

Szerződés”  módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött 
„Közszolgáltatási Szerződés” módosítására ” című előterjesztést 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 – módosított „Közszolgáltatási 
Szerződés”-t  jóváhagyja.

2. A Közgyűlés  felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. március 31.

II-33/22.314/2011. sz. határozat

Tárgy: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata 
mellékletének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a  Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására”  című előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola Alapító Okiratának a  mellékletében - a felsőfokú szakképzés 
nappali szakképesítéseit - az Üzleti szakmenedzser (OKJ 55 345 01 0010 55 
07) felsőfokú szakképzéssel - a Kereskedelmi szakmenedzser szakképesítés 
elágazásaként – kiegészíti.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az Alapító Okirat mellékletének technikai módosítását 
jóváhagyja, mely szerint az intézményben a felsőfokú szakképzésben működő 
szakmák külön táblázatban kerülnek feltüntetésre.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
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Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés döntése alapján az érintett intézmény  vezetője köteles az alapító 
okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára bejelenteni.

Felelős: az érintett intézmény vezetőije
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 napon belül

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, egyben utasítja, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt 

intézkedjen. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-34/22.315/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Alapító Okiratának 
módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Alapító Okiratának III. pontját  kiegészíti

és jóváhagyja az „iskolapszichológusi szolgáltatás”-sal.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Határidő: 2011. március 11.

2.) A Közgyűlés döntése alapján az érintett intézmény vezetője köteles az alapító 
okirat módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a 

Közok tatási Információs Rendszer számára bejelenteni.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: közgyűlési döntést követő 15 napon belül
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3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolci Nevelési, Logopédiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet módosított Alapító Okiratának 

aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
Magyar Állam kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldésé re.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-35/22.316/2011. sz. határozat

Tárgy:  Óvodákban, általános és középiskolákban a 2011/2012. nevelési, 
illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti 
létszám meghatározása 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési–oktatási 
intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osztályok és 
engedélyezett alkalmazotti létszám meghatározására” című előterjesztést és az alábbi  
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodai csoportok számát 2011. 
július 1. napjától a az alábbiak szerint engedélyezi.

Belvárosi-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében
(Miskolc, Serház u. 

Intézmény 
A 2010/2011.nevelési 
évben engedélyezett
csoportok száma

Csoportszám 
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2011/2012. nevelési 
évben engedélyezett 
csoportok száma

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

13 -1 12

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

18 -1 17

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

22 -1 21

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

25 - 25
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Százszorszép Óvoda
~ Bársony J. u. 27.
~ Reményi E. u. 2.
~ Aba u.

25 -1 24

Összesen: 103 -4 99

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.)

Intézmény 
A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett
csoportok száma

Csoportszám 
(csökkenés, emelkedés)

A 2011/2012. nevelési évben 
engedélyezett 
csoportokszáma

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

20 -1 19

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

23 -1 22

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

12 -1 11

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

13 -1 12

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

11 -1 10

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

20 -2 18

Összesen: 99 -7 92

*Kistokaji Község Önkormányzat visszaveszi az óvoda fenntartását

2.) A Közgyűlés a 2011/2012. nevelési évben az óvodákban az alkalmazotti 
álláshelyek számát  2011. július 1. napjától az alábbiak szerint engedélyezi:

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

Intézmény 
A 2010/2011. nevelési 
évben engedélyezett
alkalmazotti létszám

Létszámváltozás
(csökkenés, emelkedés)

A 2011/2012. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.
Avas és környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság

- 10 10 - - - - 10 10

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

41 30 71 -2 -1 -3 39 29 68

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

47 40 87 -2 -1 -3 45 39 84

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

25 20 45 -2 -1 -3 23 19 42
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Szinva - Népkerti Óvoda
~ Vörösmarty u. 26.
~ Zsolcai kapu 17.

27 22 49 -2 -1 -3 25 21 46

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

23 18 41 -2 -1 - 3 21 17 38

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

41 31 72 -4 -2 -6 37 29 66

Összesen 204 171 375 -14 -7 -21 190 164 354

*Kistokaji Község Önkormányzat visszaveszi az óvoda fenntartását

Belvárosi-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság(Miskolc, Serház u. 1.):
Intézmény A 2010/2011.nevelési 

évben engedélyezett
alkalmazotti létszám

Létszámváltozás
(csökkenés, emelkedés)

A 2011/2012. nevelési évben 
engedélyezett alkalmazotti 
létszám

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 27 55 -2 -1 -3 26 26 52

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

37 28 65 -2 -1 -3 35 27 62

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

45 36 81 -2 -1 -3 43 35 78

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

55 44 99 - - - 55 44 99

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

52 37 89 -2 -1 -3 50 36 86

Összesen 217 182 399 -8 -4 -12 209 178 387

3.) A Közgyűlés döntése alapján az érintett intézmények vezetői kötelesek a 
szükséges munkáltatói döntéseket  meghozni.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási Osztály
Határidő: 2011. július 1.

