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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETE

Rendelet száma                                                        Tárgya :                       

2011. június 16-i Közgyűlés

21/2011.(VI.22.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
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22/2011.(VI.22.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 22/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

23/2011.(VI.22.) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 
járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 
26/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2011.(VI.16.) A települési képviselő, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok 
tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 
2/1995.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma      Tárgya             .

2011. június 16-án: 

Zárt ülésen hozott határozatai:

V-124/22.837/2011. Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása
V-125/22.838/2011. Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója 

közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel 
történőmegszüntetése

V-126/22.839/2011. Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői 
álláshelyeinek betöltése

V-127/22.665-1/2011. Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci 
Családokért alapító okiratának módosítása

V-128/22.665-2/2011. Miskolc Város KözoktatásáértKözalapítvány alapító 
okiratánakmódosítása

V-129/22.840/2011. Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítása 

V-130/22.161-4/2011. Egyedi szociális hatósági fellebbezések 
(2011.májushó)

V-131/22.175-1/2011. Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető 
beosztásánakbetöltése

2011. június 16-án: 
Nyílt ülésen hozott határozatai:

V-132/22.794/2011. Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-133/22.794-1/2011. Bulgárföldi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-134/22.794-2/2011. Vasgyári Óvoda Alapító Okiratának módosítása
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V-135/22.794-3/2011. József úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-136/22.794-4/2011. Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-137/22.794-5/2011. Avastetői Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-138/22.794-6/2011. Áfonyáskert Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-139/22.794-7/2011. Pitypang Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-140/22.794-8/2011. Szinva-Népkerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-141/22.794-9/2011. Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
V-142/22.794-10/2011. Belvárosi-Diósgyőri Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása
V-143/22.794-11/2011. Avas és Környéke Ógaz. Alapító Okiratának 

módosítása
V-144/22.794-12/2011. Bársony-Hunyadi Ált.Isk. Alapító Okiratának 

módosítása
V-145/22.794-13/2011. Kazinczy F. Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-146/22.794-14/2011. Selyemréti Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-147/22.794-15/2011. 10.sz. Petőfi Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-148/22.794-16/2011. Bem József Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-149/22.794-17/2011. 21.sz. Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-150/22.794-18/2011. II. Rákóczi F. Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-151/22.794-19/2011. Könyves K. Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-152/22.794-20/2011. Szilágyi D. Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-153/22.794-21/2011. Herman O. Ált. Isk.  Alapító Okiratának módosítása
V-154/22.794-22/2011. Bulgárföldi Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-155/22.794-23/2011. Avastetői Ált. Isk.  Alapító Okiratának módosítása
V-156/22.794-24/2011. Éltes M. Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-157/22.794-25/2011. Egressy Béni Ált. Isk. Alapító Okiratának módosítása
V-158/22.794-26/2011. Andrássy Gy. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-159/22.794-27/2011. Avasi Gimn.  Alapító Okiratának módosítása
V-160/22.794-28/2011. Baross G. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-161/22.794-29/2011. Bartók B. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-162/22.794-30/2011. Berzeviczy Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-163/22.794-31/2011. Bláthy O. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-16422.794-32/2011. Debreczeni M. Szkk.  Alapító Okiratának módosítása
V-165/22.794-33/2011. Diósgyőr-Vasgyári Szkk. Alapító Okiratának 

módosítása
V-166/22.794-34/2011. Eötvös Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-167/22.794-35/2011. Ferenczi S. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-168/22.794-36/2011. Földes F. Gimn. Alapító Okiratának módosítása
V-169/22.794-37/2011. Gábor Á. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-170/22.794-38/2011. Herman O. Gimn. Alapító Okiratának módosítása
V-171/22.794-39/2011. Kandó K. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-172/22.794-40/2011. Karacs T. Koll. Alapító Okiratának módosítása
V-173/22.794-41/2011. Kós K. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-174/22.794-42/2011. Központi Leánykollégium Alapító Okiratának 

módosítása
V-175/22.794-43/2011. Martin J: Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-176/22.794-44/2011. Petőfi S. Koll.Alapító Okiratának módosítása
V-177/22.794-45/2011. Szemere B. Szkk. Alapító Okiratának módosítása
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V-178/22.794-46/2011. Szentpáli Szkk. Alapító Okiratának módosítása
V-179/22.794-47/2011. Zrínyi I. Gimn. Alapító Okiratának módosítása
V-180/22.795/2011 Diósgyőri Birkózó Club eredményességi 

támogatásánakmegítélése 
V-181/22.796/2011 Közművelődési megállapodások megkötése
V-182/22.798/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 

Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből történő 
kilépése és az együttműködési megállapodás 
megszüntetése

V-183/22.310-2/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

V-184/22.804/2011. Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás elnyerésére pályázat 
benyújtása

V-185/22.806/2011. Középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási 
tervéről szóló  közgyűlési határozat módosítása

V-186/22.817/2011 2011/2012-esnevelési illetve tanévben indítható 
csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám 
meghatározásáról szóló közgyűlési határozat

V-187/22.818/2011. Nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői 
beosztásáratörténő pályázat kiírása

V-188/22.819/2011. Miskolci Családsegítő Központ alapító okiratának 
módosítása

V-189/22.820/2011. Közterületek elnevezése
V-190/22.821/2011 Térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezése, a 

megfigyelt közterület kijelölése  az avasi és diósgyőri 
városrészben, valamint Martin-kertvárosban

V-191/22.823/2011. Hozzájárulás megadása az X-Centrum Nonprofit Kft. 
és egyes Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésébe tartozó 
társaságok között létrejött, Miskolc Kártya 
kedvezményt biztosító, Szolgáltatói Együttműködési 
Szerződéseknek és a szerződésekben rögzített 
szolgáltatási kedvezményeknek a felmondásához

V-192/22.824/2011. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc 
Megyei JogúVáros Önkormányzata közötti pedagógiai 
szakszolgálati feladat-ellátási szerződés módosítása

V-193/22.825/2011. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyása

V-194/22.826/2011. Nyékládháza Város Önkormányzatával kötött Társulási 
(Együttműködési) Megállapodás megszüntetése és 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratának módosítása

V-195/22.827/2011. MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
díjazásának megállapítása

V-196/22.828/2011. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki 
tartalom módosítása
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V-197/22.829/2011. Köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezése és 
országzászló kihelyezése

V-198/22.830/2011. Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló 
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának 
tudomásulvétele és az Alapító Okiratának módosítása

V-199/22.831/2011. Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei 
kapacitásának a csökkentése

V-200/22.832/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. II. 
félévi munkaterve

V-201/22.833/2011. Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos hídjainak 
rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi 
végrehajtásáról 

V-202/22.834/2011. Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas és 
magas épületek tűzoltósági területének 
felülvizsgálatáról

V-203/22.835/2011. Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az 
Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről

V-204/22.836/2011. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
2011. I. félévi működéséről

V-205/22.864/2011. „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása 
korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-
Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” 
KEOP-1.3.0/B című pályázatban a megnövekedett 
önerő biztosításához a BM EU Önerő Alapra történő 
pályázat benyújtása

V-206/22.864-1/2011. „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása 
korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-
Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” 
KEOP-1.3.0/B című pályázatban a Támogatási 
szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő 
igazolása

V-207/22.865/2011. Pályázat benyújtása és aszükséges önerő biztosítása a 
Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai 
korszerűsítése tárgyában

V-208/22.866/2011. Pályázat benyújtása és a szükséges önerő 
biztosításaDiósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő 
energetikai korszerűsítése tárgyában

V-209/22.867/2011. Pályázatok benyújtása a „Település rekonstrukció árvíz 
sújtotta településeken” című felhívásra és a szükséges  
önerő biztosítása

V-210/22.868/2011. „Városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” című  
projekt műszaki tartalmának kiegészítése
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V-211/22.869/2011. Saját forrás biztosítása az „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” cím pályázati felhívásra benyújtott 
pályázatokhoz

V-212/22.871/2011. Feladatellátásimegállapodásokmegkötéseaz Avasi 
Református Egyházközséggel, az Önmegvalósítás 
Egyesülettelés a Martin-ház Református Szociális 
Szolgáltatóházzal

V-213/22.874/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokának 
megválasztása

V-214/22.876/2011. Pályázat benyújtása a Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére 

V-215/22.878/2011. Kós Károly Építőipari Szakközépiskolaés Szakiskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

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

9/2011. Belső ellenőrzés kezdeményezése
10/2011. X-Centrum Nonprofit Kft. üzletrész értékesítése 

tárgyában vizsgálat kezdeményezése

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. 
Nyílt ülésen hozott határozata:

31/2011. A Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2011.évi Üzleti tervének 
jóváhagyása

