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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETE

Rendelet száma                                                        Tárgya :                       

2011. április 14-ei Közgyűlés

9/2011. (IV. 20.) az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról

10/2011. (IV. 20.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, ésazok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati 
rendeletmódosításáról

11/2011. (IV. 20.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairólszóló 22/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

12/2011. (IV. 15.) a Miskolc Megyei Jogú Város Építési szabályzatáról szóló 21/2004. 
(VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
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13/2011. (IV.20.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért   fizetendő díj 
mértékéről

14/2011. (IV.20.) a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és agépjármű elindulását gátló kerékbilincs 
alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos 
szabályokról szóló 22/2000. (V. 8.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

15/2011. (IV.20.)
16/2011. (IV. 20.)

a játszótéri dohányzás tilalmáról
a Miskolc Megyei Jogú város közigazgatási területén a járművel 
történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma      Tárgya             .

2011. április 14-án: 

Zárt ülésen hozott határozatai:

III-49/22.536/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
jegyzőjének kinevezése

III-50/22.490/2011. Miskolc Városi Szabadidőközpont vezetője 
megbízásának meghosszabbítása

III-51/22.158-1/2011. Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
magasabb vezetői beosztásánakbetöltése

III-52/22.492/2011. MVM Zrt. MIFŰ Kft.-ben lévő üzletrészének MIHŐ 
Kft. által történő megvásárlásával kapcsolatos 
döntések meghozatala

III-53/22.161-2/2011. Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( 2011.február, 
márciushó)

III-54/22.493/2011. Fellebbezésekelbírálása behajtási engedélyezési 
ügyekben 

III-55/22.461/2011. Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak 
adományozása

III-56/22.537/2011. Andrássy Gyula Szakközépiskola igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetése

III-57/22.538/2011. Bírósági ülnökök megválasztása
III-58/22.543/2011. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági 
tagjai lemondásának tudomásul vétele

III-59/22.543-1/2011. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  új 
igazgatósági tagjainakmegválasztása
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2011. április 14-én: 
Nyílt ülésen hozott határozatai:
III-60/22.552/2011. Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének 

vizsgálata, vizsgálóbizottság felállítása
III-61/22.449-1/2011. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2011. évi támogatására igénylés 
benyújtása

III-62/22.449-2/2011. Éven túli hitel felvétele a könyvvizsgálói vélemény 
ismeretében 

III-63/22.449-3/2011. Közbeszerzési eljárás hitel felvételéhez II.
III-64/22.449-4/2011. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási adatok 

közzététele
III-65/22./451-3/2011. Apénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 

helyi szabályairól szóló  önkormányzati 
rendeletmódosítása kapcsánfelmerülő  többletfeladatok 
személyi-tárgyifeltételeinek biztosítása

III-66/22./452-1/2011. A város településszerkezeti tervének módosítása
III-67/22.457/2011. Közterületek elnevezése
III-68/22.462/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi 

közbeszerzési terv jóváhagyása 
III-69/22.464/2011. Miskolc Holding Zrt. készfizető kezességvállalása a 

MIK Zrt. által kibocsátott kötvényekhez
III-70/22.465/2011. Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt 

Végleges Akcióterületi Tervének módosítása
III-71/22.468/2011. Az önkormányzat Pályázati keretszabályzatának 

módosítása
III-72/22.359-1/2011. Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető 

beosztás ellására pályázat kiírása
III-73/22.473/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi 

módosított ellenőrzési terve
III-74/22.474/2011. Bűnmegelőzési Centrum (Miskolc, Széchenyi u. 12.) 

további üzemeltetése céljából helyiség biztosítása  
Polgármesteri Hivatal részére

III-75/22.475/2011. Az önkormányzat csatlakozása aMAKROVIRKA 
projekthez

III-76/22.476/2011. Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv 
teljesítéséről és a 2011. évi turizmus – marketing 
feladatterv jóváhagyása
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III-77/22.477/2011. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról (2010. évi II. félév)

III-78/22.478/2011. Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
III-79/22./479/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

2010. évi pályázati tevékenysége
III-80/22.480/2011. Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló 

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása, 
további ügyvezető megválasztása és díjazásának 
megállapítása

III-81/22.480-1/2011. Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló 
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének 
megválasztása, díjazása megállapítása

III-82/22.491/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának

III-83/22.533/2011. 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre 
vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához 
hozzájárulás

III-84/22.534/2011. Gálffy Ignác TISZK pályázati önrészének felhasználása
III-85/22.535/2011. Könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlattételi 

felhívás közzététele és könyvvizsgáló megbízása
III-86/22.542/2011. Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
III-87/22.542-1/2011. Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet Alapító Okiratánakmódosítása
III-88/22.542-2/2011. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai 

IntézetAlapító Okiratának módosítása
III-89/22.542-3/2011. Fáy András Közgazdasági SzakközépiskolaAlapító 

Okiratának módosítása
III-90/22.552-1/2011. Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének 

vizsgálata

III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

2011. február 8-ai:
Rendkívüli zárt ülésen hozott határozatai:

5



6/2011. A Szeleta Kultúráért Közalapítvány 2002-2010. évi 
működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása

7/2011. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. sakk-
szakosztály 2010. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadása

8/2011. A Miskolc Városi Diáksport Szövetség 2010. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása

JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 

2011. április 7-ei
Nyílt ülésen hozott határozata:

1/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2011. év I. 
félévi munkatervének jóváhagyása

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. március 18-ai:
Nyílt ülésen hozott határozata:

6/2011. Javaslat a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. energia 
költségeinek növekedése miatti lakossági 
távhőszolgáltatási hődíj és vízfelmelegítési díj emelés a 
távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendeleti 
előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzésére és 
jóváhagyására. 

2011. április 7-ei:
Nyílt ülésen hozott határozata:
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7/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsági Ügyrend 
módosításának elfogadására

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG 

2011. április 6-ai:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

9/2011. A szociális feladatot ellátó civil szervezetek 
támogatására, valamint a Szociális Alap, a 
Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas Kubok működési 
támogatására vonatkozó pályázatok kiírása

10/2011. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár 
Otthon igazgatói álláshely betöltésére létrehozott 
szakmai bíráló bizottsába 1 fő delegálása

11/2011. Gyermekgyógyászok által kezdeményezett egyeztető 
megbeszélésen  Dr. László Judit bizottsági tag 
részvétele 

12/2011. Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő 
Központ összevonásával kapcsolatos munkacsoport 
létrehozása

13/2011. HPV vírus által okozott méhnyakrák elleni oltóanyag 
beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
kiírása

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉS 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS – ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2011. március 11-ei:
Nyílt együttes ülésen hozott határozatai:

5/2011. Önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti 
jogviszony folytatására nem jogosult élettársak 
méltányosságból történő elhelyezése

6/2011. Jogcím nélküli lakáshasználók méltányosságból 
rendezett jogviszonyának felülvizsgálata

7/2011. Méltányosságból történő bérbeadás
8/2011. Visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata
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Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

2011. április 7-ei:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

4/2011. A  Sport Mecénás Pályázatok 2011 évi kiírása.

5/2011. Miskolci Fotóklub 50 ezer Ft. összegű 
támogatásának Kulturális Mecénás Alapban 
történő felhasználása.

6/2011. Miskolci Jegesmedvék Sport Egyesület részére 
működési támogatás   átutalása.

7/2011. Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság tagjainak szakmai fórumokra történő 
meghívása

8/2011. „Városjárás” c. rendezvény megszervezésének 
támogatása

9/2011. Díj alapítás a Miskolci Galéria Városi Művészeti 
Múzeum által rendezett Téli Tárlat résztvevő 
művészeinek díjazására

10/2011. Koszorú elhelyezése  a Költészet Napja alkalmából
I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ának rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

VÉGREHAJTÁSA
A zárszámadás főösszegei

1.§
(1)    A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadásának
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a)    Bevételi főösszegét                                                    55.488.243 ezer Ft
         ebből:
            - költségvetési bevételek                                      46.873.071 ezer Ft
            - pénzmaradvány igénybevétele                             3.179.978 ezer Ft 
             - hitelfelvétel                                                          5.435.194 ezer Ft
b)    Kiadási főösszegét                                                     53.878.072 ezer Ft
          ebből:
             - költségvetési kiadások                                      53.509.525 ezer Ft
             - hiteltörlesztés                                                         368.547 ezer Ft
összeggel állapítja meg.

(2)    A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az 1.§ (1) bekezdésben 
megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési 
szervenként, illetve címenként a 4. melléklet, a teljesített kiadásokat a 

4., 5., 7., 8. melléklet tartalmazza.

(3)    A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási adatait a 6. melléklet 
tartalmazza.

2.§
Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
(1)    személyi juttatások                                                            16.070.763 ezer 
Ft
(2)    munkaadót terhelő járulékok                                               4.250.201 ezer 
Ft
(3)    dologi jellegű kiadások                                                      15.050.610 ezer 
Ft
(4)    pénzeszközátadás, támogatás                                              9.323.083 ezer 
Ft
ebből: - felújítási célú pénzeszközátadás                                          - ezer Ft
          - beruházási célú pénzeszközátadás                           1.248.108ezer Ft
(5)    ellátottak pénzbeli juttatása                                             63.851 ezer Ft
(6)    felújítás         337.743 ezer Ft
(7)    beruházás                                                                    7.178.674 ezer Ft
(8)    pénzügyi befektetések                                                    347.425 ezer Ft
(9)    adósságszolgálat (hiteltörlesztés, kamat)                    1.255.722 ezer Ft

II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK 

ELSZÁMOLÁSA
3.§

(1)    A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a 10. 
melléklet szerint -1.041.891 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét 

intézményenként (címenként) a 10/b. melléklet részletezi.
A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. melléklet 
tartalmazza.
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(2)    A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi vállalkozási maradványát a 
10/c. melléklet szerint 7.763 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3)    a)    A felhasználható pénzmaradvány -1.041.891 ezer Ft, ebből 
intézményi pénzmaradvány 366.660 ezer Ft, MITISZK Szakképzés-
Szervezési Társulás pénzmaradványa 919 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal 

pénzmaradványa -1.409.470 ezer Ft. Az áthúzódó bevételek és kiadások 
egyenlege -322.350 ezer Ft.
b)        A felhasználható pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal 

esetében a következő áthúzódó bevételi előirányzat-maradványok 
egészítik ki:

ba)    2009. és 2010. évről áthúzódó beruházási 
célhitel  3.978.981 ezer Ft

bb)    Felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 
         2010. évről áthúzódó része        6.899.723 ezer Ft
bc)   Működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 
        2010. évről áthúzódó része        329.344 ezer Ft
bd)   Kölcsönök törlesztése                            373.959 ezer Ft
c)       Áthúzódó kiadások:
ca)   a Polgármesteri Hivatalnál:                     11.904.357 ezer Ft
cb)    a költségvetési intézményeknél:             358.897 ezer Ft
cc)   a költségvetési szervek 
        vállalkozási maradványa        7.763 ezer Ft

4.§

A Közgyűlés a 2010. évi állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását 
a 
2/r., t., u., z. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

III. FEJEZET
A ZÁRSZÁMADÁS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK

5.§

A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a 
költségvetési intézményeket értesíteni kell.

6.§
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(1)  A pénzmaradvány miatti változásokat a 2011. évi költségvetési 
előirányzatokon a rendelet 10/a. és 11. mellékleteiben foglaltak szerint át kell 
vezetni.
(2)  A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti 322.350 működési 
hiányt finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján 322.350 ezer Ft hitel 
felvételével finanszírozza.
(3)  A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató keretében a 
költségvetés helyzetét áttekinti és dönt a 2010. évi zárszámadás hatásaival 
kapcsolatos további szükséges intézkedésekről.