4.) A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2011/2012.  tanítási évben indítható 
csoportok, osztályok számát  2011. július 1. napjától az alábbiak szerint
engedélyezi:
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Intézmény
2010/2011-ben 

eng. oszt. száma
Csökkenés/
emelkedés

2011/2012-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 -1 30

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola 33 -1 32

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

45 - 45

Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola 20 + 2 felnőtt -1 19+2 felnőtt

10. Sz., Petőfi Sándor Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola
- Rónai Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola

23+3 öv. - 23+3öv

Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
- Arany János Általános Iskola

18 -1 17

21. Sz. Általános Iskola
- Móra Ferenc Általános Iskola 32 -2 30
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

35 - 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

21 -1 20

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
- Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

34+4 felnőtt          -2 32+4 felnőtt

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola

36 -2 34

Komlóstetői Általános Iskola
- Fazola Henrik Általános Iskola

25
+2 felnőtt

-
-2 felnőtt 

25
-

Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Tüskevár Ált. Isk.
Óvoda

39

4

-

-

39

4
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Összesen Óvoda
Iskola nappali
Nappali összevont
Esti
Levelező

4
486

3
 4
4

-
-11

-
-2
-

4
475

3
2
4

5.) A Közgyűlés az általános iskolákban a 2011/2012. tanévben alapfokú 
művészetoktatás tekintetében indítható művészeti csoportok számát és a 
felvehető maximális létszámot 2011. július 1. napjától az alábbiak 
szerint engedélyezi:

Intézmény 2011/2012-ben indítható
oszt. /tanulók száma

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
zeneművészet:
tánc-, képző ésszínművészet

430 fő
36 csoport

Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Arany 
János Általános Iskola
tánc- , képző és színművészet 11 csoport 

Intézmény 2011/2012-ben indítható
oszt. /tanulók száma

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tánc- és képzőművészet

16csoport
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 42 csoport
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú Zeneoktatási 
Intézmény
- zeneművészet 1.350fő
Összesen:
zeneművészet:
tánc-, képző -és színművészet 

1.800 fő
117 csoport 

6.) A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2011/2012. tanítási évben indítható 
iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát 2011. 

július 1. napjától az alábbiak szerint engedélyezi.

Intézmény 2010/2011.tanév Csökkenés/emelkedés 2011/2012.tanév
Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba
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Bársony Ált. Isk.
-13. Sz. Hunyadi Isk. 12 5 1 - +1 - 12 6 1

Kazinczy Ált. Isk. 
- Miskolctapolcai 8 9 - - -1 - 8 8 -

Fazekas U. Á. Isk. 
- 4. Sz. Istvánffy Gy. 12 5 6 -1 - - 11 5 6

Szabó L. Ált. Iskola 
- Vörösmarty M. 11 13 1 - - - 11 13 1

Selyemréti Ált. Isk. 
- József A. 8 5 1 - -1 - 8 4 1

10. Sz. Petőfi S. 
- Rónai F. Ált. Isk. 4 9 - - - - 4 9 -

Bem J. Ált. Iskola 
- Arany János - 7 - - - - - 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. - 16 - - - - - 16 -

Szilágyi D. Ált. Isk.
- Görömbölyi
- Gárdonyi G. 

5 9 2 - +1 - 5 10 2

Bulgárföldi Ált. Isk.
- Erenyői Ált. Iskola 4 7 1 - -1 - 4 6 1

Herman O. Ált. Isk.
- Munkácsy M.  - 15 - - -1 - - 14 -

Avastetői Ált. Isk. 
- Széchenyi I. - 20 3 - - - - 20 3

Komlóstetői Ált. Isk.
- Fazola H. 11 5 2 - - - 11 5 2

Éltes M. Ált. Iskola
- Tüskevár Ált. Isk. - 18 2 - -1 - - 17 2

Összesen: 92 155 20 -1 -3 - 91 152 20

7.) A Közgyűlés az általános iskolákban, a 2011/2012. tanítási évben az 
alkalmazotti álláshelyek számát  2011. július 1. napjától az alábbiak szerint 
engedélyezi.

Intézmény Megállapított
álláshelyek

a 2011. 01.01.

Csökkenés/
emelkedés

A 2011/2012. tanévben eng. 
álláshelyek száma

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.
- Miskolctapolcai Ált. 
Isk. 

68 25 93 -2 - -2 66 25 91

Fazekas U. Ált. Isk.
- 4. Sz. Istvánffy Gy. 
Ált. I

103 36 139 -2 - -2 101 36 137

Szabó L. Ált. Iskola 
- Vörösmarty M. Ált. 
Isk.