2011. június 27-ei:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

32/2011. Miskolc, Széchenyi utca 30-32. szám alatti ingatlanok 
egyes részeinek értékesítése

3/2011. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 
2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának 
és üzleti jelentésének jóváhagyása
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34/2011. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 
2011. évi üzleti tervének jóváhagyása

35/2011. Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának visszahívása 
és az új könyvvizsgáló megválasztása 

36/2011. AMiskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. 
évi Üzleti tervének jóváhagyása 

37/2011. Zöld Nyíl villamosvasút fejlesztési projekt által érintett 
ingatlanrészek kisajátítást helyettesítő adásvétellel 
történő megszerzése

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG 

2011. június 8-ai:
Zárt ülésen hozott határozatai:

16/2011. Az 58. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési 
jogának átadása dr. Lipták Éva részére 

17/2011. A 34. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési 
jogának átadása dr. Gáspár Ágota részére 

18/2011. Javaslat a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a 
Nyugdíjas Klubok működési támogatására kiírt 
pályázatok elbírálására

19/2011. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálatára

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG 

ÉS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG 

2011. június 27-ei:
Együttes rendkívüli ülésén hozott határozatai:

11/2011. Önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti jogviszony 
folytatására nem jogosult élettárs méltányosságból 
történő elhelyezése
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12/2011. Visszaállított bérleti jogviszony felülvizsgálata

13/2011. Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának 
méltányosságból történő rendezése

14/2011. Méltányosságból történő bérbeadás, valamint a 
méltányossági alapon 
történt  bérbeadások  felülvizsgálata

15/2011. Méltányosságból történő bérbeadás, valamint a 
méltányossági alapon 
történt  bérbeadások  felülvizsgálata

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

2011. június 9-ei:
Zárt ülésen hozott határozatai:

16/2011. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálatára.

17/2011. 2011. évi Sport Mecénás Alap elosztása.
18/2011. 2011. évi Idegenforgalmi Alap elosztása

I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

21/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
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önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:

1.§

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező 
felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről szóló 
11/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 
felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a 
pályázóval kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás mellett 
kizárólagos joggal a Miskolc Holding Zrt. látja el. A megbízási díj bruttó mértéke a 
pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség 1,0 %-a.”

2.§

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és 
széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- korszerűsítése 
támogatásának 2009. évi pályázati feltételeiről szóló 33/2009. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 
felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a 
pályázóval kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás mellett 
kizárólagos joggal a Miskolc Holding Zrt. látja el. A megbízási díj bruttó mértéke a 
pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség 1,0 %-a.”

3.§

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és 
mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának 2010. évi pályázati 
feltételeiről /ÖKO-PROGRAM/ szóló 4/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § 
(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 
felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a pályázóval 
kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás mellett kizárólagos 
joggal a Miskolc Holding Zrt. látja el.  A megbízási díj bruttó mértéke a pályázatban 
szereplő tervezett kivitelezési költség legfeljebb 1,0 %-a.”

4.§

Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 
2010. évi feltételrendszeréről szóló 5/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (8) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(8) Az Önkormányzati támogatásnak szakszerűen elvégzett, magas minőségű 
felújításra történő felhasználása érdekében, a műszaki ellenőri teendőket a pályázóval 
kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített díjazás mellett kizárólagos 
joggal a Miskolc Holding Zrt. látja el.  A megbízási díj bruttó mértéke a pályázatban 
szereplő tervezett kivitelezési költség legfeljebb 1,0 %-a.”

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 
rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Miskolc, 2011. június 16.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos 
jegyző polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
22/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 38. § (1) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 5.1.5. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével 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 (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete a 
következő 7. ponttal egészül ki:

"7. Lakásfenntartási támogatás: 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, egyedül élők esetében a 
300 %-a, 70 éven felüli egyedül élők esetében a 325 %-a, azon háztartások 
esetében melynek minden tagja betöltötte a 70. életévét a 275 %-a."

2. §

(1)  A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az egyedül élő személy, 
vagy az a személy, aki olyan háztartásban él, melynek minden tagja betöltötte a 
70. életévét, aki 
a) a város közigazgatási területén lévő lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiségben bérlőként, tulajdonosként, haszonélvezőként, szívességi 
használóként él, 
b) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt összeg határt, és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
(2) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(3)A fogyasztási egység a háztartás tagjainak és háztartáson belüli fogyasztási 
szerkezetet kifejező, a Sztv. 38. § (2a) és (2b) bekezdéseiben foglalt arányszám.
(4)A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi 

költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség 
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 forint.
(5)A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság 
megegyezik a Sztv. 38. § (4) bekezdésében foglaltakkal.
(6)A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét e rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza.
(7)A támogatás mértékének kiszámítása a Sztv. 38. § (7) bekezdésében foglaltak 
alapján történik.
(8)Ha a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni ellátás 
formájában kerül sor, akkor a folyósítás a jogosult által megjelölt szolgáltató 
részére történik."

(2) A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

(2) Újabb kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejárát megelőző egy 
hónapon belül nyújtható be.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítására a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) 
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bekezdésében, (5) a) pontjában és 24. §-ában foglaltakat kell alkalmazni."

2/A. §

A Rendelet 31. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

„f) akinek, vagy akinek a háztartásában, az e rendelet 20. § (2) bekezdés a)-c) 
pontjaiban meghatározott jogcímen fennálló tartozása összesen a 199000 forintot 
meghaladja és adósságkezelési szolgáltatásban nem részesül.

3. §

A Rendelet 2. mellékletében a Lakásfenntartási támogatás cím alatt lévő táblázat 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás 
elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata, de nem lehet 
kevesebb mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra 
kerekítve kell meghatározni.”

4. § 

A Rendelet 2. mellékletében az Ápolási díj cím alatti szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„Az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.”

5. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi, Családvédelmi és 
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztályán” 
szövegrész helyébe, a „Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális 

Osztályán” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézetnek (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe, a 

„Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatóságának (a továbbiakban: NRSZH)” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 4. §-ban a „Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és 
Gazdálkodási Osztálya” szövegrész helyébe a „Gazdálkodási Főosztály 
Pénzügyi és Költségvetési Osztálya” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében az „Az az aktív korúak ellátására jogosult 
személy” szövegrész helyébe az „Az – a Sztv. 33. §-a alapján – aktív korúak 
ellátására jogosult személy” szövegrész lép.
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(5) A Rendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében az „ORSZI” szövegrész helyébe, az 
„NRSZH” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében az „A Sztv. 37/B § (1) bekezdésének b)-d) 
pontja” szövegrész helyébe” az „A Sztv. 37. § (1) bekezdésének b), c), d) 
pontjai” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 15. § (2) bekezdésében az „Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottsága” szövegrész helyébe az „Egészségügyi és Szociális Bizottsága” 
szövegrész lép.

(8) A Rendelet 19. §-ban az „Észak-magyarországi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve” 

szövegrész lép.

6. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „a 37/C. § (4) 
bekezdésében" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete 1.) pontjában a „lakásfenntartási 
támogatás” szövegrész.

  
7. §

(1)   Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 1. napján lép 
hatályba.

(2)   A rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §-a és 6. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1. 
napján lép hatályba.

(3)       Ez a rendelet 2011. szeptember 2. napján hatályát veszti.

Miskolc, 2011. június 16.

Dr. Csiszár Miklós                                                              Dr. Kriza Ákos
          jegyző                                                                      polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
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23/2011. (VI. 22.) 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 közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:

1. §

A Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R) 2. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
fizető várakozási övezetté nyilvánított területek zónánkénti megosztásban az alábbiak 
szerint módosul, illetve egészül ki:

A./ ZÖLD ZÓNA:

17. pont törlésre kerül:
Városház tér 7-11.sz. belső udvar. (Közterület - felügyelet udvara előtti 
zúzalékos terület)

98.             Csengey u. - Uitz B. u. sarok ( a volt Szentpáli István Szakközépiskola 
udvar)

B./ SÁRGA ZÓNA:

38.             Király u. 9-29. szám mögötti terület

39.             Király u. 25-29. szám előtti zúzalékos terület
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40.             Bulcsú u.

41.             Városház tér 7-11.sz. belső udvar (Közterület - felügyelet udvara előtti 
zúzalékos terület)

C./ KÉK ZÓNA:

7.      Toldi utca (Mátyás király u. – Szent László u. közötti terület)

8.      Mátyás király u. 16-50. szám közötti szakasz

9.      Mátyás király u. 13. szám melletti és mögötti terület

10.  Szepesi Pál u. 

11.  Volodga u. 6-26. szám közötti terület

2. §

E rendelet 2011. június 23. napján lép hatályba és 2011. június 24. napján hatályát 
veszti.