7.§

(1)  A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. december 31-i záró létszámát 71 fő 
végleges álláshely megszűnéssel és feladatbővüléshez kapcsolódóan 29 fő 
álláshely létesítésével 7099 főben állapítja meg.
(2)  A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves átlagos létszáma 1348 fő.

8.§

A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti 
vagyonmérlegét a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9.§

A 2010. évi kiadások funkciónkénti teljesítését a rendelet 3. melléklete, az 
önállóan működő intézmények gazdálkodását a rendelet 4/a. melléklete, a 
városüzemeltetési feladatok részletezését a rendelet 5/a. melléklete, a 
Választókerületi Alap felhasználását a rendelet 5/b. melléklete, a Polgármesteri 
Hivatalnál keletkezett bevételi előirányzat maradványokat a rendelet 11. 
melléklete, az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok bevételeit és 
kiadásait a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek vonatkozásában 
évenkénti bontásban a rendelet 12. melléklete, a 2010. évi állami 
támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a rendelet 13. 
melléklete, az Önkormányzat 2010. XII. 31-i hitelállományát a rendelet 14. 
melléklete, a 2010. évi nyújtott kölcsönökről szóló kimutatást a rendelet 15. 
melléklete, a 2010. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 16. 
melléklete, a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a rendelet 17. 
melléklete tartalmazza.

10.§

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. 44/A. §-ában foglaltak 
alapján a 2010. évi zárszámadással egyidejűleg – az Áht. 118. §-a (2) 
bekezdése 2. pontja c) alpontjában meghatározottak szerint – a Közgyűlés 
részére az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatai, eszközei és 
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kötelezettségei a 9. mellékletben bemutatásra kerülnek.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. december 31-én hatályát veszti.

(3) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi zárszámadásának 
elfogadásáról szóló 8/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelet hatályát 

veszti.
Miskolc, 2011. április 14.

                    Jegyző távollétében:
                       Méhész Katalin                                                Dr. Kriza Ákos
                              aljegyző                                                        polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és 
azok igénybevételéről szóló 21/2010.(VI.30.) önkormányzati 

rendelet
módosításáról

Bevezető rész

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
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1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

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

Miskolc, 2011. április 14.

 A jegyző távollétében:

Méhész Katalin  Dr. Kriza Ákos
      aljegyző    polgármester

1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő Központ intézményi 
térítési díjának mértéke

1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke

A B C
1

Jövedelem kategória
Számított intézményi 

térítési díj Személyi térítési díj

2 0-28 500, Ft. 888.- Ft/ óra 100-Ft/óra
3 28 501-57 000-Ft 888.- Ft/ óra 250-Ft/óra
4 57 001- 85 500-Ft 888.- Ft/ óra 470-Ft/óra
5 85 501- 100 000 - Ft 888.- Ft/ óra 650-Ft/óra
6 100 001-Ft - < 888.- Ft/ óra 700-Ft/óra
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2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke

A B
1 Számított intézményi térítési díj

szociálisan rászorult személy esetében
Megállapított intézményi térítési 

díj
szociálisan rászorult személy 

esetében
2

4333,-Ft/hó/    144,-Ft/nap 1.800,-Ft/hó/    60.-Ft/nap
3 Számított intézményi térítési díj

szociálisan nem rászorult személy esetében
Megállapított intézményi térítési 

díj
szociálisan nem rászorult személy 

esetében
4

4333,-Ft/hó/    144,-Ft/nap 4333,-Ft/hó/    144,-Ft/nap
5 A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti 

nyugdíjasházban élők esetében
számított intézményi térítési díj

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

esetében
megállapított intézményi térítési 

díj
(méltányosságból)

6
4333,-Ft/hó/    144,-Ft/nap 0.-Ft/hó  0 Ft/nap

3/1. Egyszeri étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke

A B C D
1 Jövedelem 

kategória
Számított intézményi térítési díj: Megállapított egységes intézmé

2 elvitel helyben
3 0 – 28 500,-Ft Elvitel helyben 396. Ft/adag/nap

Kiszállítás 396.-Ft+195.Ft
=591. Ft 150,-

Ft/adag/nap
150,-

Ft/adag/nap

4 28 501,- 57 000,-Ft Elvitel helyben 396. Ft/adag/nap
Kiszállítás 396.-Ft+195.Ft

=591. Ft

200,-
Ft/adag/nap

200,-
Ft/adag/nap
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5 57 001,- 85 500,-Ft Elvitel helyben 396. Ft/adag/nap
Kiszállítás 396.-Ft+195.Ft

=591. Ft

300,-
Ft/adag/nap

300,-
Ft/adag/nap

6 85501,-Ft –100 000.-
Ft.

Elvitel helyben 396. Ft/adag/nap
Kiszállítás 396.-Ft+195.Ft

=591. Ft

390,-
Ft/adag/nap

390,-
Ft/adag/nap

7 100 001.-Ft. < Elvitel helyben 396. Ft/adag/nap
Kiszállítás 396.-Ft+195.Ft

=591. Ft

420.-
Ft//adag/nap

420.-
Ft//adag/nap

4

3/2. Háromszori étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke
A B C

1 Jövedelem kategória Számított 
intézményi 
térítési díj:

Megállapított egységes intézményi térítési díj:

2 0 – 28 500,-Ft 1188.-Ft/nap
kiszállítással

1188+195=1383

200,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
350,-Ft/nap

3 28 501,- 57 000,-Ft 1188.-Ft/nap
kiszállítással

1188+195=1383

400,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
550,-Ft/nap

4 57 001, - 85 500,-Ft 1188.-Ft/nap
kiszállítással

1188+195=1383

450,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
600,-Ft/nap

5 85 001, - 100 000,-Ft 1188.-Ft/nap
kiszállítással

1188+195=1383

650,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
800,-Ft/nap

6 100 001, < 1188.-Ft/nap
kiszállítással

1188+195=1383

720,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
870,-Ft/nap

4. Szállítás intézményi térítési díjának mértéke.

A B
1 Számított intézményi térítési díj 195,-Ft/kiszállítás
2 Megállapított egységes intézményi térítési díj

      (valamennyi jövedelmi kat.):
150,-Ft/kiszállítás

5. Nappali ellátás – idősek klubja intézményi térítési díjának mértéke.
A B

1 Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében:
2 Számított intézményi térítési díj: Megállapított egységes 

intézményi térítési díj:

3 2073,-Ft/nap 0,-Ft/nap

6. Időskorúak Gondozóháza és Fogyatékos Személyek Gondozóháza intézményi térítési 15



díjának mértéke
A B

Időskorúak átmeneti elhelyezése
Gondozóház

1 Számított intézményi térítési díj Egységes megállapított 
intézményi térítési díj

2 128 188.-Ft/hó      4273,-Ft/nap 68 000.-Ft/hó      2270.-Ft/nap
3 Fogyatékos Személyek Gondozóháza
4 Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési 

díj
5 128 188.-Ft/hó      4273,-Ft/nap 60 000.-Ft/hó    2.000.-Ft/nap
6 Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása ÉNO
7 Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési 

díj
8 1854.-Ft/nap 600.-Ft/nap étkezéssel

7. Támogató szolgálat intézményi térítési díjának mértéke.
A B C D

1 Számított intézményi térítési díj
2 személyi segítés szállítás
3 szociális rászoruló 

személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
szociális rászoruló 

személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
4

796.-Ft/óra 796.-Ft/óra 159.-Ft/km 159.-Ft/km

5 Megállapított intézményi térítési díj
6 személyi segítés szállítás
7 szociálisan 

rászoruló személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
szociálisan 

rászoruló személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
8 80,-Ft/óra 300,-Ft/óra 40,-Ft/km 160,-Ft/km

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

22/2010. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Bevezető rész

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 35. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. § 
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A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
22/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet  II. fejezete a következő 8/A., 8/B. és 8/C. 
§-sal egészül ki:

8/A. § (1) Az aktív korúak ellátása keretében a Sztv. 33. §-ában foglaltakon túl, 
bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele a rendezett 
lakókörnyezet folyamatos biztosítása.

Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz 
tartozó udvar, kert, előkert

aa) tiszta, rendezett,
ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,
ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint 
szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése 
biztosított,
ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn, és
ae) területén a kérelmező vagy jogosult biztosítja a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 
(VI.3.) NM rendelet 35. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat,
b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az 

ahhoz tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll 
rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott 
hulladéktároló edény,

c) a kérelmező vagy jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház vizes-
helyiségének, illemhelyének rendeltetésszerű használatát, tisztán tartását biztosítja,

d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda 
hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő 
teljes területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta, 
rendezett, és

e) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz 
tartozó udvar, kert, előkert vonatkozásában a 8/A. § (2) bekezdés a)-d) pontjában 
nem szabályozott eseteken túl a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló, valamint az állattartás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak betartásra kerülnek.

8/B. § (1) A 8/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesítését a Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály Egészségügyi és 
Szociális Osztálya (továbbiakban: Osztály), a Hatósági Főosztály Közterület-
felügyeleti és Rendészeti Osztály munkatársainak szükség szerinti 
közreműködésével hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés során 
vizsgálja.

(2) Ha az Osztály a helyszíni ellenőrzés során a 8/A. § (2) bekezdésében foglaltak 
teljesítése vonatkozásában hiányosságot vagy szabálytalanságot állapít meg, 
legalább 5 napos határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt vagy jogosultat – az 
elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok 
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felszámolására.
(3) Az Osztály a helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását vagy 

szabálytalanság megszüntetését utóellenőrzés keretében vizsgálja.
(4) A rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosításának ellenőrzése érdekében az 

Osztály legalább negyedévente, illetve szükség szerint utóellenőrzést tart.

8/C. § A Sztv. 34.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl nem állapítható meg, az aktív 
korúak ellátására való jogosultság, valamint a 34.§ (2) és 36.§ (2) bekezdésében 
foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
annak a bérpótló juttatásra jogosult  személynek, aki a 8/A. § (2) bekezdésében 
foglaltakat nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.

8/D §

Annak érdekében, hogy a kérelmező vagy a jogosult a rendelet azon pontjait, 
amelyek a lakás, a ház, és az ahhoz tartozó udvar, kert, előkert rendezettségi 
szabályait írják elő, pontos jogkövetéssel tudja alkalmazni, az Osztály az adott 
lakókörnyezetben referencia ingatlant (ingatlanokat) jelölhet ki.

Referencia ingatlannak olyan ingatlan jelölhető ki, amely az Osztály szerint a 
rendezettségi szabályoknak megfelel.

A referencia ingatlant az Osztály – amennyiben az adott lakókörnyezet 
fejlesztéséhez szükségesnek tűnik, és az ingatlan tulajdonosa ahhoz hozzájárul –
figyelemfelhívó táblával jelölheti meg.

2. §

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

Miskolc, 2011. április 14.
Jegyző távollétében

  Méhész Katalin  Dr. Kriza Ákos
aljegyző     polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2011.(IV. 15.) önkormányzati rendelete

a Miskolc Megyei Jogú Város Építési szabályzatáról szóló

21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) 
bekezdésében, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) 
önkormányzati rendelet 27. melléklet változtatási tilalmak jegyzéke helyébe a jelen 
rendelet 1. melléklete lép:

2. §

E rendelet 2011. április 15-én lép hatályba és 2011. április 16-án hatályát veszti.

Miskolc, 2011. április 14.