99 41 140 - - - 99 41 140
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Selyemréti Ált. Iskola
- József A. Ált. Iskola 55 25 80 -2 - -2 53 25 78

10. Sz. Petőfi S. Ált. 
Isk.
- Rónai F. Ált. Iskola 

61 26 87 - - - 61 26 87

Bem J. Ált. Iskola 
- Arany J. Ált. Isk. 43 28 71 -2 - -2 41 28 69

21. Sz. Ált. Iskola 
- Móra F. Ált. Isk.

70 31 101 -3 - -3 67 31 98

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 +1 - +1 67 26 93

Bulgárföldi Ált. Iskola
- Erenyői Ált. Iskola

45 17 62 -2 - -2 43 17 60

Herman O. Ált. Iskola 
- Munkácsy M. Ált. Isk. 76 37 113 -2 - -2 74 37 111

Avastetői Ált. Isk.
-Széchenyi I. Ált. Isk. 93 40 133 -2 - -2 91 40 131

Komlóstetői Ált. Iskola
- Fazola H. Ált. Isk. 65 33 98 - - - 65 33 98

Éltes M. Ált. Iskola 
- Tüskevár Ált. Isk.

77 54 131 - - - 77 54 131

Egressy B. Zeneiskola 67 13 80 - - - 67 13 80
Nevelési Tanácsadó 
Intézet 26 5 31 - - - 26 5 31

Összesen 1231 535 1766 -16 - -16 1215 535 1750

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási Osztály
Határidő: 2011. július 1.

8.). A Közgyűlés a középfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012. 
tanítási évben indítható osztályok számát  2011. július 1. napjától az 

alábbiak szerint engedélyezi.

Intézmény 
2010/2011-ben 

engedélyezett osztályok 
száma

Csökkenés/emelkedés                                                              
011/2012-ben indítható 

osztályok száma

nappali esti levelező nappali esti levelező nappali esti levelező
Gimnáziumok
Avasi Gimnázium 22 0 0 0 0 0 22 0 0
Diósgyőri Gimnázium 19 0 0 0 0 0 19 0 0
Földes Ferenc Gimnázium 24 12 4 0 +1 0 24 13 4
Herman Ottó Gimnázium 25 0 8 0 0 0 25 0 8
Zrínyi Ilona Gimnázium 17 0 0 0 0 0 17 0 0
Gimnázium összesen 107 12 12 0 +1 0 107 13 12
MITISZK-hez tartozó intézmények
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Andrássy  Gyula  
Szakközépiskola 

25 2 0 0 -2 0 25 0 0

Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola

20 0 1 0 0 0 20 0 1

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

36 0 0 0 0 0 36 0 0

Kandó Kálmán 
Szakközépiskola

20 0 0 0 0 0 20 0 0

Szentpáli I. Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola 
és Szakiskola 

35 0 0 0 0 0 35 0 0

MITISZK összesen 136 2 1 0 -2 0 136 0 1
Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények
Berzeviczy Gergely 
Szakközép-iskola és 
Szakképző Központ 

30 0 0 0 0 0 30 0 0

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola 

22 0 0 -1 0 0 21 0 0

Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola

23 1 0 0 -1 0 23 0 0

Gálffy TISZK összesen 75 1 0 -1 -1 0 74 0 0
Fazola TISZK-hez tartozó intézmények
Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola

8 3 0 -1 -1 0 7 2 0

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 

38 0 0 -10 0 0 28 0 0

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 

22 0 0 -1 0 0 21 0 0

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola

41 0 1 +11 0 0 52 0 1

Fazola TISZK összesen 109 3 1 -1 -1 0 108 2 1
Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények
Baross  Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola

26 0 0 0 0 0 26 0 0

Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és 
Kollégium 

48 0 0 0 0 0 48 0 0

Széchenyi TISZK összesen 74 0 0 0 0 0 74 0 0
TISZK-ekhez nem tartozó intézmények
Ferenczi Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola

29 4 0 0 0 0 29 4 0

Martin János  Szakképző 
Iskola

21 0 0 0 0 0 21 0 0

TISZK-ekhez nem tartozó 
intézmények összesen

50 4 0 0 0 0 50 4 0

Szakképzés összesen 444 10 2 -2 -4 0 442 6 2
Középiskolák összesen 551 22 14 -2 -3 0 549 19 14

Felelős:   Polgármester
Közreműködik:   Közoktatási Osztály 
Határidő:        2011. július 1.

9.) A Közgyűlés a kollégiumokban a 2011/2012. tanévben az indítható csoportok 
számát  2011. július 1. napjától az alábbiak szerint engedélyezi:
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Intézmény 
2010/2011. eng. 

csop. száma
Csökkenés/
emelkedés

2011/2012-ben 
indítható csop. 

száma 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 
Kollégium 

8 - 8

Szemere Bertalan Szakközép-iskola, Szakiskola 
és Kollégium

15 -1 14

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 10 -2 8
Központi Leánykollégium 9 -1 8
Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 10 -1 9
Összesen 52 -5 47

Felelős:  Polgármester
Közreműködik: Közoktatási Osztály 
Határidő: 2011. július 1.