Miskolc, 2011. június 16.

Dr. Csiszár Miklós                                                              Dr. Kriza Ákos
          jegyző                                                                      polgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

24./2011. (VI.16.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai 
tiszteletdíjáról, 

juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) önkormányzati rendelet 
módosítására

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 17. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
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tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai 
tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. §

(1) A képviselő az alapdíj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult, ha a Közgyűlés 
ülésén nem vesz részt, feltéve, hogy az azt közvetlenül megelőző ülésen sem 
vett részt. Az alapdíj abban a hónapban csökken, amelyben az ismételt 
mulasztás megtörtént. A képviselő egyébként a tiszteletdíja 100 %-ára jogosult.

(2) A bizottságok elnökeire és tagjaira az e tisztség után járó tiszteletdíj 
megállapításánál az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az 
eltéréssel, hogy a tiszteletdíj nem csökkenthető, ha az érintett személy az adott 
hónapban több ülésen vett részt, mint amennyit elmulasztott.

(3) A képviselő, bizottsági elnök és tag igazolt, 30 napot meghaladó betegsége 
esetén az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók."

2. §

Ez a rendelet 2011. június 17. napján lép hatályba, és 2011. június 18. napján hatályát 
veszti.

Miskolc, 2011. június 16.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
         jegyző polgármester

II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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HATÁROZATAI

2011. június 16-án:

Zárt ülésén hozott határozatai:

V-124/22.837/2011. sz. határozat

Tárgy: Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc város 
művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc város művészeti és 
tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól 

szóló 62/1997. (IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján 

Alkotói ösztöndíjat adományoz:

Bernáth Richárd részére 2011. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Drozsnyik István részére 2011. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Kovács Attila Roland részére 2011. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Pásti Lajos részére 2011. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget.

Egyszeri alkotói ösztöndíjat adományoz:

Flach Antal részére 2011. július 1. nappal 150 ezer Ft összeget.

Pályakezdő ösztöndíj odaítélését:

Csabai Renátó részére 2011. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
50 ezer Ft összeget,

Hajdú Éva részére 2011. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
50 ezer Ft összeget.

A Közgyűlés 2011. évben „Útravaló Európába” ösztöndíjat nem adományoz.

3. A Közgyűlés 2011. évben rendelkezésre álló összeg felhasználásáról döntött, 
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ezért  második fordulót nem hirdet.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ösztöndíjat elnyert 
személyekkel (beszámolási és prezentációs kötelezettséget előírva) szerződést 
kössön Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében. 

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2011. június 30.

V-125/22.838/2011. sz. határozat

Tárgy: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

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

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Gergelyné Bobák Katalin – a Fáy 
András Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója - közalkalmazotti 
jogviszonyát saját kérésére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 30. § alapján 2011. december 30. napjával megszünteti
akként, hogy a munkavégzés alól a 2011. június 17. napjától kezdődő nyolc 
hónap időtartamú felmentési idő alatt a munkavégzési kötelezettség alól 2011. 
szeptember 1. napjától mentesíti. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. december 30.

V-126/22.839/2011. sz. határozat
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Tárgy: Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeinek 
betöltése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat oktatási-nevelési 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a I- 10/22.156/2011. sz. számú 
határozatával kiírt pályázati felhívásokra érkezett pályázatokat alakilag 
érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak találta.

A Közgyűlés 

az Andrássy Gyula Szakközépiskola (3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.) 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. 
napjáig Kovács János-t bízza meg;

a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola (3532 Miskolc, 
Rácz Á. u. 54-56.) magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2011. augusztus 1. 
napjától 2016. július 31. napjáig Benedekné Túróczi Katalin-t bízza meg;

a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (3534 
Miskolc, Kiss tábornok u. 84.) magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2011. 
augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig Czirjákné Vértesi Mariann-t bízza 
meg;

a Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5.) magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig 
Kovácsné Szegedi Ildikó-t bízza meg;

a Nyitnikék Óvoda (3533 Miskolc, Andrássy u. 53/a.) magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig 
Galambosi Dorottyá-t bízza meg.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. július 31.

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

Felelős: polgármester
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. július 31.
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola (3527 Miskolc, Latabár E. u. 1.) magasabb 
vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja.

A közgyűlés elrendeli újabb pályázati felhívás közzétételét.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

V-127/22.665-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért 
alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Dr. Hilscher 
Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért alapító okiratának 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az I-3/22.159/2011. számú, a „Dr. 
Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az 
alapító okirat módosítása” tárgyú határozata 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Hilscher Rezső Szociális 
Közalapítvány a Miskolci Családokért alapító okirata a III. fejezet 2. pontját 
módosítja az alábbiak szerint:

„III. 2. A Kuratórium tagjai:

Elnök: Szabó Sándor
Tagok: Radomszki Lászlóné

Seresné Horváth Zsuzsanna
Dr. Kiss Ákos Leventéné
Gonda Erika
Földessy Judit
Dr. Gondos Csaba

A kuratórium tagjait az alapító négy évre választja meg.”

A kuratóriumi tagok számának az eredeti hétről hatra való csökkentését a 
kuratórium hatékonyabb működése indokolja. A kuratórium személyi 
összetételében bekövetkezett változások indoka az alapító okiratban 
meghatározott határozott időtartam letelte.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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Határidő: 2011. június 16.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban módosított alapító 

okiratot jóváhagyja és elrendeli az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16. 

A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróságnál történő bejegyzését.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 30.

Az I-3/22.159/2011. sz. határozat jelen határozattal nem érintett részei változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.

V-128/22.665-2/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Város 
Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a I-5/22.160/2011. számú, a „Miskolc 
Város Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az 
alapító okirat módosítása” tárgyú határozata 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Közoktatásáért 
Közalapítvány alapító okirata a III. fejezet 2. pontját módosítja az alábbiak 
szerint:

„III. 2. A kuratórium tagjai:

Elnök: Dr. Meleghné Dr. László Judit 
Tagok: Kosztica Patrik 

Dr. Nehéz Károly 
Lóczi Tamás 
Molnár Péter 
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A kuratórium tagjait a Közgyűlés négy évre választja.”
A kuratóriumi tagok számának az eredeti hétről ötre való csökkentését a 

kuratórium hatékonyabb működése indokolja. A kuratórium személyi 
összetételében bekövetkezett változások indoka a kuratóriumi tagok 

lemondása.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban módosított alapító 
okiratot jóváhagyja és elrendeli az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a módosított alapító okirat a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnál történő bejegyzését.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 30.

Az I-5/22.160/2011. sz. határozat jelen határozattal nem érintett részei változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.

V-129/22.840/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumának kijelölését - tekintettel arra, 
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hogy a Miskolc Városi Ügyészség által működés-felügyeleti jogkörben tett 
megállapítások szerint a kuratórium eljárása, illetve mulasztása több ízben 
jogszabálysértő volt, ezáltal a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját 
veszélyezteti - visszavonja. 

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány alapító okirata I. fejezet 3. pontját, a III. fejezet 2. pontját, 
valamint a IV. fejezet 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„I. 3. Az alapító neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
3525 Miskolc, Városház tér 8.
Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester”

„III. 2. A kuratórium tagjai:

Elnök: Dr. Rózsa György
Tagok: 

Balázsi Tibor
Seres Ildikó
Kardos Katalin
Zs. Papp Ferenc
Szelekovszky Magdolna
Lukovszki Ilona
Eperjesi Erika

A kuratórium tagjait az alapító 4 éves időtartamra választja.”

„IV. 3. A Bizottság tagjai:
Szegedi Márton (elnök)
Kovács Józsefné 
Gazdusné Pankucsi Katalin
Dr. Nánási-Kocsis Norbert 
Soós Attila
Bartha György
Fodor Zoltán
Kováts Ágoston 
Szihalmi Péter 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.

3.) A Közgyűlés a 2. pontban módosított alapító okiratot jóváhagyja és elrendeli
az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.
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4.) A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróságnál történő bejegyzését.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 30.

V-129/22.840/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumának kijelölését - tekintettel arra, 
hogy a Miskolc Városi Ügyészség által működés-felügyeleti jogkörben tett 
megállapítások szerint a kuratórium eljárása, illetve mulasztása több ízben 
jogszabálysértő volt, ezáltal a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját 
veszélyezteti - visszavonja. 

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány alapító okirata I. fejezet 3. pontját, a III. fejezet 2. pontját, 
valamint a IV. fejezet 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„I. 3. Az alapító neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
3525 Miskolc, Városház tér 8.
Képviselője: Dr. Kriza Ákos 
polgármester”

„III. 2. A kuratórium tagjai:

Elnök: Dr. Rózsa György
Tagok: 
Balázsi Tibor
Seres Ildikó
Kardos Katalin
Zs. Papp Ferenc
Szelekovszky Magdolna
Lukovszki Ilona
Eperjesi Erika

A kuratórium tagjait az alapító 4 éves időtartamra választja.”