Jegyző távollétében:

Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos
aljegyző  polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a

többletszolgáltatásért   fizetendő díj mértékéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a 
továbbiakban: Tvr.) 42/A. § (4) bekezdésében és a Tvr. 15/A. §-ban meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
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1. §

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő 
házasságkötési eljárás, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének eljárása (a 
továbbiakban anyakönyvi esemény) kapcsán az e rendeletben megjelölt 
szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 
anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a.) hivatali munkaidő: Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott munkaidő,

b.) hivatali helyiség: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal által biztosított helyiség,

 alapszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető 
közreműködése, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás, valamint 
gépi zeneszolgáltatás,

d.) ünnepi szertartás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető által tartott 
ünnepi beszéd, gyűrűcsere ceremónia, zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás, 
szülőköszöntés, pezsgős koccintás, teremdíszítés.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
esemény engedélyezésének szabályai

3. §

 Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívüli 
megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési, illetve bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell az 
anyakönyvvezetőnél benyújtani.

 A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy a Tvr. 15/A. 
§ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt feltételeket biztosítják és az 5. §-ban 
meghatározott díjat megfizetik. A feltételek meglétét az anyakönyvvezető az 
engedély megadása előtt a helyszínen ellenőrizheti.

 Hivatali helyiségen kívül, szabad téren tartandó anyakönyvi esemény esetén 
fedett   helyiségnek is rendelkezésre kell állnia.

 Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény - munkaszüneti napok kivételével 
- pénteki és szombati napokon 12.00 óra és 20.00 óra között engedélyezhető.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
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eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke
4. §

(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók és a leendő 
bejegyzett élettársak az 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve ha 
a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt 
kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, 
ha valamelyik fél büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott vagy 
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne 
számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.

5. §

(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő 
anyakönyvi eseményen való közreműködése alapszolgáltatással díjmentes.

(2) 0Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül 
történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 30.000.- Ft + ÁFA díjat 
kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő 
anyakönyvi eseményen  való közreműködéséért 20.000.- Ft + ÁFA díjat kell 
fizetni

(4) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi eseményen való közreműködéséért alapszolgáltatással 5000.- Ft + 
ÁFA díjat, ünnepi szertartással 10.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

 A szolgáltatás díját a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 
befizetni.

Az
 anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről

§


(1) Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint 
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, 

vagy része helyett eseményenként
a)  a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés 
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esetén bruttó     10.000.- Ft díjazás

b) a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő közreműködés 
esetén bruttó 6.000.- Ft díjazás

 a hivatali helyiségben és munkaidőn kívül történő közreműködés esetén 
alapszolgáltatás esetén bruttó 2.500.- Ft, ünnepi szertartás esetén bruttó 
5.000.- Ft díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet 
hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni 

8. §

Hatályát veszti a családi események szolgáltatási díjairól szóló 69/2007. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet.

Miskolc, 2011. április 14.

Jegyző távollétében:

         
Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos
       aljegyző                                                                                       polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2011. (IV. 20.) 

önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről szóló
13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és a gépjármű 

elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításával 
kapcsolatos szabályokról szóló 22/2000. (V. 8.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §
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A  közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"e) közutat, járdát szegélyező, a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben 
vagy egészben növényzettel borított közterület és egyéb korlátozott használatú 
zöldterület."

2. §

(1) A rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) Búza tér területéből a Borsod Volán Zrt, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt 
autóbusz pályaudvar önkormányzati útja."

(2)  A rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"c) Aradi sétány, Garas Sámuel u., Pazár István sétány, Miskolc-Tapolcai és 
Lillafüredi park belső útjai."

(3) A rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbi e), f) és g) pontokkal egészül ki:

"e) Európa tér,

f) Szinva terasz,

g) Technika Háza előtti terület."

3. §

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Az üzemképtelen járművet a Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztálya a közterületről elszállítással eltávolíthatja. Az elszállítás, a 
tárolás, az értékesítés szabályait és az ezzel kapcsolatos költségeket a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)-(9) bekezdésben foglaltak, 
valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek 
elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. 
(X.16.) IRM rendelet tartalmazza."

4. §

A rendelet 3/A. § (1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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"(1) Közúti szolgáltatást – taxi fuvarozást – végző tehergépkocsi részére közterületi 
várakozóhely a Soltész N. K. u.-Hatvanötösök u.-Szeles u.-Petőfi tér-Fazekas u.-Ilona 
u.-Malomszög u. - Meggyesalja u.-Toronyalja u.-Papszer u.-Dankó P. u.-Bihari J. u.-
Bem J. u. által határolt területen belül nem jelölhető ki."

5. §

A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Közterületen lévő fák kivágása esetén - balesetveszélyessé vált, valamint 
elpusztult és életképtelen fákat kivéve - a bejelentőt a kivágott fa pótlására kell 
kötelezni. A kötelezésben a pótlás mértékét és a helyét meg kell határozni."

6. §

A rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"d) élő növényt vagy annak részeit, különösen virágját, termését, lombját engedély 
nélkül begyűjteni."

7. §

A rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(10) A behajtási engedély  kiadásával kapcsolatos hatáskört a Közgyűlés a 
polgármesterre ruházza át, aki az engedély kiadása során a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint jár el."

8. §

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja” szövegrész helyébe a „Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztálya” szövegrész lép.

(2) A rendelet a 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „Városi Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Központja” szövegrész helyébe a „Hatósági Főosztály Közterület-
felügyeleti és Rendészeti Osztálya” szövegrész lép.

(3) A rendelet a 6. § (3) bekezdésében a „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja” szövegrész helyébe a „Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztálya” szövegrész lép.

(4) A rendelet 6. § (9) bekezdésében a „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja” szövegrész helyébe a „Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztálya” szövegrész lép.
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(5) A rendelet 9. § (4) bekezdésében a „Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti 
Központja” szövegrész helyébe a „Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztálya” szövegrész lép.

9. §

(1) A rendelet 3. § (7) bekezdés b) pontjában a „Városüzemeltetési Osztály" 
szövegrész helyébe a „Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
Osztály” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (9) bekezdésében a „Városüzemeltetési Osztály" szövegrész 
helyébe a „Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály” 
szövegrész lép.

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Városüzemeltetési Osztály" szövegrész 
helyébe a „Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály” 
szövegrész lép.

(4) A rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Városüzemeltetési Osztály" szövegrész 
helyébe a „Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály” 
szövegrész lép.

(5) A rendelet 6. § (3) bekezdésében a „Városüzemeltetési Osztály" szövegrész 
helyébe a „Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály” 
szövegrész lép. 

10. §

A rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „állatok” szövegrész helyébe a „védett 
állatok” szövegrész lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

(1) Hatályát veszti a rendelet 2. § (3) bekezdés g) pontja. 

(2) Hatályát veszti a rendelet 3. § (6) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a rendelet 3/A. § (2) bekezdése. 
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(4) Hatályát veszti a rendelet 3/B. §-a. 

(5) Hatályát veszti gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról és a 
járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2000. (V.08.) 
önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 6/2001. (III.05.), 37/2003. 
(IX.09.), 10/2005. (III.10.), 14/2008. (IV.24), 20/2009. (VI.30.), 13/2010. (IX.15.), 
31/2010. (IX.15.) önkormányzati rendeletek.

(6) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Miskolc, 2011. április 14.

Jegyző távollétében:

Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos
aljegyző polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a játszótéri dohányzás tilalmáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Értelmező rendelkezések e rendelet alkalmazása szempontjából:
a) játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök 

elhelyezésére és azok használatára létesítettek;
b) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése;
c) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány 

vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú 
termék;

d) játszótér határvonala: a játszótér kerítése, ennek hiányában a játszóeszközök 10 
méteres környezetének határvonala. 

2. §
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Miskolc Megyei Jogú Város közterületein található játszótereken, továbbá e 
játszóterek határvonalától számított 10 méteren belül közterületen tilos a dohányzás.

3. §

(1) Aki a rendelet 2. § rendelkezéseit megszegi, szabálysértést követ el és 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjével szemben háromezer forinttól húszezer 
forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 

4. §

Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2011. április 14.

Jegyző távollétében:
Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos

       aljegyző   polgármester
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

16/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő 
díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el:

1. §

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet a R. 1. 
melléklet B.) pontja Várakozásra jogosító bérletek díjtételei (Ft/Év) (az árak az ÁFA-t 
is tartalmazzák) az alábbiakkal egészül ki:

„Gazdálkodó szervezetek egy parkolóra szóló díjtételei: 
A B

1 Éves
2 ZÖLD Zóna 64 800
3 SÁRGA Zóna 48 600
4 KÉK Zóna  15 600”
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2. §

A R. 4. melléklet „Előre váltott parkolásra jogosító bérletek típusai, 
igénybevételük módja”  5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

"5.2.
Egy prakolóra szóló, úgynevezett kedveznényes lakossági parkoló bérlettel 
vehetik igénybe a fizető parkolóhelyet az alábbi magánszemélyek

a.) állandó miskolci lakóhellyel vagy bejelentett miskolci tartózkodási hellyel 
rendelkező magánszemély, akinek közvetelnül a lakóhelye mellett fizető 
parkolóhely üzemel, és a parkolása 100 méteren belül másohol em oldható 
meg.

b.) miskolci lakósingatlan magánszemély tulajdonosa vagy hasznonélvezője, ha 
az érintett lakóingatlab mellett fizető parkolóhely üzemel, és a prkolás 100 
méteren belül máshol nem oldható meg.

A kedvezményes lakossági parkoló bérlet csak teljes naptári évre,m és csak az 
igénylő tulajdonában lévő gépkocsira váltható meg, a megvásárlás időpontjától 
függetlenül.

A kedvezményes lakossági parkoló bérletet az igénylő a lakóhelyéhez vagy 
lakóingatlanához legközelebb eső parkolóba kérheti személyi igazolványa, 
lakcímkártyája vagy a tulajdonában lévő lakóingatlan 30 napnál nem régebbi, hiteles 
tulajdoni lapja, továbbá a gépkocsi tulajdonjogát igazoló forgalmi engedély 
bemutatása mellett, feltéve, hogy a bemutatott okmányok adatai a név, a lakcím vagy 
a tulajdoni lapon feltüntetett cím tekintetében megegyeznek.

Magánszemély kedvezményes lakossági parkoló bérletet csak egy parkoló területére 
igényelhet, lakásonként, illetve lakóingatlanonként legfeljebb kettő darabot, az l. 
számú mellékletben meghatározott díj ellenében. Minden további parkoló bérlet az 
adott zónára érvényes általános szabályok mellett vásárolható meg. Kedvezményes 
lakossági parkoló bérlet kizárólag adott rendszámhoz kapcsolódóan váltható."

3. §

A R. 4. melléklet „Előre váltott parkolásra jogosító bérletek típusai, 
igénybevételük módja” kiegészül az  alábbi 5.5. ponttal:

„5.5. Gazdálkodó szervezet egy parkolóra szóló bérlettel vehet igénybe a 
tulajdonában lévő egy gépkocsira egy fizető parkolóhelyet, amennyiben a gazdálkodó 
szervezet székhelye vagy telephelye mellett közvetlenül fizető parkolóhely üzemel és 
a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg.