10.) A Közgyűlés a középfokú iskolákban a 2011/2012. tanítási évben az 
alkalmazotti álláshelyek számát   2011. július 1. napjától – kivéve a 
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ és Kós Károly 
Szakközépiskola  egyes dolgozók alkalmazását 2011. április 1. napjától -

az alábbiak szerint engedélyezi:
Intézmény 2010/2011. évben 

engedélyezett 
álláshelyek száma

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2011/2012-es tanévben
engedélyezett álláshe-

lyek száma 
Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Gimnáziumok
Avasi Gimnázium 59 43 102 - - - 59 43 102
Diósgyőri Gimnázium 65 27 92 - - - 65 27 92
Földes Ferenc Gimnázium 71 23 94 - - - 71 23 94
Herman Ottó Gimnázium 70 34 104 - - - 70 34 104
Zrínyi Ilona Gimnázium 48 24 72 - - - 48 24 72
Gimnázium összesen 313 151 464 - - - 313 151 464
MITISZK-hez tartozó intézmények 
Andrássy Gyula  Szakközépiskola 60 30 90 -1 - -1 59 30 89
Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola

47 15 62 - - - 47 15 62

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 
Iskola és Kollégium 

84 91 175 - - - 84 91 175

Kandó Kálmán Szakközépiskola 51 11 62 - - - 51 11 62
Szentpáli I. Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola 

64 25 89 - - - 64 25 89

MITISZK 
Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények 
Berzeviczy Gergely Szakközép-
iskola és Szakképző Központ 

55 22 77 +9 +8 +17 64 30 94

Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola 

47 41 88 -6 -2 -8 41 39 80

Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola

67 28 95 -3 - -3 64 28 92

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények 
Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola

45 8 53 -1 - -1 44 8 52

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 

95 57 152 -13 -4 -17 82 53 135
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Gábor Áron „Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola 

57 21 78 -2 - -2 55 21 76

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola

72 31 103 +22 +4 +26 94 35 129

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények 
Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola

65 33 98 - - - 65 33 98

Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium 

103 105 208 -1 - -1 102 105 207

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények 
Ferenci Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola

73 34 107 - - - 73 34 107

Martin János Szakképző Iskola 60 35 95 -7 - -7 53 35 88
Szakképzés  összesen 1045 587 1632 -3 +6 +3 1042 593 1635
Karacs T. Középisk. Kollégium 15 32 47 -2 - -2 13 32 45
Központi Leánykollégium 13 45 58 -1 - -1 12 45 57
Petőfi S. Központi Fiúkollégium 16 31 47 -1 - -1 15 31 46
Középfok összesen 1402 846 2248 -7 +6 -1 1395 852 2247

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási Osztály 
Határidő: 2011. április 1. és  2011. július 1.

II-36/22.317/2011. sz. határozat

Tárgy: Közművelődési  érdekeltségnövelő pályázat támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat támogatására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium által 2011. évre meghirdetett helyi önkormányzatok 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

2.) A Közgyűlés a közművelődési intézmények részére az intézményi 
költségvetési támogatáson felül Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz –
2011. évi költségvetésében - 2 millió Ft, azaz Kettőmillió forint önrészt biztosít
a Kulturális feladatok/Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze 
soron.

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy 
eredményes pályázat esetén az elnyert összeget és az Önkormányzat által 
biztosított 2 millió Ft önrész összegét Miskolc város közművelődési 
intézményei rendelkezésére bocsátja és a számlájukra felhasználás céljából 
átutalja. 
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Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Kulturális Osztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2011. március 10. az önrész biztosítására

2011. március 25. a pályázat benyújtására, illetve 
2011. december 31. eredményes pályázat esetén a 
támogatás átutalására

II-37/22.318/2011. sz. határozat

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 Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium által 2011. évre meghirdetett helyi önkormányzatok 
könyvtári érdekeltségnövelő támogatására.

2.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ részére az 
intézményi költségvetési támogatáson felül Könyvtári érdekeltségnövelő 
pályázathoz – 2011. évi költségvetésében – 1,5 millió Ft, azaz Egymillió-

ötszázezer forint önrészt biztosít a Kulturális feladatok/Könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázat önrésze soron.
3.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy 

eredményes pályázat esetén az elnyert összeget és az Önkormányzat által 
biztosított 1,5 millió Ft önrész összegét a Miskolci Városi Könyvtár és 
Információs Központ rendelkezésére bocsátja és a számlájára felhasználás 
céljából átutalja. 

Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Kulturális Osztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2011. március 10. az önrész biztosítására

2011. március 25. a pályázat benyújtására, illetve 
2011.december 31. eredményes pályázat esetén a 
támogatás átutalására

II-38/22.319/2011. sz. határozat

Tárgy: Kistokaj Községi Önkormányzattal kötött Közoktatási Társulási 
Megállapodás  felbontása, a  Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Kistokaj Községi 
Önkormányzattal kötött Közoktatási Társulási Megállapodás felbontására, a 
Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kistokaj Községi 
Önkormányzatával 2008. június 24-én kötött Közoktatási Társulási 
Megállapodás 2011. július 1. napjával történő  felmondásához.

2.) A Közgyűlés elrendeli Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kistokaji Községi Önkormányzat  közötti – a megállapodás szerinti -  pénzügyi 
elszámolás lebonyolítását.

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évre a Kistokaj Napsugár 
Napközi Otthonos Óvoda ellátottai után hat havi normatív hozzájárulásra 
jogosult, ezért a Magyar Államkincstár felé benyújtott támogatási igényét 
ennek megfelelően módosítja.