„IV. 3. A Bizottság tagjai:
Szegedi Márton (elnök)
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Kovács Józsefné 
Gazdusné Pankucsi Katalin
Dr. Nánási-Kocsis Norbert 
Soós Attila
Bartha György
Fodor Zoltán
Kováts Ágoston 
Szihalmi Péter 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.

3.) A Közgyűlés a 2. pontban módosított alapító okiratot jóváhagyja és elrendeli
az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 16.

4.) A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróságnál történő bejegyzését.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. június 30.

V-130/22.161-4/2011. sz. határozat

Tárgy:Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2011. május hó)

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

I/1. ESZ:310831/2011. számú I. 
fokú határozatát

Fónagy Lajosné 22.613/2011.

I/2. ESZ:311031/2011. számú I. 
fokú határozatát

Simkó András 22.614/2011.

I/3. ESZ:307500/2011. számú I. 
fokú határozatát

Balázs István 22.635/2011.

I/4. ESZ304988-1/2011. számú 
I. fokú határozatát

Hajek Gáborné 22.636/2011.

I/5. ESZ:311276/2011. számú I. 
fokú határozatát

Dobos Lajos Istvánné 22.668/2011.

I/6. ESZ:310185/2011. számú I. 
fokú határozatát

Simon Péterné 22.683/2011.

I/7. ESZ.309862-5/2011.számú 
I. fokú határozata

Homoki Mónika 22.748/2011.
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II/1. ESZ:311602-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Kondrát János Zsoltné 22.625/2011.

II/2. ESZ.308183-3/2011.számú 
I. fokú határozata

Rausz Frigyes 22.697/2011.

II/3. ESZ.311561-0/2011. számú 
I. fokú határozata

Törökné Zsilkó Andrea 22.732/2011.

II/4. ESZ.306622//2011. számú I. 
fokú határozata

Lengyelné Máté 
Gyöngyi

22.785/2011.

II/5. ESZ.307543-1/2011. számú 
I. fokú határozata

Dohányos Zsolt 22.786/2011.

II/6. ESZ:300551-2/2011.számú 
I. fokú határozata

Simkó Ferencné 22.807/2011.

III/1. ESZ: 311315/2011.számú I. 
fokú határozatát

Bridinszki Józsefné 22.622/2011.

IV/1. ESZ:302353-2/2011. számú 
I. fokú határozatát

Tóth Ferenc 22.659/2011.

V/1. ESZ.302971-4/2011. számú 
I. fokú határozata

Varga János 22.731/2011.

V/2. ESZ.300376-6/2011. számú 
I. fokú határozata

Németh Éva 22.773/2011.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

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

V-131/22.175-1/2011. sz. határozat

Tárgy:Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztásának 
betöltése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztásának betöltésére” című sürgősségi 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a III-72/22.359-1/2011. számú 
határozatával kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatot alakilag 

érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház (3525 Miskolc, Kossuth u. 
11.) magasabb vezető beosztásának ellátásával 2011. július 1. napjától 2016. 
június 30. napjáig terjedő időtartamra Szabó Attilát (lakóhelye: 3526 
Miskolc, Blaskovics u. 4. III/1., anyja neve:.Kiss Katalin) bízza meg.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Kulturális Osztály
Határidő: 2011. június 30.

2011. június 16-án:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

V-132/22.794/2011. sz. határozat

Tárgy:  Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot és  a 2010. január 1-től érvényességet,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
        
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet
- „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 90442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- a „Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés 
szakszolgálat körzeti feladat ellátása.” szöveggel,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
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„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel,
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.
Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-133/22.794-1/2011. sz. határozat

Tárgy: Bulgárföldi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
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intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bulgárföldi Óvoda Alapító 
Okiratának  módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (2. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény neve és székhelye részből ”Bulgárföldi Óvoda 3534. Miskolc, 
Fazola H. u. 4.” szöveget,
- az intézmény tagintézményei részből ”Diósgyőri Óvoda 3534 Miskolc, Árpád   u. 
4/a” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény tagintézményei szövegrészt a „Bulgárföldi Tagóvoda 3534 
Miskolc,  Fazola H. u. 4.” szöveggel,
- az intézmény neve és székhelye szövegrészt a „Diósgyőri Óvoda 3534 Miskolc, 
Árpád u. 4/a” szöveggel,
- 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 
közszolgáltatás” szövegrésszel.
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel.

- az alaptevékenység részt „Környezetvédelmi Oktató Központ (Lorántffy Zs. 
Tagóvoda)”,
- az intézmény tagintézményei részt ”Stadion Sport Tagóvoda” szöveggel,
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
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- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-134/22.794-2/2011. sz. határozat

Tárgy: Vasgyári Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasgyári Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (3. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
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- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,

- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény tagintézményei részből ”Batsányi J. úti Tagóvoda 3534 Miskolc,  
Batsányi J. u. 2.” szöveget,
- az intézmény neve, székhelye és címe részből ”Vasgyári Óvoda 3533 Miskolc, 
Kabar  u. 1.” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény  neve és  székhelye szövegrészt ”Batsányi János Óvoda 3534 
Miskolc, Batsányi J. u. 2.” szöveggel,
- az intézmény  tagintézménye szövegrészt ”Vasgyári Tagóvoda 3533 Miskolc, 
Kabar u. 1. sz.” szöveggel,
- 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 alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel,
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
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Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-135/22.794-3/2011. sz. határozat

Tárgya: József  úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a József úti Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (4. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli: 

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- „az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása és megnevezés 851020 
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óvodai nevelés” szövegrészt és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet, 
- az intézmény alaptevékenysége részből ”enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 
integrált nevelése (Aba u.)” szöveget.
                
Az Alapító Okiratot 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 alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.
c.) szegregáltan nevelhető testi  fogyatékos gyermekek ellátása.” szöveggel.
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.
Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-136/22.794-4/2011. sz. határozat

Tárgy: Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Százszorszép Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (5. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az intézmény tagintézményei részből „Aba úti Tagóvoda”,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

-  az intézmény tagintézményei részt ”Tündérkert Tagóvoda” szöveggel,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
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besorolása címet
-  „89044 Közfoglalkoztatás
-   890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)”  szövegrésszel,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel.
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
Tanfolyamok szervezése” szöveggel.


Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
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Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-137/22.794-5/2011. sz. határozat

Tárgy: Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avastető Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (6. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010 .január 1-től érvényességet,
az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot 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,
a „Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés 
szakszolgálat   körzeti feladat ellátása.” szöveggel,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel.
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
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Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-138/22.794-6/2011. sz. határozat

Tárgy: Áfonyáskert Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Áfonyáskert Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (7. sz. melléklet):
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Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” részt,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet, 
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám részből „Áfonyás u.: 150 fő”,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot 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 intézmény alaptevékenysége: ”diétás intézményi étkezés”, az intézménybe 
felvehető maximális gyermeklétszám: „Áfonyás u.: 180 fő” résszel.
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel.
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
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szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-139/22.794-7/2011. sz. határozat

Tárgy: Pitypang Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pitypang Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását  2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (8. 

sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- „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 és a 2010. január 1-től érvényességet, 
- az intézmény tagintézményei részből „ Óvoda úti Tagóvoda” szöveget,
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az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 

- az intézmény tagintézményei részt ”Szirmai Tagóvoda” szöveggel,
- 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 alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
,
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„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.” szöveggel,
- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-140/22.794-8/2011. sz. határozat

Tárgy: Szinva-Népkerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szinva-Népkerti Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (9. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a „Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés 
szakszolgálat  körzeti feladat ellátása” szöveggel.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-141/22.794-9/2011. sz. határozat

Tárgy: Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Benedek Elek Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (10. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet.        
         
Az Alapító Okiratot 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 alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek viselkedések ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.” szöveggel.
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- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-142/22.794-10/2011. sz. határozat

Tárgy: Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi-Diósgyőri Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (11. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó 
(-1 ill.-2 jelű) technikai kódot és a 2010. január 1-től érvényességet,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet,
- az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrészből
- „Vasgyári  Óvoda  (3533  Miskolc, Kabar u.1.) Batsányi u Tagóvoda,
- Bulgárföldi Óvoda (3534 Miskolc, Fazola u. 1) Diósgyőri Tagóvoda”
- ”Aba u Tagóvoda” szöveget.