A gazdálkodó szervezet egy parkolóra szóló bérletet a székhelyéhez vagy 
telephelyéhez legközelebb eső parkolóba kérheti a 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
és érvényes forgalmi engedély bemutatása mellett. A gazdálkodó szervezetek egy 
parkolóra szóló díjtételei 2012. január 1.napjától  vehetők igénybe.
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A gazdálkodó szervezetek egy parkolóra szóló bérlete 2011. május 1. napjától 
2011.december 31. napjáig kísérleti jelleggel működik az alábbi területeken:
2.    Búza tér Görög katolikus templom, keleti oldali parkoló
3.    Lehel u.- Szeles u. – Bulcsú u. közötti szakasz
16.  Pátria szolgáltató ház mögötti terület: a Kossuth u. – Patak u. kereszteződéstől a 
Patak u. 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt terület
25.   Mártírok útja belső udvar
28.   Arany J. u.- Munkácsy u. – Király u. közötti terület”

4. §

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

Miskolc, 2011. április 14.
Jegyző távollétében:

Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos
aljegyző polgármester

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

2011. április 14-én:

Zárt ülésén hozott határozatai:

III-49/22.536/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének kinevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének kinevezésére vonatkozó sürgősségi 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
jegyzőjének 

Dr. Csiszár Miklós-t

2011. május 1. napjától kinevezi, illetményét 435.600.-  Ft-ban, jegyzői vezetői 
pótlékát 174.240.-. Ft-ban állapítja meg.
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A Közgyűlés utasítja a Polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

III-50/22.490/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolc Városi Szabadidőközpont vezetője megbízásának 
meghosszabbítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont vezetője megbízásának meghosszabbítására című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Szabadidőközpont 
magasabb vezetői beosztás átmeneti ellátásával Egri Istvánt 2011. május 1. napjától 
2011. december 31. napjáig megbízza.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, 2011. május 15.

III-51/22.158-1/2011. sz. határozat

Tárgy:  Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb 
vezetői beosztásának betöltése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat az Avas és 
Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztásának betöltésére 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági I gazgatóság magasabb vezetői feladatainak ellátásával Koleszár  
Gyulá-t bízza meg.
A magasabb vezetői megbízása 2011. május 1. napjától kezdődő öt éves 
határozott időre szól. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a szükséges 
munkajogi intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
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Határidő: azonnal

III-52/22.492/2011. sz. határozat

Tárgy: MVM Zrt. MIFŰ Kft.-ben lévő üzletrészének MIHŐ Kft. által 
történő megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat az MVM Zrt. MIFŰ Kft.-ben 
lévő üzletrészének MIHŐ Kft. által történő megvásárlásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára” vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. 
vezér igazgatóját és a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Miskolc Holding 
Zrt. Igazgatóságának 18/2008. (III.14.) sz. határozata szerint az Európai Unió Hiva

talos Lapjában 2008/S 21-027837 számon „A Miskolci Hőszolgáltató Kft. ré
szére, hitelszerződés keretében hosszú lejáratú, azonnali felhasználású, mindös
szesen 4.200.000.000 Ft összegű általános fejlesztési banki hitel biztosítása” 

tár gyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyertes UniCredit Bank Hun
gary Zrt.-vel kötött szerződés szerinti hitelt egy összegben az UniCredit 
Bank Hungary Zrt. számára visszafizesse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt., MIHŐ Kft
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. április 30.

2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatóját és a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatóját, hogy az MVM Zrt.-vel az MVM Zrt. MIFŰ Kft.-ben lé
vő üzletrészének MIHŐ Kft. általi megvásárlására 2008. október 14-én kötött, 
többször módosított adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő meg
szüntetése érdekében folytassanak tárgyalásokat azzal a feltétellel, hogy a jog
ügyletből adódóan egymással szemben semmilyen követelésük nincs.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt., MIHŐ Kft
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. április 30.

III-53/22.161-2/2011. sz. határozat

Tárgy:Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( 2011. február, március hó)

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

I/1. ESZ:737642-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Szabó Tibor 22.278/2011

I/2. ESZ:304293-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Gönczi Istvánné 22.294/2011.

II/1. ESZ:300707/2011. 
számú I. fokú határozatát

Bárány Judit 22.286/2011.

III/1. ESZ.304668/2011.
 számú I. fokú határozatát

Apatóczky Istvánné 22.372/2011.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

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

III-54/22.493/2011. sz. határozat

Tárgy: Fellebbezések elbírálása behajtási engedélyezési ügyekben 

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

I/1. VÜ.:80.102/2011számú 
I. fokú határozatát

Kurmai Lajos 22.255/2011

I/2. VÜ.:80.167/2011.számú 
I. fokú határozatát

Sajó Hús Kft. 22.136/2011.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködő: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 8 napon belül

III-55/22.461/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak adományozása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város kitüntető 
címeinek és díjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat elismeréseinek 
alapításáról és adományozásuk szabályairól  38/2004. (XI.10.) 
önkormányzati rendelet alapján 

1. MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozza
Biros Péter olimpiai bajnok sportolónak
Bodonyi Csaba építésznek
A kitüntetés 1-1 oklevélből, díszpolgári igazolványból, jelvényből és a 
város címerével ékesített aranygyűrűből áll.

2. PRO URBE kitüntető címet adományozza
Dr. Csiba Gábor orvos-igazgatónak
Gonda Ferencnek, a Filharmónia Kelet-Magyarország Kft. 
nyugalmazott igazgatójának
Dr. Pásztor Albert rendőrezredesnek, nyugalmazott 
kapitányságvezetőnek
Serfőző Simon írónak
A kitüntetés 1-1 plakettből, oklevélből és a város címerével ékesített 
arany pecsétgyűrűből áll. 

3. SZABÓ LŐRINC irodalmi díjat adományozza
Dr. Kabdebó Lórántné Dobos Marianne írónak
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

4. AZ „ÉV SPORTOLÓJA” díjat 2011-ben nem adományoz.

5. „MISKOLC VÁROS SPORTJÁÉRT” díjat adományozza
Sutkó Mihálynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kerékpáros 
Szövetség elnökének
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

6. GÁLFFY IGNÁC életmű-díjat adományozza
Papp László képzőművésznek
A díj 200 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

7. KONDOR BÉLA képzőművészeti díjat adományozza
Kishonthy Zsolt művészettörténésznek
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

8. SZEMERE BERTALAN közéleti díjat adományozza az
Feledy Péternek, a Hunyad-cserkész alapítvány alapítójának
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

9. NÍVÓDÍJAT adományozza
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A 100 éves Bányász Fúvószenekarnak
Bereczki Zoltán építésznek
4 Dance Club- Táncstúdió Ifjúsági Egyesületnek
Dr. Hardonyi András osztályvezető főorvosnak
Kmeczkó Gyuláné iskolaigazgatónak
Litvin József iparművésznek
Regős Zsolt karnagy, pedagógusnak
Soós Levente oboaművésznek
A díjazás egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél. 

10. „AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE” díjat adományozza a
Nyilas Misi Alapítványnak
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

11. „A CIVILEK TÁMOGATÁSÁÉRT” díjat adományozza az
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.-nek
A díj plakett és oklevél. 

12. PEDAGÓGIAI díjat adományozza
Gaál József volt iskolaigazgatónak, testnevelés szakos tanárnak 
(posztumusz)
Kormány Attila pedagógusnak
Székely András pedagógusnak, nyugalmazott iskolaigazgatónak
A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

13. BENKŐ SÁMUEL díjat adományozza
Dr. Bikszádi Ilona gyermekgyógyásznak
Csizmár Anita részlegvezető főnővérnek
A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.  

14. DÉRYNÉ színházi díjat adományozza
Tulipán Gábornak, a Miskolci Csodamalom Bábszínház igazgatójának 
(posztumusz)
A díj aranygyűrű és oklevél.

15. „MISKOLC VÁROS TURIZMUSÁÉRT” díjat 2011-ben nem 
adományoz

16. REMÉNYI EDE zenei díjat adományozza
Boncsér Gábor népzenésznek
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

17. HERMAN OTTÓ tudományos díjat adományozza
Horváth Benő ökológusnak (posztumusz)
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

18. MISKOLC VÁROS ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓI díjat adományozza
Révai Tamás építésznek
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A díj 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél. 

19. „BIZONY ÁKOS KITÜNTETŐ JOGI” díjat adományozza
Dr. Putnoki-Nagy Pál egyéni ügyvédnek
A díj a város címerével ékesített serleg és oklevél.

2.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető címeket és díjakat 
Miskolc Város Napján ünnepélyes keretek között adja át.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Kulturális Osztály

Ifjúsági és Szabadidő Ház
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2011. május 11.

III-56/22.537/2011. sz. határozat

Tárgy: Andrássy Gyula Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Andrássy Gyula 
Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése Mihalik László – az Andrássy Gyula 
Szakközépiskola igazgatója -  közalkalmazotti jogviszonyát saját kérésére, 
„nyugdíjasnak minősül” jogcímen 2011. december 28. napjával

megszünteti, a munkavégzés alól a 2011. április 28-i kezdetű 8 hónap felmentési idő 
teljes időtartamára mentesíti.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. április 30.

III-57/22.538/2011. sz. határozat

Tárgy:Bírósági ülnökök megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat bírósági ülnökök 
megválasztására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében 
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biztosított jogkörében eljárva bírósági ülnöknek megválasztja

a.) Miskolci Városi Bíróságra  az 1. sz. mellékletben felsorolt személyeket.
b.) Miskolci Városi Bíróságra pedagógus ülnöknek a 2. sz. mellékletben

felsorolt személyeket,
c.)  Munkaügyi Bíróságra a 3. sz. mellékletben felsorolt személyeket,
d.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra ülnöknek a 4. sz.   

mellékletben felsorolt személyeket.
e.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra pedagógus ülnöknek az 5. 

sz. mellékletben felsorolt személyeket.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 125. § (1) 
bekezdése alapján az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. április 14.

2. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a megválasztott ülnökök 
jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát haladéktalanul küldje meg a Városi 
Bíróság, a Munkaügyi Bíróság és a Megyei Bíróság elnökének.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: a határozat kiadását követő napon

3. A Közgyűlés által megválasztott ülnökök részére az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács által megküldött megbízólevelet kell kiállítani és 
azt meg kell küldeni a a Városi Bíróság, a Munkaügyi Bíróság és a Megyei 
Bíróság elnökének.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: OIT Hivatal által megküldött megbízólevél 

nyomtatványok kitöltését követően azonnal

4. A Közgyűlés a 6. sz. mellékletben szereplő bírósági ülnök-jelölteket nem 
választja meg, mivel jelentkezésük a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 1997. évi LXVII. törvényben előírt feltételeknek nem felel meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

III-58/22.543/2011. sz. határozat

36



Tárgy:Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság igazgatósági tagjai lemondásának tudomásul vétele 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági 
tagjai lemondásának tudomásul vételére és új igazgatósági tagok megválasztására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagja, Dr. 
Kaderják Péter 2011. április 8. napjával történő lemondását tudomásul veszi. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagja, 
Márkus Zsolt Endre igazgatósági tag 2011. április 11. napjával történő 
lemondását tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati 

VagyonkezelőZártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

III-59/22.543-1/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  új igazgatósági tagjainak megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági 
tagjai lemondásának tudomásul vételére és új igazgatósági tagok megválasztására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 
igazgatósági tagjává Vécsi Györgyöt  2011. év április 14. napjától 
határozatlan időre megválasztja.

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 
igazgatósági tagjává  Egriné Hunyadi Editet  2011. év április 14. napjától 
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határozatlan időre megválasztja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

2011. április 14-én:
Nyílt ülésén hozott határozatai:

III-60/22.552/2011. sz. határozat

Tárgy: Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének vizsgálata, 
vizsgálóbizottság felállítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Dr. Kriza Ákos 
polgármester összeférhetetlenségének megállapítására és vizsgálóbizottság 
felállítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A § (4) rendelkezése alapján Dr. Kriza Ákos 
polgármester összeférhetetlenségének kivizsgálására háromtagú
vizsgálóbizottságot állít fel.

2. A közgyűlés a vizsgálóbizottság tagjának kijelöli:

Dr. Kiss János FIDESZ frakcióvezetőt,
Molnár Péter KDNP frakcióvezetőt,
Szegedi Márton Jobbik frakcióvezetőt.

3. A közgyűlés elrendeli, hogy a vizsgálóbizottság a vizsgálat eredményéről a 
közgyűlés ülésének időtartama alatt adjon ájékoztatást.