 A Közgyűlés a Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának - a tagintézmény, az alapítás 
éve, a maximális létszám, a körzet, az ingatlanvagyon tekintetében -  az alábbiak 
szerinti módosítását jóváhagyja:

Közgyűlés az Alapító Okiratból törli:

„ Alapítás éve részből:  Kistokaj, Széchenyi u. 43.:  2005.
 Az intézmény tagintézményei részből: Napsugár Napközi Otthonos 
Óvoda

   553 Kistokaj,Széchenyi u. 43.
 Az intézménybe felvehető maximális 
gyermeklétszám részből: Kistokaj  66 fő
Az intézmény működési körzete részből: Kistokaj
A feladatellátást szolgáló vagyon részből: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.

hrsz: 51/2
Ingatlan területe 508 m2 

(óvoda 318 m2, 
konyha 149 m2,

pince 41 m2) „
       

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Közreműködik:            Gazdálkodási Főosztály

                       Kistérségi Munkaszervezet
Határidő: 2011. július 1.
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a 4. pont: Közgyűlés döntését követően: azonnal
A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított egységes 
szerkezetebe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését 
követően 8 napon belül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-39/22.320/2011. sz. határozat

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonát képező Miskolc, 20837/7 hrsz-ú 
ingatlan egy részének értékesítés

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 20837/7 
hrsz-ú ingatlan egy részének a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 
fenntartója részére történő értékesítésére, oktatási funkció ellátása, sportudvar 
kialakítása céljából” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a tulajdonát képező  
20837/7 hrsz.-ú kivett közkert művelési ágú, forgalomképtelen ingatlan 
mellékelt változási vázrajz szerinti megosztásához, és az ingatlan 1276 m2-es 
területének önkormányzati törzsvagyonból való kivonásához, az ingatlan 
forgalomképessé történő átminősítéséhez.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egri Főegyházmegye részére 
– mint a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola fenntartójának -
értékesíti a tulajdonát képező, Miskolc 20837/7 hrsz.-ú ingatlan 1276 m2-es 
területét, oktatási funkció ellátása, sportudvar kialakítása céljából 3.000.000 Ft
(azaz hárommillió forint) vételáron. Az adásvételt megelőző telekalakítási 
munkálatok és az azzal kapcsolatos földhivatali eljárások költségeinek megfizetését 
a  Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, illetve fenntartója vállalja. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egri Főegyházmegyével 
az adásvételi szerződést megkösse. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: azonnal, illetve a szerződéskötésre a határozathozatalt, a 

telekalakítást és törzsvagyonból történő kivonást, 
valamint a földhivatali nyilvántartásban való átvezetést 
követően azonnal
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II-40/22.321/2011. sz. határozat

Tárgy: Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források 
fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv 2010. évi 

végrehajtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Szinva-patak 
és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos felszámolására 
vonatkozó Intézkedési Terv 2010. 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 2010. évi végrehajtásáról”szóló beszámolót  
elfogadja. 

2. A Közgyűlés a program folytatására -  a 2011. évre elfogadott Intézkedési 
Terv alapján  -  2011. évi költségvetésében 20.000 E Ft-ot, azaz Húszmillió forintot

biztosít.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Pénzügyi és Költségvetési 
Osztály

Határidő: azonnal, illetve 2011. évi költségvetés 
elfogadása

II-41/22.322/2011. sz. határozat

Tárgy: Beszámoló a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt előrehaladásáról 2010. szeptember és 2011. január 
időszakban 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ,,Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 2010. szeptember és 2011. január közötti 
időszakban elvégzett tevékenységekről készített beszámolót és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt 2010. szeptember és 2011. január közötti időszakban elvégzett 
tevékenységekről készített beszámolót elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő:                   azonnal

II-42/22.323/2011. sz. határozat

Tárgy: Beszámoló a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 
2010. évben lefolytatott közbeszerzéseiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Beszámoló a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által  2010. évben lefolytatott helyben 
központosított közbeszerzéseiről” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt-nek a Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben 
központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről szóló 19/2007. (V.17.) rendelet 
9.§ (4) bekezdés szerinti 2010. évben lefolytatott közbeszerzéseiről szóló 
beszámolóját e l f o g a d j a.

Felelős: polgármester
Határidő:                   azonnal

II-43/22.353/2011. sz. határozat

Tárgy:  Bodó-tetői út 71225 hrszú területen partfalcsúszás és útleszakadás   
vis     maior támogatásra pályázat benyújtása és  önrész biztosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Bodó-
tetői út 71225 hrszú területen partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú, vis maior 
pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bodó-tetői út 71225 hrszú 
területen kialakult vis maior helyzetet saját erejéből sem részben sem 
egészében megoldani nem tudja, ezért az Önkormányzat a 
Belügyminisztérium által kiírt vis maior  támogatásra - Bodó-tetői út 
71225 hrszú területen partfalcsúszás és útleszakadás tárgyú - pályázatot 
nyújt be.