Az Alapító Okiratot 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 intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrészt
- „Batsányi úti Óvoda  (3534  Miskolc, Batsányi J. u. 2.), Vasgyári Tagóvoda
- Diósgyőri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.), Bulgárföldi Óvoda”
- „Tündérkert Tagóvoda” 
„Stadion Sport Tagóvoda” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
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Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-143/22.794-11/2011. sz. határozat

Tárgy: Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság  Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (12. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója szövegrészből „Óvoda u. 
tagóvoda” részt.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 

Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója szövegrészt „Szirmai 
Tagóvoda” résszel.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-144/22.794-12/2011. sz. határozat

Tárgy: Bársony-Hunyadi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bársony-Hunyadi Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (13. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint ebből 
a szövegrészből a „szolgálati lakás fenntartása” szöveget,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)"szöveggel.

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt „A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának gyakorló bázisiskolája” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
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módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-145/22.794-13/2011. sz. határozat

Tárgy: Kazinczy Ferenc  Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kazinczy Ferenc  Általános és 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (14. sz. 

melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „ Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot,
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét           
meghatározó, (-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
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- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a:
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveggel,

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig,
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveggel,

- Az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-146/22.794-14/2011. sz. határozat

Tárgy: Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Selyemréti Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (15. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény”szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből  a „közszolgáltató költségvetési szerv”szöveget,
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
-„ Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem            
veszélyeztetheti.” mondatot,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a:
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás)” szöveggel,

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
az:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel,

- az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-147/22.794-15/2011. sz. határozat
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Tárgy: 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10. Sz., Petőfi Sándor Általános 
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 

2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (16. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az alaptevékenységből a „Speciális egészségügyi célú manuális foglalkozás"
szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel.
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése,
- Szolgálati lakás fenntartása” szöveggel.
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Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-148/22.794-16/2011. sz. határozat

Tárgy: Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 3528 Miskolc, Bornemissza u. 13. sz. alatt lévő 
telephelyének megszüntetése, Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3528 Miskolc, Bornemissza u. 13. 

sz. alatt lévő telephelyét 2011. július 1-től megszünteti.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. július 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a megüresedő 3528 Miskolc, 
Bornem issza u. 13. sz. alatti ingatlant a MIK Zrt. kezelésébe adja, egyben 
kötelezi a MIK ZRt-t, hogy az ingatlan hasznosításáról értékesítéssel, vagy egyéb 
módon  gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

 MIK Zrt.
Határidő: - az épület átadása tekintetében 2011. július 1.

- az őrzés és hasznosítás vonatkozásában folyamatos

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 

2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (17. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- „az intézmény telephelye(i) címe részből a „3528 Miskolc, Bornemissza u. 13.”
szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám részből a „Bornemissza u.: 52 
fő” szöveget,
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,

- az Alaptevékenységből az „5. évfolyamtól számítástechnikai képzés”
szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet. 
- az Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége szövegrészből a 
„Szolgálati lakás fenntartása (Miskolc, Bornemissza u. 13.)” szöveget,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot,
A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szövegrészből a „valamint az 5882 
hrsz.-on 6933 m2 (Bornemissza u. 13.) lévő” szöveget.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
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-  890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel.
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az intézmény alaptevékenysége, ill. az alaptevékenysége alapfokú művészetoktatás 
tekintetében szövegrészt a „képzőművészet”,
- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám Képző- és iparművészet szövegrészt a „képzőművészet tanszak” 
szöveggel, 

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 

vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-149/22.794-17/2011. sz. határozat

Tárgy: 21. sz. Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. sz. Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (18. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel.
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
- c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.”
szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása, terjesztése” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
Tanfolyamok szervezése” szöveggel.
Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-150/22.794-18/2011. sz. határozat

Tárgy: II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar–Német  Két Tanítási
Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II. Rákóczi Ferenc Általános és 
Magyar–Német  Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (19. sz. 

melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv”szöveget,
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a:
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveggel,

- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig,
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
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fejlődésének  súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel,

- Az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása és terjesztése” szöveggel,

- Az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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V-151/22.794-19/2011. sz. határozat

Tárgy: Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Könyves Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 

2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (20. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény”szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből  a „közszolgáltató költségvetési szerv”szöveget,
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- Az intézmény alaptevékenysége szövegrészt: a „Magyar Táncművészeti Főiskola 
partnerintézménye és gyakorlóhelye” szöveggel,
- Alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám:  Képző- és iparművészet szövegrészt:  a „képzőművészet tanszak”
szöveggel, valamint a felvehető maximális létszám képző- és iparművészet 
tekintetében 156 főről 182 főre módosul,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a:
- „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveggel,

- Az intézmény alaptevékenysége, illetve az alaptevékenysége alapfokú 
művészetoktatás tekintetében címet a „képzőművészet” szöveggel,

- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig,
Érvényes 2011, szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- fogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveggel,

- Az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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V-152/22.794-20/2011. sz. határozat

Tárgy: a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szilágyi Dezső Általános és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (21. sz. 

melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint ebből 
a szövegrészből a „vendégétkeztetés” szöveget,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
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- Tanfolyamok szervezése,
Szolgálati lakás fenntartása” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-153/22.794-21/2011. sz. határozat

Tárgy: a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben a képző és iparművészeti ágon 

belül a festészet tanszak működésének engedélyezése, Alapító 
Okiratának módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a képző és 
iparművészeti ágon belül a festészet tanszak működését engedélyezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (22. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel,

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
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c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.”
szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása, terjesztése” szöveggel,

- az intézmény alaptevékenysége, ill. az alaptevékenysége alapfokú művészetoktatás 
tekintetében szövegrészt a „festészet és képzőművészet”,
- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám Képző- és iparművészet szövegrészt a „festészet és képzőművészet 
tanszak” szöveggel, valamint a felvehető maximális tanulólétszám Képző- és 
iparművészet tekintetében 40 főről 100 főre, zeneművészet tekintetében 40 főről 60 
főre módosítja,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-154/22.794-22/2011. sz. határozat

Tárgy: Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bulgárföldi Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (23. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint ebből 
a szövegrészből a „vendégétkeztetés” szöveget,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
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besorolása címet a
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)„ szöveggel.

- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” 
szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
- b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.
Az Alapító Okiratot módosítja:
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
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vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-155/22.794-23/2011. sz. határozat

Tárgy: Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avastetői Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az 
alábbiak szerint jóváhagyja (24. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv”szöveget,
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége”címet,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot, 
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám: Képző- és iparművészet szövegrészt : a „képzőművészet tanszak” 
szöveggel,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a:
- „89044 Közfoglalkoztatás
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveggel,

- az intézmény alaptevékenysége, illetve az alaptevékenysége alapfokú 
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művészetoktatás tekintetében szövegrészt a: „ képzőművészet” szöveggel,

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig,
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveggel,

- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 
gyakorlatok átadása és terjesztése” szöveggel,

- az alaptevékenysége címet:
„ - Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Vendégétkeztetés,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel,
Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-156/22.794-24/2011. sz. határozat

Tárgy: Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alaptevékenységében a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége miatt ép értelmű hiperaktív és magatartászavaros 
tanulók ellátásának kifutó rendszerben történő megszüntetése, Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Éltes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 2011. 
augusztus 31. napjával kifutó rendszerben megszünteti 
- „A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége miatt ép értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók 
ellátása” alaptevékenységet.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Éltes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (25. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot,
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- az alaptevékenységéből a „Napközi otthoni ellátás biztosítása a képzési 
kötelezettek számára” szöveget,
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, valamint ebből 
a szövegrészből a „vendégétkeztetés” szöveget,
„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a

- 85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú   
közfoglalkoztatás)„ szöveggel,
- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:”
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége miatt ép értelmű hiperaktív és magatartászavaros tanulók 
ellátása” szöveggel,

- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás,
- Helyiségek, eszközök bérbeadása,
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

Az alaptevékenységen belül a „Súlyosan, halmozottan sérült gyermekek számára 
fejlesztő osztály indítása, fejlesztő felkészítés biztosítása” szöveget a „Súlyosan, 
halmozottan sérült gyermekek számára fejlesztő iskolai osztály indítása”
szövegre,
- az „Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tekintetében” 
szövegrészben a „Képzési kötelezettek számára fejlesztő felkészítés szervezése” 
szöveget a „Súlyosan, halmozottan sérült gyermekek számára fejlesztő felkészítés 
biztosítása” szövegre.
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 

72



910121-re módosul.

 Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik:  az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-157/22.794-25/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. 

augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (26. sz. melléklet) 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény”szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,  
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet és a:
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- „900121-2 Zeneművészeti tevékenység
- 900200-2 Előadó - művészeti tevékenységet kiegészítő. tevékenység
- 900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” szöveget,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.” mondatot, valamint
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, 
(-1 ill. -2 jelű) technikai kódot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címet a:
- „89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveggel.