Felelős: vizsgálóbizottság elnöke
Határidő: azonnal, illetve a vizsgálatot követően azonnal

III-61/22.449-1/2011. sz. határozat
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Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2011. évi támogatására igénylés benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „Önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására igénylés 
benyújtása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az Önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a      következő nyilatkozatot teszi:

 A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1. napján 1.000 
fő, vagy a feletti.

 A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. 
évben ilyen jogcímen 8.565.000 ezer Ft összegű bevételt tervez.

 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 730.000 ezer Ft 
működési célú hiánnyal fogadta el.

 Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem 
haladja meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves 
kötelezettségvállalás felső határát.

 Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett.

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta.

3. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az önkormányzat 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 

igénylési feltételeinek megfelel-e.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feltételek fennállása esetén 
az igényléssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.

III-62/22.449-2/2011. sz. határozat
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Tárgy:Éven túli hitel felvétele a könyvvizsgálói vélemény ismeretében 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásában kimutatott hiány fedezeteként felvenni tervezett éven túli lejáratú 
hitellel kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói vélemény beszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásában kimutatott fedezethiányból 322.350 ezer Ft működési 
hiány fedezetéhez szükséges hitel felvételéhez kapcsolódó előzetes 
könyvvizsgálói véleményt megtárgyalta. A Közgyűlés a könyvvizsgálói 
vélemény ismeretében úgy döntött, hogy a 322.350 ezer Ft hitel felvételét 
szükségesnek tartja. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitel felvételéhez szükséges 
intézkedéseket megtegye, a hitelszerződést aláírja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:    azonnal, illetve folyamatos

III-63/22.449-3/2011. sz. határozat

Tárgy:Közbeszerzési eljárás hitel felvételéhez II.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közbeszerzési eljárás hitel 
felvételéhez című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a 
hitelekre és a nyertes ajánlattevővel – a Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett – a szerződéseket 
kösse meg.

b) Az eljárásban biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételét.
 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.
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Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:    azonnal, ill. folyamatos

III-64/22.449-4/2011. sz. határozat

Tárgy:Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási adatok közzététele

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta:
A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi

- egyszerűsített mérlegét
- egyszerűsített éves pénzforgalmijelentését,
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását,
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását

a határozat 1., 2., 3., 4.  melléklete szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett és a 

könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a Hivatalos 
Értesítőben tegye közzé és egyidejűleg a zárszámadás 
könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami Számvevőszék részére 
küldje meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. május. 15. közzétételi kötelezettség teljesítésére

2011. június 30. Állami Számvevőszék részére történő 
megküldésre

III-65/22./451-3/2011. sz. határozat

Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló  önkormányzati rendelet módosítása kapcsán 
felmerülő  többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek 

biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek biztosítására” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati 
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rendelet módosításával kapcsolatban felmerülő többletfeladatok ellátására 
2011. június 1. napjától a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A jóváhagyott 

2011. évi költségvetésében engedélyezett létszámkereten belül  a 
Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztály létszámát 

megemeli 6 fővel, úgy hogy ezt – a lehetőséghez mérten elsősorban –
hivatalon belüli átcsoportosítással kell végrehajtani.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. június 1.

2.) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály Egészségügyi és 
Szociális Osztály többletfeladatainak ellátásához 3 db digitális fényképezőgép 
és 1 db nyomtató beszerzéséhez  szükséges 200.000.- forint  (azaz 

Kettőszázezer forint) összeget a 2011. évi költségvetésében – az informatikai 
fejlesztések költségvetési soron –  biztosítja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. június 1.

3.) A Közgyűlés elrendeli a   2011. március 15. napjával – II-26/22.31/2011. sz. 
határozatával – jóváhagyott Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzat – a hivatal egyes szervezeti 
egységeinek engedélyezett lészámát tartalmazó - 2. sz. mellékletének 
módosítását 2011. június 1. napjától.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. június 1.

III-66/22./452-1/2011. sz. határozat

Tárgy:A  város településszerkezeti tervének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „A Miskolc Megyei Jogú 
Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.). önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint a város településszerkezeti tervének módosítására 
vonatkozó határozat elfogadása” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli Miskolc város közigazgatási 
határa és a Sajó folyó bal partja által határolt területre vonatkozóan – B.-A.-Z. 
Megye közigazgatási területére készülő árvízvédelmi terv figyelembevételével 
- a további árvízi károk elkerülése és a település védelme érdekében Miskolc 
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Megyei Jogú Város településszerkezeti terv módosítását.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítész
Határidő: 2012. december 31. 


2. A Közgyűlés elrendeli Miskolc, Ady u., Szeles u., Állomás u., Zsolcai kapu 
által határolt területre vonatkozóan - a városi és elővárosi kötöttpályás 
közlekedési rendszer fejlesztése Miskolcon és térségében című KÖZOP-5.5.0-
09-2010-0026 azonosító számú projekt végrehajtásával összhangban - a 
Gömöri pályaudvaron az elővárosi közlekedés központjának kialakítása és a 
városi autóbusz tömegközlekedés Búza téri végállomásának részletes 
áttekintése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város településszerkezeti terv 
módosítását.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítész
Határidő: 2012. december 31. 

3. A Közgyűlés elrendeli Miskolc város közigazgatási határa és a Sajó folyó bal 
partja által határolt területre, illetve a Miskolc, Ady u., Szeles u., Állomás u., 

Zsolcai kapu által határolt területre a változtatási tilalmat  és gondoskodik 
annak átvezetéséről az önkormányzat belső GISPAN térinformatikai rendszerén, 

valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatán.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi, Városfejlesztési és Rendezési 
Osztály
Határidő: 2011. április 30.

III-67/22.457/2011. sz. határozat

Tárgy:Közterületek elnevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek 
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a miskolci Mechatronikai Ipari Park 
területén lévő 12995, 12998, 12997/1,3,5,6,8,9,10, 12993, 12994, 12996, 
12997/7, 12990 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló területnek 

Mechatronikai park elnevezést adja.
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2. A Közgyűlés az Északkeleti Iparterületen lévő 11160/8 hrsz-ú közterületnek 
az id. Rubik Ernő utca elnevezést adja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Informatikai rendszeren történő átvezetés 
érintettek tájékoztatása

Határidő: 2011. május 16.
Végrehajtásban közreműködik:

Hatósági Főosztály: házszámozási hatósági 
eljárás lefolytatása

Gazdálkodási Főosztály: közterületi névtáblák 
kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet 

biztosítása, közterületi névtáblák készíttetése, 
kihelyeztetése

Határidő: 2011. június 16.

III-68/22.462/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi 
közbeszerzési terv jóváhagyása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása” beszámolóját és a 
következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervét jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

III-69/22.464/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. készfizető kezességvállalása a MIK Zrt. által 
kibocsátott kötvényekhez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIK Zrt által 
kibocsátott Várost Építünk Miskolc Kötvényekhez kapcsolódó Miskolc Holding Zrt 
kezességvállalásának jóváhagyására ” című előterjesztést, s az alábbi határozatot 
hozza:
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a MIK 
Zrt. által 2005. augusztus 1. napján kibocsátott 12.500.000 CHF értékű 
Várost Építünk Miskolc I. Kötvény lejárati időpontjának 5 évvel történő 
meghosszabbításának, a kapcsolódó óvadék átütemezésének és a kamat 
kondíciók módosításának biztosítékaként, a Miskolc Holding Zrt készfizető 
kezességet vállaljon és az erről szóló „Kezességvállalási Megállapodás”-t 
jóváhagyja.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a MIK 
Zrt. által 2006. augusztus 23. napján kibocsátott 10.000.000 CHF értékű 
Várost Építünk Miskolc II. Kötvény lejárati időpontjának 5 évvel történő 
meghosszabbításának, a kapcsolódó óvadék átütemezésének és a kamat 
kondíciók módosításának biztosítékaként, a Miskolc Holding Zrt készfizető 
kezességet vállaljon és a „Kezességvállalási Megállapodás”-t jóváhagyja.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnökét 
a szükséges megállapodások aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. április 26.

III-70/22.465/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges 
Akcióterületi Tervének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc belváros 
rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének 
módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem 
kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének módosítását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: RégióPark Miskolc Kft.

Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és –

rendezési Osztály 
Határidő: 2011. április 14.
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III-71/22.468/2011. sz. határozat

Tárgy:Az önkormányzat Pályázati keretszabályzatának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Pályázati keretszabályzatának módosítására” c. 
előterjesztést és a következő  határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat  IV-76/43.559/2010. sz. 
közgyűlési határozattal elfogadott Pályázati keretszabályzat  módosítását - a 
szervezeti egységek változása miatt - jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal

III-72/22.359-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás 
ellására  pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás ellátására történő pályázat 
kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet 
szerinti tartalommal a Miskolci Csodamalom Bábszínház (3525 Miskolc, 
Kossuth u. 11.) magasabb vezető beosztásának ellására 2011. július 1-jétől 2016. 
június 30-ig terjedő határozott időre.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján történő megjelentetését.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály
Határidő: 2011. május 15.

III-73/22.473/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi módosított 
ellenőrzési terve

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2011. évi 
módosított ellenőrzési terv jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat IX-228/44.247/2010. 
számú határozattal jóváhagyott 2011. évi ellenőrzési terv módosítását - a 2. sz 
mellékletben foglaltak szerint- jóváhagyja.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.

III-74/22.474/2011. sz. határozat

Tárgy: Bűnmegelőzési Centrum (Miskolc, Széchenyi u. 12.)  további 
üzemeltetése céljából helyiség biztosítása  Polgármesteri Hivatal 
részére

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Bűnmegelőzési 
Centrum (Miskolc, Széchenyi u.12.) további üzemeltetésére” című előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza:

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Miskolc, Széchenyi u. 12. sz. alatti, 2455/1/A/9 hrsz-ú  73 m2 alapterületű 
helyi séget 2011. május 1. napjával kivonja a forgalomképes ingatlanok közül a 

MIK Zrt. kezeléséből és átsorolja a korlátozottan forgalomképes
ingatlanok közé. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Hatósági Főosztály

MIK Zrt.
Határidő: 2011. május 1.

2. A Közgyűlés a Bűnmegelőzési Centrum működésének biztosítására rábízott 
va gyonként a Polgármesteri Hivatalnak átadja az 1. pontban szereplő ingatlant.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Hatósági Főosztály

MIK Zrt.
Határidő: 2011. május 1.

3. A Közgyűlés elrendeli a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását – a telephely-változást érintően.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011.májusi közgyűlés

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Miskolcon működő, bejegyzett 
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polgárőr   egyesületekkel a Bűnmegelőzési Centrum helyiségeinek használatát 
lehetővé tevő együttműködési  megállapodást készítse el.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály

Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011.május 1.

III-75/22.475/2011. sz. határozat

Tárgy:Az önkormányzat csatlakozása a MAKROVIRKA projekthez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat csatlakozása a MAKROVIRKA projekthez” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat kifejezi szándékát, hogy részt 
kíván venni BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. által kezdeményezett  
MAKROVIRKA projektben, illetve a kapcsolódó „HU – NER – TOWN 
300” EU pályázati projektjavaslat előkészítésében és megvalósításában 
mint konzorciumi vezető.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a MAKROVIRKA 
projektmenedzsmentbe 1 főt delegáljon.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat 
elkészítéséhez minden szükséges információt megad a 
projektmenedzsmentnek.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: azonnal

III-76/22.476/2011. sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről és 
a 2011. évi turizmus – marketing feladatterv jóváhagyása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 2010. évi 
idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, és Javaslat a 2011. évi turizmus –
marketing feladattervre” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi idegenforgalmi 
feladatterv teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. A Közgyűlés  a 2011. évi turizmus - marketing feladattervet jóváhagyja.

Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

III-77/22.477/2011. sz. határozat

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a 
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2010. évi 
II. félév)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok (2010. 
évi II. félév), valamint 2010. I. félévéről áthúzódóan végrehajtásra került határozatok 
végrehajtásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2010. évi II. 
féléves beszámolót,  és a 2010. I. félévében hozott és azóta folyamatban lévő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

III-78/22.478/2011. sz. határozat

Tárgy:Beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 2010. évi 
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ellenőrzési terv végrehajtásáról” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VII-191/32.083/2009. számú 
határozatával megállapított 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

2. A Közgyűlés az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében elrendeli:

a nemzetközi ellenőrzési standardok, valamint a 
Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók 
gyakorlati alkalmazását az ellenőrzések során,

 az intézményi átfogó ellenőrzéseknél a személyi juttatások 
szabályszerű felhasználásának munkaügyi szakértő bevonásával 
történő ellenőrzését,

 a számítástechnika adta lehetőségek, az információs rendszer 
teljes körű kihasználását, fejlesztését,

 az ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalatok széles körű 
hasznosítását,

 az intézményvezetőkkel való folyamatos kapcsolattartást, 
kommunikációs tevékenység erősítését, az együttműködés 
továbbfejlesztését.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.

III-79/22./479/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
pályázati tevékenysége

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a „Tájékoztató Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi pályázati tevékenységéről” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

III-80/22.480/2011. sz. határozat

Tárgy: Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratának módosítása, további ügyvezető megválasztása és 
díjazásának megállapítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 
módosítására, további ügyvezető megválasztására és díjazásának megállapítására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának IX. Fejezet 1., 3., 5., 6.,7., 8., 9., 10., 11. 
pontjait, valamint a XIII.Fejezetét az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat IX. Fejezet 1., 3, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pontja az 
alábbiak szerint módosul:

„IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS

A IX. fejezet 1. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben az 
Alapító dönt, és erről az ügyvezetőket írásban értesíteni köteles."

2. A IX. fejezet 3. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"3. Az ügyvezetők az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást kötelesek 
vezetni (Határozatok Könyve), amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya megállapítható."

3. A IX. fejezet 5. pont helyébe - Kun Attila ügyvezető jogviszonyának 
változatlanul hagyása mellett - az alábbi szövegrész lép:

"5. A társaság ügyvezetését két ügyvezető látja el, a következők szerint:

Kun Attila  ügyvezető 5 év határozott időtartamra szólóan, 
munkajogviszony keretében látja el az ügyvezetést. Az ügyvezető 
megbízása 2009. január 5-től 2014. január 5-ig tart.

Dr. Szabó Brigitta  ügyvezető határozatlan időtartamra szólóan, 
munkajogviszony keretében látja el az ügyvezetést. Az ügyvezető 
megbízása 2011. április 14. napjától határozatlan ideig tart."

4. A IX. fejezet 6. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"6. Az ügyvezetők a megbízást a tisztségre szóló megbízásukat külön íven 
szerkesztett nyilatkozattal fogadják el. Az ügyvezetők büntetőjogi felelősségük 
tudatában kijelentik, hogy személyükben a gazdasági társaságokról szóló 
törvény 23. és 25. §-aiban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró 
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körülmények, illetve összeférhetetlenségi okok, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló törvény 8-9. §-aiban szabályozott, az ügyvezetői tisztség 
betöltésének akadályát képező összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn."

5. A IX. fejezet 7. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"7. Az ügyvezetők önállóan képviselik a társaságot harmadik személyekkel 
szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt."

6. A IX. fejezet 8. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"8. Az ügyvezetők önállóan, egyszemélyben jogosultak a társaság 
képviseletére."

7. A IX. fejezet 9. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"9. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezetők önállóan írják alá a teljes nevüket, 
hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően."

8. A IX. fejezet 10. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"10. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. Szabó Brigitta
ügyvezető gyakorolja. Egyebekben az ügyvezetők jogai és kötelezettségei 
azonosak."

9. A IX. fejezet 11. pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

"11. Az ügyvezetők díjazását az Alapító állapítja meg."

Az alapító okirat XIII. fejezete  az alábbiak szerint módosul:

"XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen alapító okirat módosításához az alapító tag határozata szükséges.

2. Az egyszemélyi tag és a társaság közötti szerződés érvényességéhez annak 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

3. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény keretein belül – a társaság ügyvezetőinek egyikével történt előzetes 
egyeztetés alapján, munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot 
készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a 
társasághoz benyújtani, amelynek tárgyában a társaság ügyvezetőinek egyike 5 
munkanapon belül intézkedni köteles.

4. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a   
társaság viseli.
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5. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. évi törvény, illetve a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik.

3. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, ill. 2011. május 14.

III-81/22.480-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság további 
ügyvezetőjének megválasztása, díjazása megállapítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság további ügyvezetőjévé, vezető 
tisztségviselőjévé Dr. Szabó Brigittá-t 2011. április 14. napjától határozatlan 
időre megválasztja.

2. A  Közgyűlés Dr. Szabó Brigitta további  ügyvezető díjazását  2011. április 
14. napjától bruttó 350.000.-. Ft/hó összegben állapítja meg.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére. 

4. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
ügyvezetőit, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbíróságánál az 
Alapító Okirat módosításokkal összefüggésben a szükséges cégeljárást 
folytassák le. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. május 14.

III-82/22.491/2011. sz. határozat
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Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes 
tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő 
bizottsági tagjának megválasztására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kocziszky György felügyelő bizottsági 
tag 2011. március 31. napjával történő lemondását tudomásul veszi, és a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottság tagjává Dr. Szakály Dezső-t  2011.év április 14. napjától 2015. 
év október hó 28. napjáig terjedő időre megválasztja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, illetve 2015. október 28.

III-83/22.533/2011. sz. határozat

Tárgy: 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény benyújtásához hozzájárulás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2011. évi 
egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához 
való hozzájárulásra” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok 
címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 4. 
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 19/2005.(II. 11.) Korm. rendelet 
szerint – 2011. évre gép-műszer beszerzés vonatkozásában céltámogatási 
igényt nyújt be.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2011. április 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy az igény pozitív elbírálása esetén a szükséges 25 % önrészt, legfeljebb 
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12 millió forintot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja úgy,  hogy az 
önrész 50 %-ának megfelelő összeget legfeljebb 6 millió forintot a MISEK 
Nonprofit Kft. a saját költségvetéséből Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére megtéríti.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: folyamatos

3.) A közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati önrész 50 %-ának 
biztosítása vonatkozásában a MISEK Nonprofit Kft-vel megállapodást 
kössön.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2011. május 15.

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció kötelező 
elemét képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a céltámogatási 
igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: 2011. április 1.

III-84/22.534/2011. sz. határozat

Tárgy:Gálffy Ignác TISZK pályázati önrészének felhasználása

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Gálffy Ignác 
Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 
fenntartói önrész felhasználásáról szóló korábbi döntés módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IV-95/43.642/2010. számú, 
Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális 
fejlesztése – Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző 
Központ épületének bővítése -TIOP pályázattal összefüggő önrész 
kiegészítés tárgyú határozat 2. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„2. A Közgyűlés a Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ 
infrastrukturális fejlesztése TIOP 3.1.1/08/01. sz. pályázatban szereplő 
fejlesztések teljes megvalósítása érdekében még bruttó 59.416.610 Ft 

55



önrészt biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére. A 
pályázati önrész kizárólag a pályázattal kapcsolatos célokra használható 
fel.”

2. A Közgyűlés a határozat további részét változatlanul érvényben tartja.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

III-85/22.541/2011. sz. határozat

Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlattételi felhívás 
közzététele

és könyvvizsgáló megbízása

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat könyvvizsgálói 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívás közzétételére és könyvvizsgáló 
megbízására című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására ajánlattételi felhívást tesz közzé  a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok bekérésére.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával 2011. május 1. napjától az új könyvvizsgáló megbízásáig 
250.000 Ft + ÁFA/hó díjazásért a H&H Homor és Társai Könyvvizsgáló, 
Gazdasági és Adótanácsadó Kft-t bízza meg, ahol a könyvvizsgálat elvégzéséért 
személyében felelős Homor József kamarai tag, költségvetési minősítésű 
könyvvizsgáló. 

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időszakra szóló 
megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: az ajánlattételi felhívásra: a határozat kihirdetését követő 8 
nap

a szerződés kötésére az átmeneti időszakra: április 
30.

az ajánlatok elbírálására: a Közgyűlés júniusi 
ülése
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III-86/22.542/2011. sz. határozat

Tárgy: Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi Óvoda Alapító Okiratát 
az alábbi módosításokkal jóváhagyja.

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli:

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” részt,

 az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt,
 „az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása és megnevezés 

851020 óvodai nevelés” szövegrészt,
 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot,
 „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti:

 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása címet
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel.

Az alapító okiratot módosítja:

 2011. április 14. napjától az intézmény feladatellátási funkciója szöveg 
helyébe „az intézmény gazdálkodási jogköre” – szöveg kerül.

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása alcímen belül 2011. 
szeptember 1. napjától
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„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul 
érvényben maradnak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal

A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az 
alapító okirat módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
bejelenteni.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Belvárosi Óvoda vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon 
belül

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Belvárosi Óvoda a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 
és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

III-87/22.542-1/2011. sz. határozat

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

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
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Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztásai Tanácsadó Intézet Alapító Okiratát az alábbi 
módosításokkal jóváhagyja.

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli:

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. törvény” részt

 az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt,
 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó  (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot,
 „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet és a címen 

belül az „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok 
ellátását nem veszélyeztetheti” szövegrészt.

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti:

 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása címhez
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás)” .

Az alapító okiratot módosítja:

 2011. április 14. napjától az intézmény feladatellátási funkciója szöveg 
helyébe „az intézmény gazdálkodási jogköre” – szöveg kerül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal

 Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal

A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az 
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alapító okirat módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
bejelenteni.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Miskolci Nevelési, Logopédiai és 
Pályaválasztásai Tanácsadó Intézet vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon 
belül

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai és Pályaválasztásai Tanácsadó Intézet  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és a Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez 
történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

III-88/22.542-2/2011. sz. határozat

Tárgy: Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Alapító 
Okiratának módosítása 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal jóváhagyja.

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli:

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”, valamint 
„és az azt módosító 226/2010. (VIII. 13.) Kormányrendelet” részt,

 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 
meghatározó (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot.

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti:
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 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása címet
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás)
-931204 Diáksport” szövegrésszel.

Az alapító okiratot módosítja:

 2011. április 14. napjától a nappali tagozatra felvehető maximális 
tanulólétszámot 744 főről 630 főre.

  A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása alcímen belül 2011. 
szeptember 1. napjától
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul 
érvényben maradnak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal

A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az 
alapító okirat módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
bejelenteni.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Inté zet vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon 
belül

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet  módosításokkal egységes 
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szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és a Magyar Államkincstár 
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

III-89/22.542-3/2011. sz. határozat

Tárgy: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi Óvoda, 
a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Diósgyőri 
Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet és a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítására” tárgyú sürgősségi előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal jóváhagyja.

a.) Az alapító okiratból 2011. április 14. napjától törli:

 a bevezető jogszabályi hivatkozásból „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”, valamint 
„az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet” részt,

 az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt,
 Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét 

meghatározó  (-1 ill.-2 jelű) technikai kódot,
 „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet,
 „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. 

rendelet 64.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.” szövegrészt,
 „Az intézmény kiegészítő és vállalkozási tevékenysége az alapfeladatok 

ellátását nem veszélyeztetheti.”  szövegrészt.

b.) Az alapító okirat 2011. április 14. napjától kiegészíti:

 a bevezető jogszabályi részt „az államháztartás működési rendjéről 
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szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet” szövegrésszel,
 Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat 

szerinti besorolása címet
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
-890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás)
-931204 Diáksport” szövegrésszel.