    Felelős:   polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetés, Környezetvédelmi Osztály
Határidő: 2011. március 31.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza  a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:    polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetés, Környezetvédelmi Osztály
Határidő: 2011. március 31.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Bodó-tetői út 71225 hrszú területen a partfalcsúszásnál és 
útleszakadásnál kialakult vis maior kár- esemény elhárításához - sikeres 
pályázat esetén - a 30 %-os önrészt, amely az előzetes költségbecslések 
alapján 27.326.500 Ft, (azaz Huszonhétmillió-háromszázhuszonhatezer-
ötszáz forint) a 2011. évi költségvetés „vis maior pályázati önrész” soron  
biztosítja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: sikeres pályázat esetén azonnal

II-44/22.354/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Európai 
Unió által meghirdetett CIVITAS PLUS II. projektben való 
részvétele

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának az  Európai Unió által meghirdetett CIVITAS 
PLUS II. projektben való részvételére” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Nantes Métropole vezette 
konzorciumhoz és pályázatot nyújtson be a CIVITAS PLUS II. címen 
meghirdetett programra, mely 2012-2015 között kerül megvalósításra. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a pályázati összeg 
16.500.000,- Ft (azaz tizenhatmillió-ötszázezer forint), amelyhez 1.300.000,- Ft 
(azaz egymillió- háromszázezer forint) saját forrás (önrész) biztosítása 
szükséges.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. A Közgyűlés a pályázat 
benyújtásához szükséges polgármester által aláírt "Szándéknyilatkozatot" 
utólag  jóváhagyja.

Felelős:    Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
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     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:      azonnal, illetve 2011. április 12. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
eredményes pályázat esetén az 1.300.000,- Ft (azaz egymillió-háromszázezer 
forint) saját forrást a 2012. - 2015. évi költségvetéseinek terhére biztosítja az 
alábbi bontásban:

2012 2013 2014 2015
    350 000 Ft     350 000 Ft      300 000 Ft        300 000 Ft 

Felelős:      Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. évi, 2013. évi, 2014. évi és 2015. évi 
költségvetési rendelet elfogadásának időpontja

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 
eredményes pályázat esetén a "Konzorciumi Megállapodás" és a "Támogatási 
Szerződés" aláírására, valamint a projekthez kapcsolódó valamennyi 
dokumentum aláírására.

Felelős:      Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik:  Miskolc Városi Közlekedési Zrt.   
Határidő:      2011. december 31., illetve a projekt befejezésének 

időpontja

II-45/22.355/2011. sz. határozat

Tárgy: Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Alapító 
               Okiratának módosítása, a Városi Pedagógiai Intézet elhelyezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának módosítására, a Városi 
Pedagógiai Intézet elhelyezésére” című  sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Pedagógiai Intézet telephelyét 
a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Iskolába (3527 
Miskolc, Éder Gy. u. 1.). helyezi át 2011. március 31. napjával.

Felelős:                            Polgármester
Végrehajtásért felelős:   Humán Főosztály Közoktatási Osztály
Határidő:                        2011. március 31.

2.   A Közgyűlés a  Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai  Intézet Alapító 
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Okiratának   módosítását a telephely tekintetében jóváhagyja, mely szerint:
az intézmény telephelyei részből törlésre kerül a „ 3525 Miskolc,

Patak u. 1. ”
                      szöveg,  helyébe   a „ 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1. ” 
szöveg kerül..

Felelős:                           Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály
Határidő:                       azonnal

3. A Közgyűlés döntése alapján  az érintett intézmény vezetője köteles  az 
Alapí tó Okirat módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően 
– a Közoktatási Információs Rendszer számára bejelenteni.

Felelős:                           Polgármester       
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály
Közreműködik:             az érintett intézmény vezetője
Határidő:                       a közgyűlési döntést követő 15 napon belül

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet módosított Alapító Okiratának aláírására és a módosítások 
kal  egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat  Magyar Államkincstár által 

ve zetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős:                          Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztály

                         Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                     a közgyűlési döntést követő 8 napon belül

II-46 /22.356/2011. sz. határozat

Tárgy:  Lyukóvölgyben található 77605 hrsz-ú ingatlan és a rajta lévő 
épület ingyenes használatba adása a Miskolci Családokért és Segítőkért 

Alapítvány részére

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 77605 hrsz. alatt 
Lyukóvölgyben található épület (közösségi ház) biztosítására a Miskolci Családokért 
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és Segítőkért Alapítvány részére ” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenesen használatba adja az 
Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Miskolc, Lyukóvölgyben lévő 
77605 hrsz-ú ingatlant és a rajta lévő 90,2 m2 alapterületű épületet
határozatlan időre, de legfeljebb az Alapítvány működési idejére.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 
helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási 
költség, stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti adóterhet az alapítvány 

viseli. 

3. A Közgyűlés döntése szerint a MIK Zrt. a Miskolci Családokért és 
Segítőkért Alapítvánnyal szerződést köt.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.      
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2011. április 30.