Az alapító okiratot módosítja:

- Az Alapító okiratban „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az 
intézmény gazdálkodási jogköre” címre.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása címben:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül:
- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 
910121-re módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
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adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-158/22.794-26/2011. sz. határozat

Tárgy: Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Andrássy Gyula Szakközépiskola
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 

szerint jóváhagyja (27. sz. melléklet):
Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- Az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" technikai 
kódokat,

- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,

- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása.

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
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 az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport

az Alaptevékenysége címet:


- „855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- 855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- 856091 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások
- 854211 - Felsőfokú szakképzés
- 854213 - Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb 

képzés

 ECDL vizsgaközpont.
 EBC*L vizsgaközpont.
 CISCO hálózati akadémia.
 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás

- 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- 682001 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 841403 - Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások
- 562100 - Rendezvényi étkeztetés

 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása
 Helyiségek, eszközök bérbeadása
 Bérmunka végzése
  Saját termékek értékesítése  szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 840 főről 800 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
 8531 Általános középfokú oktatás -ról
 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-159/22.794-27/2011. sz. határozat

Tárgy: Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avasi Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (28. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
   a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
   az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,
  a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" 
technikai kódokat,
   az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
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 Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
„900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 

szervezése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

– Tanfolyamok szervezése

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

– Kulturális, egyéb szabadidős és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása

682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

– Helyiségek, eszközök bérbeadása

– Szolgálati lakások fenntartása” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

 A nappali tagozatra felvehetQ maximális tanulólétszámot 918 főről 700 főre,
 Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- 8520 Alapfokú oktatás -ról
- 852010 Alapfokú oktatás -ra módosul.
  Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-160/22.794-28/2011. sz. határozat

Tárgy: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. 

napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (29. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

   a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,

   az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

   a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,

   az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 

  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
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veszélyeztetheti.” mondatot.

 Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
Érvényes 2011. augusztus 31-  ig :
 Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
- az Alaptevékenysége címet:

„562100 Rendezvényi étkeztetés

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb 

képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások
452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás

- Bérmunka végzése

- Gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálata

- Gépjárműjavítás és karbantartás

- Gépjármű műszaki vizsgáztatás.” szöveggel.
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- Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 93 .§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1050 főről 700 főre,

Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
     Az intézmény feladatellátási funkciója  címet Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő:  2011. augusztus 31.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-161/22.794-29/2011. sz. határozat

Tárgy: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 

napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (30. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- Telephely: 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:

-„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő  tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
„55931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 

támogatása
- Kulturális, egyéb szabadidős és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása
Helyiségek, eszközök bérbeadása.” 
szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 180 főről 160 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-162/22.794-30/2011. sz. határozat
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Tárgy: Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Berzeviczy Gergely 
Szakközépiskola és Szakképző Központ  Alapító Okiratának módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (31. sz. 

melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül az „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
-„Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
- az alábbi tevékenységekkel:
- vállalkozásként végezhető tevékenysége arányának felső határa: (15%)

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
563000 Italszolgáltatás

- vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 93 .§ (3) 
bekezdésében foglaltak szerint. Az intézmény vállalkozási tevékenysége az 
alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

az Alaptevékenysége címet
: 
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„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai ok
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatás
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egy

 Szaknyelvi vizsgaközpont (német-angol)
 ECDL vizsgaközpont
 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelte
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg

 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása
  Helyiségek, eszközök bérbeadása.  szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1155 főről 900 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
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adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-163/22.794-31/2011. sz. határozat

Tárgy: Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (32. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglakoztatás

931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás
- Szakmai záróvizsgák szervezése

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Bérmunka végzése
- Tanulók gyakorlati oktatása céljából végzett termelő
   tevékenység, értékesítés
- Szolgálati lakás fenntartása.” szöveggel.

- Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
93 .§ (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Az Alapító Okirat mellékletét a Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés –
választható szakképesítések táblázatában az alábbi szakképesítésekkel kiegészíti:

Sor-
szám

Megnevezés Azonosító száma
Képzési

idő
(év)

2011-06-05 Létesítményi energetikus 52 522 05 0010 52 01 1

6. Ipari informatikai technikus 54 481 04 0010 54 03 2

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 700 főről 650 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
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Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-164/22.794-32/2011. sz. határozat

Tárgy: Debreczeni Márton Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az 

alábbiak szerint jóváhagyja (33. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
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kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
 „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
 a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
955937 Máshová nem sorolható egyéb felnőtt oktatás

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Bérmunka
- Tanműhelyben előállított gyártmányok értékesítése
- Megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése
- Alaptevékenységgel összefüggő termelő és szolgáltató tevékenység” szöveggel.

-   Vállalkozási tevékenység mértéke: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 93 .§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.
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Az Alapító Okiratot módosítja:

a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 930 főről 500 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-165/22.794-33/2011. sz. határozat

Tárgy: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

90



1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 
Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (34. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül az „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562100 Rendezvényi étkeztetés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képz

Tanfolyamok szervezése
Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások

Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása
Helyiségek, eszközök bérbeadása
Bérmosás
 érfuvarozás
Bérmunka végzése
Szolgálati lakás fenntartása
 endégszállás biztosítása
Gyártmányok kereskedelmi értékesítése és forgalmazása
  Tevékenysége körében végzett szolgáltatás.  szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
 az alapító okirat szakmai mellékletében: „Általános iskola 8. vagy szakiskola 10. 
osztály utáni képzés – választható szakképesítések” szöveget az „Általános iskola 
8. után 3 éves előrehozott szakképzés, vagy szakiskola 10. osztály utáni képzés –
választható szakképesítések” szövegre.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
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Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-166/22.794-34/2011. sz. határozat

Tárgy: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola Alapító Okiratának Alapító Okiratának 
módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (35. 

sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi,beszédfogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás

931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
"855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
-Tanfolyami oktatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Bérmunka
- Bérmosás
- Műszaki ellenőrzés
- Kihordásos étkeztetés
- Vendégétkeztetés
- Épületek karbantartása és javítása
  - Áru és késztermék értékesítése.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1410 főről 700 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
 „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-167/22.794-35/2011. sz. határozat

Tárgy: Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Iskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 

napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (36. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- Az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,

- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
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- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
 a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás
- Vizsgáztatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése
841403 - Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Szaktanácsadói, szakértői feladatok
- Továbbképzés
- Nemzetközi programban való részvétel
Szolgálati lakás fenntartása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 997 főről 1044 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
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    Az intézmény feladatellátási funkciója  címet Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-168/22.794-36/2011. sz. határozat

Tárgy: Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Földes Ferenc Gimnázium 
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (37. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
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- Az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenység típusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
 a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása.
 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet:
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 Tanfolyamok szervezése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása

682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Helyiségek, eszközök bérbeadása
  Szolgálati lakások fenntartása.  szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1002 főről 900 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
8520 Alapfokú oktatás -ról
852010 Alapfokú oktatás -ra módosul.
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
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hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-169/22.794-37/2011. sz. határozat

Tárgy: Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gábor Áron „Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 

napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (38. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 

99



kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
864211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
       - Helyiségek, eszközök bérbeadása
       - Szolgálati lakás fenntartása
- Tanulók gyakorlati oktatása céljából végzett 
termelő 
  tevékenység értékesítése
       - Bérmunka végzése
       - Fémipari termékek előállítása és értékesítése. 
       - Képző és iparművészeti termékek előállítása 
és értékesítése.”
szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
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a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 875 főről 650 főre.
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-170/22.794-38/2011. sz. határozat

Tárgy: Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Gimnázium 
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (39. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

  Természettudományos labor működtetése a TÁMOP 3.1.3-10/2 pályázat 
keretében” szöveggel.

- az Alaptevékenysége címet :
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- Tanfolyamok szervezése

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása

682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Szolgálati lakások fenntartása.”. szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1035 főről 950 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
8520 Alapfokú oktatás -ról
852010 Alapfokú oktatás -ra módosul.
„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-171/22.794-39/2011. sz. határozat

Tárgy: Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító  Okiratának 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kandó Kálmán Szakközépiskola
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 

szerint jóváhagyja (40. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4)" technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

– Tanfolyamok szervezése
– Tanfolyami oktatás
– Szakmai záróvizsgák szervezése

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása
  Helyiségek, eszközök bérbeadása.  szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 770 főről 650 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-172/22.794-40/2011. sz. határozat
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Tárgy: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Karacs Teréz Középiskolai 
Leánykollégium Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 

napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (41. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

   a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
   Az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,
   a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,
  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

  Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás

- az Alaptevékenysége címet: 

„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 
ellátása.

Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ról
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-173/22.794-41/2011. sz. határozat
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Tárgy: Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (42. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.” mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:
 a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
 b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
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854211 Felsőfokú szakképzés
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás
 Szakmai záróvizsgák szervezése

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

 Kulturális, egyéb szabadidQs és 
egészségfejlesztési feladatok ellátása
 Helyiségek, eszközök bérbeadása
 Az oktatás során elQállított termékek 
értékesítése.
 Alaptevékenységgel összefüggQ szolgáltatói 
tevékenység.
 Középiskolai tanulók szervezett üdültetése.
  Szolgálati lakás fenntartása.  szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 1430 főről 1300 főre,
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-174/22.794-42/2011. sz. határozat

Tárgy: Központi Leánykollégium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Központi Leánykollégium 
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (43. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

   a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
  az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,
   a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,
   az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

 Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
 Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
az alábbi tevékenységekkel:
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890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás

- az Alaptevékenysége címet:

„552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ról
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-175/22.794-43/2011. sz. határozat

Tárgy: Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Martin János Szakképző Iskola
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak 

szerint jóváhagyja (44. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

  a bevezetQ részbQl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény” szöveget,
  az intézmény típusa szövegrészbQl a közszolgáltató költségvetési szerv” 
szöveget,
  a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló - 1; - 2; (- 3; -   4)  
technikai kódokat,
  az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
  Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

  Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
  Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport
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- az Alaptevékenysége címet: 

„855931-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091-2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

 Tanfolyamok szervezése
 Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások

 Kulturális, egyéb szabadidQs és egészségfejlesztési feladatok ellátása
 Helyiségek, eszközök bérbeadása
 Az oktatás során elQállított termékek értékesítése
 Szaktanácsadói, szakértQi feladatok
 Továbbképzés
  Nemzetközi programban való részvétel.  szöveggel. 

Az Alapító Okiratot módosítja:

„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
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vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-176/22.794-44/2011. sz. határozat

Tárgy: Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Iskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Petőfi Sándor Középiskolai 
Fiúkollégium Iskola Alapító Okiratának  módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (45. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
-  „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
- az Alaptevékenysége címet 
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„55200
1

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő 

tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ról
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, 
hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási 
kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára 
jelentse.

Felelős: Polgármester

115



Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-177/22.794-45/2011. sz. határozat

Tárgy: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának  módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (46. sz. 

melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést,
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.”  mondatot. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás
931204 Diáksport
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- az Alaptevékenysége címet:

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb

képzés

- Tanfolyamok szervezése
- Tanfolyami oktatás

55200
1

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

56100
0

Éttermi, mozgó vendéglátás

56210
0

Rendezvényi étkeztetés

85609
9

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

68200
1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68200
2

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

84140
3

Város-, községgazdálkodási m
szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása

45200
0

Gépjárműjavítás, -karbantartás

- Személygépjárművek javítása (autószerelés, karosszériajavítás, kerékszerelés, 
centírozás, műszeres mérés)
- Környezetvédelmi vizsgálat, javítás, beállítás.
- Karosszériaelemek gyártása.
- Személygépkocsi-utánfutó gyártása és kölcsönzése.
- Gépjármű műszaki vizsgáztatás.
- Épületvillamossági és erősáramú szerelések.
- Érintésvédelmi, szabványossági, munkavédelmi, tűzvédelmi vizsgálatok.
- Ruhaipari termékek gyártása és értékesítése.
- Épületlakatos munkák végzése (biztonsági rácsok, biztonsági ajtók stb. 
készítése, szerelése).
- Forgácsoló munkák vállalása.
-Vasipari termékek gyártása.
- Külső cégek részére karbantartási munkák végzése.
- Nyomdaipari és könyvkötészeti termékek előállítása és értékesítése.
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- Helyiségek, eszközök bérbeadása.
- Kiállítások szervezése (Szakmunkás Galéria).
- Külső cégek reklámjainak hirdetése, dekoratőr, fotós és PR tevékenység
- Férfi-női fodrászati, kozmetikai szolgáltatás.
- Elektronikai eszközök készítése.
- Audiovizuális eszközök javítása.
- - Műholdvevő rendszerek telepítése és beállítása.
- Biztonsági riasztó rendszerek kiépítése.
- Selejtezéshez szükséges műszaki bizonylatok kiállítása iskolák részére.
- Jelmezkölcsönzés.” szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

„Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
8531 Általános középfokú oktatás -ról
853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

118



V-178/22.794-46/2011. sz. határozat

Tárgy: Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának  módosítását 
2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (47. sz. 

melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
- „Vállalkozási tevékenység mértéke: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 64. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint.”  mondatot. 

Az  Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
„Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.

- az alábbi tevékenységekkel:
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport
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- az Alaptevékenysége címet:

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
562920 Egyéb vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
561000 Éttermi mozgó vendéglátás

Tanfolyamok szervezése
Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok 
  ellátása
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Nemzetközi programban való részvétel 
- Vendéglátóipari termékek előállítása és értékesítése 
- Szolgálati lakás fenntartása.” szöveggel.

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

Az Alapító Okiratot módosítja:

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre.
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 

120



törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-179/22.794-47/2011. sz. határozat

Tárgy: Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja (48. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget,
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló "- 1; - 2; (- 3; - 4") technikai 
kódokat,
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet 
kiegészítő, végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot.
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”:
- „Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel.
- az alábbi tevékenységekkel:

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglakoztatás
931204 Diáksport

- az Alaptevékenysége címet: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- Tanfolyamok szervezése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
682002-Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Szolgálati lakások fenntartása.” szöveggel.     

Az Alapító Okiratot módosítja:

- a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 714 főről 650 főre,
- Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben:
- 8531 Általános középfokú oktatás -ról
- 853100 Általános középfokú oktatás -ra módosul.
- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási 
jogköre” címre módosítja.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya
Határidő: 2011. augusztus 31.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

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

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény 
vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változásokat  –
adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a közgyűlés döntését követő 15 napon belül

V-180/22.795/2011. sz. határozat

Tárgy: Diósgyőri Birkózó Club eredményességi támogatásának megítélése 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Diósgyőri 
Birkózó Club eredményességi támogatásának megítélésére” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati 
rendeletében az Eredményességi támogatás soron szereplő 2 millió forintból 
305.000 Ft (azaz Háromszázötezer forint) eredményességi céltámogatást 
biztosít a Diósgyőri Birkózó Clubnak.

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Diósgyőri Birkózó Club közötti 
Megállapodást jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai Osztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2011. július 10.

V-181/22.796/2011. sz. határozat

Tárgy:Közművelődési megállapodások megkötése 
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat új közművelődési 
megállapodások kötésére közművelődési feladatellátás céljából” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a ,,Bükkalja 
Táncszínház” Alapítvány által megkötendő közművelődési feladatellátásról
szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Nyilas Misi 
Alapítvány által megkötendő közművelődési feladatellátásról szóló  
„Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Lévay József 
Közművelődési Egyesület által megkötendő közművelődési feladatellátásról
szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Montázs 
Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület által megkötendő 
közművelődési feladatellátásról szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével 

együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Dialóg a 
Közösségekért Közhasznú Egyesület által megkötendő közművelődési 
feladatellátásról szóló „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Észak-Keleti 
Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület által megkötendő közművelődési 
feladatellátásról szóló  „Megállapodás”-t  a mellékletével együtt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodások és a 
mellékletek aláírására.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: 2011. július 1.

V-182/22.798/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc 
Turizmusáért Közhasznú Egyesületből történő kilépése és az 
együttműködési megállapodás megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből 
történő kilépésére és az együttműködési megállapodás megszüntetésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületben 
fennálló teljes jogú tagságát megszünteti, az Egyesületből 2011. július 1. 
napjával kilép. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tagság 
megszüntetése iránt szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 1.

2. A Közgyűlés az önkormányzat és a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület 
között 2009. évben létrejött "Együttműködési Megállapodás"-t 2011. július 1. 
napjával megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megszüntetéshez szükséges eljárást folytassa le, jognyilatkozatokat tegye 
meg.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 1.
3. A Közgyűlés a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületben való 

önkormányzati szerepvállalás az ÉMOP-2008-2.3.1. TDM szervezet 
támogatása c. pályázat beadása tárgyú, VI-182/31.995/2009. számú 
határozatának 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. pontjait hatályon kívül helyezi. A 
határozat 9. pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

V-183/22.310-2/2011. sz. határozat

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

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

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1. 
mellékletében foglaltak szerint 2011. július 1. napjával jóváhagyja. Az egységes 
szerkezetbe foglalt szabályzat a határozat 2. mellékletében található. A Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábra a határozat 3. melléklete.

Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. július 1.