 „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet 
93.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint.” szövegrésszel.

Az alapító okiratot módosítja:

  A sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9-12/13. évfolyam) alcímen belül 2011. szeptember 1. 
napjától
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.”

  A sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon alcímen belül 2011. szeptember 1. napjától
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.”

 A Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon alcímen belül 2011. szeptember 1. napjától
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul 
érvényben maradnak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: Közgyűlés döntését követően: azonnal
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A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője köteles az 
alapító okirat módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
bejelenteni.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola veze tője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon 
belül

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Fáy András 
Közgazdasági Szakközépiskola  módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására, és a Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-90/22.552-1/2011. sz. határozat

Tárgy:Dr. Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének vizsgálata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dr. Kriza Ákos 
polgármester összeférhetetlenségének megállapítására  vonatkozó előterjesztést és 
a következő határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - a vizsgálóbizottság megállapításai alapján 
-  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) b.) pontja 
alapján hozzájárul, hogy Dr. Kriza Ákos főállású polgármesteri tisztségével 
egyidejűleg a BONA-CURA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság üzletvezetői  
tisztségét is betöltse.

Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester
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Határidő: azonnal

III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT 
HATÁROZATOK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

2011. február 8-ai:
Rendkívüli zárt ülésen hozott határozatai:

6/2011. sz. 
Pénzügyi Bizottsági Határozat

Tárgy: A Szeleta Kultúráért Közalapítvány 2002-2010. évi működéséről és 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Szeleta Kultúráért Közalapítvány 2002-2010. évi 
működésének és gazdálkodásának vizsgálatára” benyújtott beszámolót és az 
alábbi határozatot hozta.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Szeleta 
Kultúráért Közalapítvány 2002-2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja.

Felelős:                                     Bizottság elnöke
Határidő:                                  2011. február 8.

7/2011. sz. 
Pénzügyi Bizottsági Határozat

Tárgy: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. sakk-szakosztály 2010. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. sakk-
szakosztály 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának vizsgálatára” 
benyújtott beszámolót és az alábbi határozatot hozta.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit Kft. sakk-szakosztály 2010. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolóját elfogadja azzal, hogy a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2010. évi bevételek és a versenyeztetésre 
és reprezentációra fordított kiadások részletes kiegészítését 8 napon belül tegye 
meg.
Felelős:                                     Bizottság elnöke
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Határidő:                                  2011. február 16.

8/2011. sz. 
Pénzügyi Bizottsági Határozat

Tárgy: A Miskolc Városi Diáksport Szövetség 2010. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi Diáksport Szövetség 2010. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójának felülvizsgálatára ” benyújtott beszámolót 
és az alábbi határozatot hozta.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Miskolc 
Városi Diáksport Szövetség 2010. évi pénzügyi beszámolóját nem fogadja el. 
Kéri a szövetség elnökét, hogy a bizottság által felállított kritérium rendszernek 
megfelelő új pénzügyi beszámolóját 8 napon belül küldje meg.

Felelős:                                     Bizottság elnöke

Határidő:                                  2011. február 16.

JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 

2011. április 7-ei

Nyílt ülésen hozott határozata:

1/2011. 
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság 2011. év I. félévi munkatervének jóváhagyása

A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a bizottság 2011. év 
I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

A Bizottság minden ülésén tárgyalja Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének összes napirendi pontjait, illetve a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 27. §-ban biztosított lehetőség szerint bármely 
bizottsági tag indítványára a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyet.

Felelős:                                     Bizottság elnöke
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Határidő:                                  2011. április 7.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. március 18-ai:
Nyílt ülésen hozott határozata:

6/2011. sz. 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI

BIZOTTSÁG HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. energia költségeinek 
növekedése miatti lakossági távhőszolgáltatási hődíj és vízfelmelegítési 
díj emelés a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 

szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendeleti előírásoknak való 
megfelelőségének ellenőrzésére és jóváhagyására. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és 
Üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a MIHŐ Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. energia költségeinek növekedése miatti lakossági 
távhőszolgáltatási hődíj és vízfelmelegítési díj emelés a távhőszolgáltatás 
díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) 
önkormányzati rendeleti előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzésére 
és jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

MMJV Önkormányzatának Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottsága 
megállapítja, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti lakossági 
távhőszolgáltatási hődíjra és vízfelmelegítési díjra vonatkozó árképzés megfelel 
a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 
6.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak és azt jóváhagyja.

Felelős: Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft. ügyvezető igazgató
Határidő: 2011. március 25.

2011. április 7-ei:
Nyílt ülésen hozott határozata:

7/2011. sz. 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI

BIZOTTSÁG HATÁROZAT

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes 
tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
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Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsági Ügyrend 
módosításának elfogadására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „ Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításának elfogadására” tárgyú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.      Miskolc Megyei Jogú Város Városgazdálkodási és – üzemeltetési 
Bizottsága a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja.

I/1. A Felügyelőbizottsági Ügyrend II. fejezet 2. pontját az alábbiakra 
módosítja:

2./ A Miskolc Holding Zrt. legfőbb szerve 5 fős (legkevesebb 3, és nem több 
mint 6 fő) felügyelőbizottságot választott (jelölt ki).
I/2. A Felügyelőbizottsági Ügyrend II. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint 
módosul:

4./ A tisztség az Alapító Okiratban foglaltak szerint határozott időre szól, amely 
határozott idő azonban nem lehet több 5 évnél. Ha az Alapító Okirat nem 
rendelkezik a megbízatás időtartamáról, akkor a felügyelőbizottsági tagot 5 
évre megválasztottnak kell tekinteni. Megbízatásuk időtartama eltérhet az 
igazgatósági tagok megbízatásának időtartamától.

A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett 
személy nyilatkozik, hogy a Gt., különösen annak a felügyelőbizottságra 
vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 
illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró okok nem 
állnak fenn.

I/3. A Felügyelőbizottsági Ügyrend II. fejezet 8. pontjának első mondata az 
alábbiak szerint módosul:

8./ A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhetnek részesedést a gazdasági 
társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más 
gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő 
részvénytársaságot – , továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a 
társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, 
illetve szövetkezetben (összeférhetetlenségi állapot), kivéve, ha a 
részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez 
a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul.

I/4. A Felügyelőbizottsági Ügyrend II. fejezet 11. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

11./ A felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében 
látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában - a legfőbb szerv által 
megállapított díjazás jár.
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A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a felügyelőbizottsági tag:

- az összeférhetetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.8.,9.,10. pont);

- ha a felügyelőbizottság a munkatervében elhatározott ülésén nem vesz részt.

A felek jogviszonyára a mindenkor hatályos ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási 
szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §), megfelelően irányadóak.

I/5. A Felügyelőbizottsági Ügyrend III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

1./ A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító kezdeményezi a jogviszony 
Cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül.

I/6. A Felügyelőbizottsági Ügyrend IV. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint 
kiegészíti:

4./ A Felügyelőbizottság évente négy alkalommal (negyedévente) rendes, 
valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart.

A rendes ülést általában a negyedév középső hónapjában kell tartani;

A Felügyelőbizottság negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen 
megtárgyalja:

a.) az igazgatóság negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a 
részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,

b.) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról,

c.) az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések 
megállapításairól szóló jelentést,

Az Igazgatóság haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság 
elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint 
az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a 
Felügyelőbizottság részére.

I/7. A Felügyelőbizottsági Ügyrend IV. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

6./ A Felügyelőbizottság üléseit az elnök (akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes) hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az 
ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés 
határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés helyszínén, az 
eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos napirenddel.

Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell.

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja 
előtt legalább 3 nappal megkapják.

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb 
meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon vagy 
telefaxon, elektronikus levélben is közölni lehet.
I/8. A Felügyelőbizottsági Ügyrend IV. fejezet 10. pontja az alábbiak 
szerint módosul:
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10./ A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 
három tag jelen van.

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az 
elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, telefax, e-mail) értesíteni 
köteles.

I/9. A Felügyelőbizottsági Ügyrend IV. fejezet 16. pontja az alábbiak 
szerint módosul:

16./ Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat 
ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy 
időben írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 napon 
belül köteles írásban válaszolni. A választ levélben vagy telefaxon vagy 
elektronikus levélben (e-mail) kell megadni. A válaszból egyértelműen 
megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az elnök 
megállapítja a bizottság álláspontját, és azt 8 napon belül írásban megküldi a 
tagoknak.

Bármely tag kérheti a bizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét 
követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles 
haladéktalanul összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

I/10. A Felügyelőbizottsági Ügyrend V. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

2./ A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – az Igazgatóságtól 
mint testülettől, bármely igazgatósági tagtól, illetve a Zrt. vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Zrt. könyveit és iratait 
megvizsgálhatja.

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja az Fb elnök által kiállított 
„Megbízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni; értékelő vagy bíráló 
álláspontját azonban kizárólag a felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést 
tájékoztató iratában közölheti.

I/7. A Felügyelőbizottsági Ügyrend V. fejezet 5. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

5./ A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait 
esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is 
megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére két tag együttes 
megbízása szükséges. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, 
sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési 
feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

2.      A Felügyelőbizottsági Ügyrend szövege egyebekben nem változik.

3.      A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság felhatalmazza a 
Felügyelőbizottság elnökét a módosított Ügyrend aláírására.

Felelős: Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottság 
elnöke

Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve az egységes szerkezetbe 

foglalást követően aBizottsági 
ülést követő 3 napon belül

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG 

2011. április 6-ai:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

9/2011. számú 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására, valamint a 
Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas Klubok 

működési támogatására vonatkozó pályázatok kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a szociális feladatot ellátó civil szervezetek 
támogatására, valamint a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas 
Klubok működési támogatására vonatkozó pályázatok kiírására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 
elkülönített 4.000 E Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:

-         Szociális Alapra: 1.250 E Ft,

-         Fogyatékosügyi Alapra: 1.250 E Ft,

-         Lakásfelújítási támogatásra: 1.000 E Ft,

-         Nyugdíjas Klubok működési támogatására: 500 E Ft.

2. A Bizottság úgy dönt, hogy a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és 
a Nyugdíjas Klubok működési támogatására vonatkozó pályázatok 2011. 

áprilisában kerüljenek kiírásra. 

3. A Bizottság a melléklet szerinti pályázati kiírások tartalmát jóváhagyja 
azzal, hogy azok 2011. áprilisában Miskolc város honlapján közzétételre 
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kerüljenek.

Felelős:                            Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztály
Határidő:                         2011. április 30.

10/2011. számú 

Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon igazgatói 
álláshely betöltésére létrehozott szakmai bíráló bizottságba 1 fő 

delegálása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár 
Otthon igazgatói álláshely betöltésére létrehozott szakmai bíráló bizottságba 
Seresné Horváth Zsuzsanna alelnököt delegálja. 

Felelős:                                       Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:              Humán Főosztály Egészségügyi és 
Szociális Osztály
Határidő:                                    azonnal

11/2011. számú 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Gyermekgyógyászok által kezdeményezett egyeztető megbeszélésen 
Dr. László Judit bizottsági tag részvétele 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága a gyermekügyelet működtetésével kapcsolatos 
gyermekgyógyászok által kezdeményezett egyeztető megbeszélésen 2011. 
április 13. napján megbízza Dr. László Judit bizottsági tagot, hogy képviselje a 
bizottságot. 