II-47/22.359/2011. sz. határozat

Tárgy:  Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető 
beosztásának ellására történő pályázat kiírásához szükséges 
szakmai bizottság felkérése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás ellátására történő pályázat 
kiírásához szükséges szakmai bizottság felkérésére” című sürgősségi előterjesztést és 
a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Csodamalom Bábszínház 
magasabb vezető beosztásának ellátására történő pályázati felhívás előkészítésében 
való közreműködésre és a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel,
melynek tagjai:

 Székely Andrea, a Kabóca Bábszínház igazgatója (Előadó-művészeti 
Tanács)

Lengyel Pál, a Harlekin Bábszínház igazgatója, a Magyar Bábművészek 
Szövetségének Elnöke (Előadó-művészeti Tanács)

 Sándor L. István, színikritikus (Előadó-művészeti Tanács)
 Perényi Balázs, drámapedagógus (Előadó-művészeti Tanács)
 Perényiné Losonczi Júlia, előadóművészeti referens (Nemzeti Erőforrás 
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Minisztérium)
 Szilágyi István (a közalkalmazotti tanács elnöke)
 Kákóczki András, Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály osztályvezető 

(Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata)
 Molnárné Palotai Mariann, Jegyzői Kabinet Humánpolitikai 

csoportvezető (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztálya 
Határidő: folyamatos

II-48/22.362/2011. sz. határozat

Tárgy:  Jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
jegyzői munkakör betöltésére a pályázat kiírás feltételeit megtárgyalta.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, gondoskodjon annak a város honlapján, 
valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
honlapján történő megjelentetéséről.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

2011. március 10-én:

Zárt ülésén hozott határozatai:

II-16/22.325/2011. sz. határozat
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Tárgy: Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportértért Közalapítvány alapító okirata I. Fejezet 3. pontját módosítja
az alábbiak szerint.

„Az alapító neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
                                               Képviselő-testülete 3525. Miskolc, Városház tér 8. 
                                                Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester”

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011.március 10.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Speciális Felderítő és 
Mentőcsoportért Közalapítvány alapító okirata IV/3. pontját módosítja az 
alábbiak szerint:

Szegedi Márton (elnök) . 
Kovács Józsefné 
Gazdusné Pankucsi Katalin
Dr. Nánási-Kocsis Norbert .
Soós Attila
Bartha György
Fodor Zoltán .
Kováts Ágoston 
Szihalmi Péter 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011.március 10.

3. A Közgyűlés a módosított okiratot jóváhagyja és elrendeli az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalását. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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Határidő: 2011.március 10. 

4.A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bírósághoz történő benyújtását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. április 10.

II-17/22.161-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( 2011. január-február hó)

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

I/1. ESZ:729752-7/2010. számú 
végzését

Takács László 22.108/2011

I/2. ESZ:730868-6/2010. számú 
végzését

Keresztény József Ferencné 22.136/2011.

I/3. ESZ:435310-51/2010. számú I. 
fokú határozatát

Buri Csaba Jenőné 22.187/2011.

I/4. ESZ:300176-1/2011. számú I. 
fokú határozatát

Nagy László 22.188/2011.

I/5. ESZ:727633-2/2010. számú I. 
fokú határozatát

Csanádi Attila 22.192/2011

I/6. ESZ:721537-5/2010.sz. I. fokú 
határozatát

Vécsi János 22.198/2011

I/7. ESZ:739574-3/2010 .sz. I. fokú 
határozatát

Takács József 22.223/2011.

I/8. ESZ:302548/2011.sz. I. fokú 
határozatát

Nagy József 22.225/2011.

I/9. ESZ:435352-4/2010.sz. I. fokú 
határozatát

Pusztafalvi Tivadarné 22.084/2011.

II/1. ESZ:721262-13/2010. számú I. 
fokú határozatát 

Lakatos Attiláné 22.047/2011.

II/2. ESZ:720884-19/2010. számú I. 
fokú határozatát

Szlobodnik László 22.189/2011.

II/3. ESZ:300439/2011. számú I. fokú 
határozatát

Mata Gyula 22.204/2011.

II/4. ESZ:301357/2011. számú I. fokú 
határozatát 

Halasi Éva 22.224/2011.
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III/1. ESZ:435352-3/2010. számú I. 
fokú határozatát 

Pusztafalvi Tivadarné 22.084/2011.

III/2. ESZ:372060/2011. számú I. fokú 
határozatát

Buri Csaba Jenőné 22.187-1/2011.

IV/1. ESZ:301713/2011. számú I. fokú 
határozatát 

Juhászné Barna Lenke Mária 22.193/2011.

V/ 1. ESZ:7284476/2010.számú I. fokú 
határozatát 

Koncz Margit 22.106/2011.

V/ 2. ESZ:721730-7/2010. számú I. 
fokú határozatát

Hajdú Istvánné 22.107/2011.

VI/1. ESZ:739131/2010. számú I. fokú 
határozatát

Heffner Hajnalka 22.186/2011.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

Felelős:                                  Polgármester
Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
Közreműködik:                    Jegyzői Kabinet
Határidő:                               8 napon belül  

II-18/22.361/2011. sz. határozat

Tárgy:  Dr. Mihalecz Péter jegyző közszolgálati jogviszonyának  
megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Mihalecz Péter jegyző 
közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről szóló sürgősségi előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Mihalecz Péter jegyző 
közszolgálati jogviszonyát - közös megegyezéssel - 2011. március 10. 
napjától a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi 
XXII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján megszünteti.