Felelős:                                                Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                      Humán Főosztály Egészségügyi és 
Szociális   Osztály
Határidő:                                              azonnal

12/2011. számú
 Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő Központ 
összevonásával kapcsolatos munkacsoport létrehozása
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága az Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő 
Központ összevonásával kapcsolatban munkacsoportot hoz létre, amelynek 
tagjai:

-          Dr. Kovács László bizottság elnöke
-          Jirkovszkyné Szép Mária osztályvezető
-          Dr. Miskolci Róbert osztályvezető helyettes
-          Földessy Judit Iránytű Szociális Szolgálat igazgatója
-          Horváth Zoltán Miskolci Családsegítő Központ igazgatójA

Felelős:                                                Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                      Humán Főosztály Egészségügyi és 
Szociális   Osztály
Határidő:                                             azonnal

13/2011. számú 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: HPV vírus által okozott méhnyakrák elleni oltóanyag beszerzésével 
 kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága javasolja, hogy az önkormányzat a HPV vírus által okozott 
méhnyakrák elleni oltóanyag közbeszerzésére vonatkozó eljárást a több 
komponensű, 4 vírustörzs ellen is védelmet nyújtó oltóanyag beszerzésére írja 
ki.

  

Felelős:                                                Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                      Humán Főosztály Egészségügyi és 
Szociális   Osztály
Határidő:                                             azonnal

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉS 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS – ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2011. március 11-ei:
Nyílt együttes ülésen hozott határozatai:

5/2011. sz. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉS 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS – ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
Közös  Határozat 
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Tárgy: Önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti jogviszony folytatására nem 
jogosult élettársak méltányosságból történő elhelyezése
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és-
üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről 

szóló - többször módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (1) 
bekezdése valamint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VI-
121/53.440/1998. számú határozata alapján 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és-
üzemeltetési Bizottsága, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalták a „Javaslat önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti jogviszony 
folytatására nem jogosult élettársak méltányosságból történő elhelyezésére” 
című előterjesztést és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006. (VII.12.) számú 
rendelet 25.§ (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
VI-121/53.440/1998. számú határozata alapján az alábbi határozatot hozzák: 

- Szegedi Imre Andrást ) a Miskolc, Áfonyás u. 5. X/1. szám alatt lévő 

- Molnár Károlynét  a Miskolc, Mátyás király u. 34. I/2. szám alatt lévő

- Bak Zoltán Andrásnét  a Miskolc, Csabavezér u. 20. fsz. 4. szám alatt lévő 

- Nemes Istvánnét a Miskolc, Szentgyörgy u. 17. I/3. szám alatt lévő 
lakásra bérlővé jelölik 1 éves határozott időtartamra költségelven fizetendő 
bérleti díjjal, melyre tekintettel óvadéki díj fizetésére kötelesek a helyi 
önkormányzati rendelet alapján. A Bizottságok hozzájárulnak, hogy az óvadéki 
díjra legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt kapjanak kérelmükre a 
kijelölt bérlők. 

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. április 30.

6/2011.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉS 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS – ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
Közös  Határozat 

Tárgy: Jogcím nélküli lakáshasználók méltányosságból rendezett 
jogviszonyának felülvizsgálata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és-
üzemeltetési Bizottsága, illetve az Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalták a „Javaslat a jogcím nélküli lakáshasználók méltányosságból 
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rendezett jogviszonyának felülvizsgálatára” című előterjesztést és Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször 
módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján az 
alábbi határozatot hozzák: 

I. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottsága, illetve Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször 
módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján 
hozzájárulnak 

- Hajdúné Szabó Alice  részére a Miskolc, Középszer u. 9. fsz. 2. szám alatti 
lakás költségelven újabb határozott 5 éves 

- Bridinszki Józsefné  és Bridinszki József  részére a Miskolc, Szentgyörgy u. 
38. fsz. 3. szám alatti lakás költségelven bérlőtársi jogviszonyban újabb 
határozott 5 éves

- Herschman András  és Herschman Andrásné  részére a Miskolc, 
Mednyánszky u. 22. III/4. szám alatti lakás költségelven bérlőtársi 
jogviszonyban újabb határozott 5 éves 

- Szabó Gabriella (részére a Miskolc, Petneházi D. u. 14. fsz. 3. szám alatti 
lakás költségelven újabb határozott 5 éves 

- Balázs András  részére a Miskolc, Kabar u. 50. fsz. 4. szám alatti lakás 
szociális helyzet alapján újabb határozott 5 éves

- Bukszár Lajosné  részére a Miskolc, Szabadság u. 2. fsz. 1. szám alatti lakás 
szociális helyzet alapján újabb határozott 5 éves

- Dargai József  és Dargai Józsefné  részére a Miskolc, Negyedik u. 11. fsz. 1. 
szám alatti lakás szociális helyzet alapján bérlőtársi jogviszonyban újabb 
határozott 5 éves időtartamra történő bérbeadáshoz.

II. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottsága, illetve Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször 
módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján 
nem járulnak hozzá 

- Székely László  részére a Miskolc, Tátra u. 9. I/3. szám alatt lévő lakás 

- Kolompár Ilona  részére a Miskolc, Kis-hunyad u. 41. alagsor 2. szám alatt 
lévő lakás

- Koroknai Ferenc  részére a Miskolc, Leszih Andor u. 23. fsz. 1. szám alatt 
lévő lakás 

újabb határozott időtartamú bérbeadáshoz.

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály

75



Határidő: 2011. április 30.

7/2011. sz. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉS 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS – ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
Közös  Határozat 

Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási, és -
üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalták a „Javaslat méltányosságból történő bérbeadásra” című 
előterjesztést és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások 
bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ 
(1) és (4) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-
26/43.253/2010. számú határozatával jóváhagyott MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi ingatlan-gazdálkodási tervében foglaltak 
alapján az alábbi határozatot hozzák: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási, és -
üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször 
módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (1) bekezdése valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-26/43.253/2010. számú 
határozatával jóváhagyott MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2010. évi 
ingatlan-gazdálkodási tervében foglaltak alapján Farkas Diánát  és Szamkó 
Budai Lászlót a Miskolc, Szentgyörgy u. 10. VII/4. szám alatt lévő 2 szobás, 
összkomfortos önkormányzati bérlakásra bérlőtársi jogviszonyban bérlővé 
kijelölik 1 éves határozott időtartamra, költségelven fizetendő bérleti díjjal. 

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:           2011. április 30.

8/2011. sz. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉS 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS – ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
Közös  Határozat 

Tárgy: Visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálata
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és-
üzemeltetési Bizottsága, illetve az Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalták a „Javaslat visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálatára” 
című előterjesztést és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006. (VII.12.) számú 
rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozzák: 

I. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottsága, illetve Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször 
módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján 
hozzájárulnak 

- Végh Jánosné  részére – a B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitányság 
hozzájárulását követően – a Miskolc, Sályi I. u. 25. III/3. szám alatti lakás 
költségelven újabb határozott 5 éves 

- Stramszki András  és házastársa Stramszki Andrásné  részére a Miskolc, 
Mednyánszky u. 12. II/1. szám alatti lakás bérlőtársi jogviszonyban 
költségelven újabb határozott, 1 éves 

- Kovács Attila  részére a Miskolc, Hetedik u. 16. fsz. 2. szám alatti lakás 
szociális helyzet alapján újabb határozott 5 éves 

- Molnár Éva  részére a Miskolc, Petőfi Sándor u. 53. fsz. 2. szám alatti lakás 
szociális helyzet alapján újabb határozott 1 éves 

- Horváthné Lajhó Katalain  részére a Miskolc, Nyolcadik u. 17. fsz. 2. szám 
alatti lakás részére szociális helyzet alapján újabb határozott 5 éves 
időtartamra történő bérbeadáshoz.

II. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottsága, illetve Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször 
módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján 
nem járulnak hozzá

- Mélypataki Zoltánné  Miskolc, Kölcsey u. 21. V/1. szám alatti lakos

- Fodor Gyuláné Miskolc, Felsőruzsin krt. 4. IX/4. szám alatti lakos

- Tóth József  Miskolc, Benedek Elek u. 17. IV/4. szám alatti lakos

- Zsiga Lászlóné Miskolc, Kis-hunyad u. 39. I/2. szám alatti lakos

részére az újabb határozott időtartamú bérbeadáshoz.

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. április 30.

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 
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2011. április 7-ei:

Nyílt ülésen hozott határozatai:

4/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

Tárgy:  A  Sport Mecénás Pályázatok 2011 évi kiírása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul a Sport Mecénás Pályázat 2011. évi 
kiírásához, valamint a Sport Mecénás  pályázati kiírását jóváhagyja. A pályázati kiírás 
a határozat mellékletét képezi.

Felelős:                       Bizottság elnöke
Közreműködik:         Stratégiai Osztály
Határidő:                    azonnal

5/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

  
Tárgy:  Miskolci Fotóklub 50 ezer Ft. összegű támogatásának Kulturális 

Mecénás Alapban történő felhasználása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2010. évi Kulturális Mecénás keretből 
a Miskolci Fotóklub által visszautalt 50 ezer Ft támogatást a 2011 évi Kulturális 
Mecénás pályázat keretével együtt kezeli.

Felelős:                        Bizottság elnöke
Közreműködik:          Kulturális Osztály
Határidő:                    azonnal

6/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat
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Tárgy:   Miskolci Jegesmedvék Sport Egyesület részére működési támogatás 

  átutalása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul a Miskolci Jegesmedvék 
Sport Egyesület részére a 2011 évi költségvetésben   elfogadott 16 millió Ft 
működési támogatásból fennmaradó 13 millió Ft. egy összegben történő 
átutalásához.

Felelős:                         Bizottság elnöke
Közreműködik:          Stratégiai Osztály

7/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

  
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak 

szakmai fórumokra történő meghívása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága elrendeli, hogy tagjai a bizottságot 
érintő témában rendezett szakmai fórumokra meghívást  kapjanak.

Felelős:                        a  Bizottság elnöke
Közreműködik:          Közoktatási Osztály, Kulturális Osztály, Stratégiai 
Osztály 
Határidő:                    azonnal                                                                       

8/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

Tárgy: „Városjárás” c. rendezvény megszervezésének támogatása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága támogatja a “Városjárás” c. rendezvény 
megtartását azzal, hogy a kulturális intézmények, turisztikai, egyházi 
szervezetek helyszínként működjenek közre a vetélkedő lebonyolításában.

Felelős:                        Bizottság elnöke
Közreműködik:          Közoktatási Osztály, Kulturális Osztály, Stratégiai 
Osztály 
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Határidő:                    azonnal 

9/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági

Határozat

Tárgy: Díj alapítás a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum által 
rendezett Téli Tárlat résztvevő művészeinek díjazására.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 200 ezer Ft értékben díjat alapít a 
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum által rendezett Téli Tárlat 
résztvevő művészeinek díjazására. Az összeget a Kulturális Mecénás pályázat 
befizetett pályázati díjaiból fedezi. A díjalapításról a Kulturális Osztály 
szerződést köt a Miskolci Galériával.

Felelős:                      Bizottság elnöke
Közreműködik:          Kulturális Osztály 
Határidő:                   2011. május 31.

10/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági

Határozat

  
Tárgy: Koszorú elhelyezése  a Költészet Napja alkalmából

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága koszorút helyez el a Költészet Napja 
alkalmából a lillafüredi emlékhelyen.

Felelős:                       Bizottság elnöke
Közreműködik:         Közoktatási Osztály, Kulturális Osztály, Stratégiai 
Osztály 
Határidő:                   azonnal
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KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Méhész Katalin

aljegyző

KÉSZÜLT: 

81



Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában
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