2.  A Közgyűlés dr. Mihalecz Péter részére 10 havi illetményének megfelelő 
összegű jutalom kifizetéséhez a  fedezetet a költségvetés igazgatási soráról 
biztosítja.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a jogviszony megszűnésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal
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II.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT 
HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI 
BIZOTTSÁG

2011. március 3-ai:

Nyílt ülésen hozott határozatai:

4/2011. sz. 

Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: A Miskolci Városfejlesztési Kft. Javadalmazási Szabályzatának 
jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és - Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Javadalmazási 
Szabályzatának megalkotására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és 
Üzemeltetési Bizottsága a Miskolci Városfejlesztési Kft. Javadalmazási 

Szabályzatáz az 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet 25/A § (3) 
bekezdése alapján jóváhagyja.

Felelős:  Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:  Ügyvezető igazgató Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:       azonnal

5/2011. sz. 

Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: „Vállalkozással vegyes szállítási szerződés a nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/ …..../2011. 
számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben – a határozatban és 
annak záradékolt műszaki mellékletében – meghatározott 

valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő 31 új 
gyártású villamos jármű, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges 
egyéb áruk szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására; 
továbbá az első jármű üzembe helyezési engedélyének kiadásától az 
utolsó jármű üzembe helyezési engedélyének kiadását követő 24 
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hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó gyártói karbantartás biztosítására” 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás és tender dokumentáció

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és 
Üzemeltetési Bizottság megtárgyalta a „Vállalkozással vegyes szállítási 
szerződés a nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 
által KU/VF/ …..../2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben – a 
határozatban és annak záradékolt műszaki mellékletében – meghatározott 
valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő 31 új gyártású 
villamos jármű, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áruk 
szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására; továbbá az első jármű 
üzembe helyezési engedélyének kiadásától az utolsó jármű üzembe helyezési 
engedélyének kiadását követő 24 hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó gyártói 
karbantartás biztosítására” közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás és tender 
dokumentáció előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és 
Üzemeltetési Bizottsága a „Vállalkozással vegyes szállítási szerződés a 
nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/ 
…..../2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben – a határozatban és 
annak záradékolt műszaki mellékletében – meghatározott valamennyi műszaki 
és tartalmi követelménynek megfelelő 31 új gyártású villamos jármű, valamint 
az üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áruk szállítására és a kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtására; továbbá az első jármű üzembe helyezési 
engedélyének kiadásától az utolsó jármű üzembe helyezési engedélyének 
kiadását követő 24 hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó gyártói karbantartás 
biztosítására” közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és tender 
dokumentációját jóváhagyja.

Felelős: Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Borsos Attila István vezérigazgató MVK Zrt.

Komoróczy Imre projekt igazgató MVK Zrt.
Közreműködik: MMJV Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt.
Határidő: azonnal
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OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 

BIZOTTSÁG 

2011. március 1-jei:

Nyílt ülésen hozott határozatai:

1/2011. sz. 

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
Határozat

Tárgy: Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ részére a 2010 évi 
 Kulturális Mecénás pályázaton megítélt  támogatás elszámolási határidejének 
  módosítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul a Miskolci Városi Könyvtár és Információs 
Központ részére a 2010 évi Kulturális Mecénás pályázaton megítélt – Dömötör 
Zoltán: Korok, képek, kamerák – Rendhagyó mesék a fotográfia történetéből c. 
könyvének kiadására – 100 ezer Ft támogatás elszámolási határidejének 2011. május 
31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős:          Bizottság elnöke
Határidő:     azonnal

2/2011. sz. 

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
Határozat

Tárgy: A Miskolci Vasutas Sport Club/ Judo Szakosztályának támogatása az 
átmeneti  gazdálkodás terhére.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága engedélyezi az MVSC Judo Szakosztály részére az 
átmeneti gazdálkodás időszakában az időarányosan adható 3.125.000 Ft működési 
támogatás átutalását.

Felelős:         Bizottság elnöke
Határidő:     azonnal
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3/2011. sz. 

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
Határozat

Tárgy:  A Művészeti és Tudományos Ösztöndíj, a Kulturális Mecénás, valamint az 
  Oktatási Mecénás Pályázatok 2011 évi kiírása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul a Művészeti és Tudományos Ösztöndíj, a 
Kulturális Mecénás, valamint az Oktatási Mecénás Pályázatok 2011 évi kiírásához és 
a Művészeti és Tudományos Ösztöndíj, valamint a Kulturális Mecénás Pályázatok 
pályázati kiírásait jóváhagyja. A pályázati kiírások a határozat mellékletét képezik.

Felelős:          Bizottság elnöke
Határidő:      azonnal
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KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Méhész Katalin

aljegyző

KÉSZÜLT: 

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában
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