V-184/22.804/2011. sz. határozat

Tárgy: Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás elnyerésére pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
elnyerésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat 
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által fenntartott költségvetési szerveknél az igényléssel érintett foglalkoztatott 
létszám 6 fő az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Az igényléssel érintett intézmények foglalkoztatotti létszáma

Költségvetési szerv, 
intézmény 

2011. évi 
költségvetésb
en 
engedélyezett 
létszámkeret, 
álláshely (fő)

Létszámcsökkenés 
(fő) 2011. december  

31-re 
engedélyezett 
létszám (fő)

Költségvetési szerv, 
intézmény 

2011. évi 
költségvetésb
en 
engedélyezett 
létszámkeret, 
álláshely (fő)

II-
35/22.316/
2011. kgy.
határozat
alapján
(fő)

- ebből 
igényléss
el
érintett
(fő)

2011. december  
31-re 
engedélyezett 
létszám (fő)

Fazekas-Istvánffy általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

139 -2 -2 137

Herman Ottó Általános 
Iskola és Munkácsy M. 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

113 -2 -2 111

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

133 -2 -1 131

Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola

88 -8 -1 80

Érintett intézmények 
összesen

473 -14 -6 459

Igényléssel nem érintett 
intézmények összesen

6608 -36 - 6572

Miskolc Város összesen 7081 -50 -6 7031

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály és az érintett intézmények vezetői
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés elrendeli a létszámváltozás átvezetését a 3/2011. (III. 16.) sz. 
költ ségvetési rendeletében.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:  Humán Főosztály 
Határidő: 2011. december 31.

3.) A Közgyűlés a létszámcsökkentések miatti kötelezettségek teljesítéséhez 
9.970.442,-Ft egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatot nyújt be a 

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságához.

Felelős: polgármester
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: pályázati kiírásban megjelölt határidő szerint

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: pályázati kiírásban megjelölt határidő szerint

V-185/22.806/2011. sz. határozat

Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről 
szóló  közgyűlési határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a középfokú 
oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről szóló IV-68/43.551/2010. sz 
közgyűlési határozat módosítására” című közgyűlési előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a középfokú oktatási intézmények 2011. 
évi beiskolázási tervéről szóló  IV-68/43.551/2010. sz közgyűlési határozat 
III/C/22. pontját az alábbiak szerint módosítja:

III/C/22. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium

8. osztály elvégzése után előrehozott alternatív 3 évfolyamos szakképzés (5 osztály)

OKJ szám Megnevezés
Képzési idő

(év)
Felvehetők 
száma (fő)

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 2 15

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 3 15

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 3 15

31 525 02 1000 00 00 Járműfényező 2 15

31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos 2 15

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 2 15

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos 2 15

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő 2 30

31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 1 15

2+2 évfolyamos Informatika szakmacsoport (1 
osztály)
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A 10. osztály elvégzése után a fenti tanulók (a 2012/2013-as tanévben) a 
szakképzési évfolyamokon az alábbi tervezett szakképesítések közül 
választhatnak:

OKJ szám Megnevezés Képzési idő (év) Felvehetők száma 
(fő)

33 523 01 1000 00 00 Számítógép-szerelő, 
karbantartó

2 30

2. A közgyűlés a középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről 
szóló IV-68/43.551/2010. sz közgyűlési határozat III/C/19. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

III/C/19. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium:

- 4 évfolyamos humán szakterület Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (1/2 
osztály)
- 4 évfolyamos humán szakterület Egészségügy szakmacsoport

(1/2oszt
ály)
- 4 évfolyamos műszaki szakterület Közlekedés szakmacsoport (1 
osztály)
- 4 évfolyamos műszaki szakterület Informatika szakmacsoport (1 
osztály)
- 5 évfolyamos humán szakterület Művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport (színházi táncos, néptáncos, kortárs-modern táncos) (1/2 
osztály)
- 4 évfolyamos humán szakterület Művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport (alkalmazott fotográfus) (1/2 
osztály)
- 4 évfolyamos humán szakterület Művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport  (divat és stílustervező, dekoratőr) (1 
osztály)
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után (a 2014/2015-ös 
tanévben) az alábbi tervezett szakképesítések közül választhatnak:

OKJ szám Megnevezés
Képzési 
idő (év)

Felvehetők
száma (fő)

54 211 01 0000 00 00
Alkalmazott fotográfus (emelt 
szintű) 2 35

54 211 07 0000 00 00 Divat-stílustervező (emelt szintű) 3
54 211 04 0000 00 00 Dekoratőr (emelt szintű) 2 35
52 213 01 0000 00 00 Kiadvány és képszerkesztő 2

54 542 01 0010 54 02
Könnyűipari technikus
Ruhaipari technikus 2

54 481 03 0010 54 02
Informatikai rendszergazda
(informatikai műszerész,) 2

3554 481 03 0010 54 07
Informatikai rendszergazda
(Webmester) 2 35

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 2 18
52 212 02 0010 52 02 Színész II. 3 20
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52 347 03 0000 00 00
Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati asszisztens 1 35

54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus 3 17

A Széchenyi TISZK keretén belül indítandó szakképesítések:

OKJ szám Megnevezés Képzési 
idő (év)

Felvehetők
száma (fő)

51 525 02 0010 51 02 Vasúti járműszerelő; Villamosjármű 
szerelő

2 30

51 525 02 0010 51 03 Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű-
szerelő

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő 2 70
51 525 01 0001 54 01 Autótechnikus (autószerelőknek !) 2 70
52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész 2 35
55 343 01 0010 55 01 Üzleti szakügyintéző

Banki szakügyintéző
2 35

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 35

3. A közgyűlés a határozat többi pontját változatlan tartalommal érvényben tartja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály, Közoktatási Osztály 
Határidő: 2011. szeptember 1.

V-186/22.817/2011. sz. határozat

Tárgy: 2011/2012-es nevelési illetve tanévben indítható csoportok, 
osztályok és alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló közgyűlési 
határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az óvodákban, 
általános és középiskolákban a 2011/2012-es nevelési illetve tanévben indítható 
csoportok, osztályok és  alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló közgyűlési 
határozat módosítására” című előterjesztést és az alábbi  határozatot hozza:

I. ÓVODA

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es nevelési évben indítható 
csoportok számát engedélyező II-35/22.316/2011. sz. határozat 1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében
(Miskolc, Serház u.1.) 
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Intézmény 
A II-35/22.316/2011. 
sz. határozatban
engedélyezett
csoportok száma

Változás A 2011/2012. 
nevelési évben 
engedélyezett 
csoportok száma

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

24 +1 25

Összesen: 24 +1 25

Belvárosi-
DiósgyőriÓvodai 
Gazdasági Igazgatóság 
összesen

99 +1 100

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

Intézmény 
A II-
35/22.316/2011. sz. 
határozatban
engedélyezett
csoportok száma

Változás A 2011/2012. 
nevelési évben 
engedélyezett 
csoportokszáma

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

11 +1 12

Szinva - Népkerti Óvoda
~ Zsolcai kapu 17.

12 -3 9

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

10 +1 11

Összesen: 33 -1 32
Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság 
összesen

92 -1 91

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es nevelési évben 
engedélyezett alkalmazotti álláshelyek számát meghatározó II-35/22.316/2011. sz. 
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Serház u. 1.):
Intézmény II-35/22.316/2011. sz. 

határozatbanengedé-
lyezett alkalmazotti 
létszám

Változás A 2011/2012. nevelési 
évben engedélyezett 
alkalmazotti létszám

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

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

Összesen 50 36 86 +2 +1 +3 52 37 89
Belvárosi-
DiósgyőriÓvodai 
Gazdasági Igazgatóság 
összesen

209 178 387 +2 +1 +3 211 179 390

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

Intézmény 
II-35/22.316/2011. sz. 
határozatbanengedély
ezett
alkalmazotti létszám

Változás A 2011/2012. 
nevelési évben 
engedélyezett 
alkalmazotti 
létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.
Pitypang Óvoda
~ Selyemrét u. 38.
~ Óvoda u. 7.

23 19 42 +2 +1 +3 25 20 45

Szinva-Népkerti 
Óvoda
~ Vörösmarty u. 26.
~ Zsolcai kapu17.

25 21 46 -6 -4 -10 19 17 36

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

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

Összesen 69 57 126 -2 -2 -4 67 55 122

Avas és Környéke 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság 
összesen

190 164 354 -2 -2 -4 188 162 350

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

II. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-es 
tanévben indítható csoportok, osztályok számát meghatározó II-

35/22.316/2011. sz. határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:


Intézmény
II-35/22.316/ 

2011. sz. 
határozatban
engedélyezett
oszt. száma

Csökkenés/
emelkedés

2011/2012-
ben indítható
oszt. száma
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Fazekas Utcai Ált. Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

32 -12 20

Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 

45 -21 24

Komlóstetői Általános Iskola 25 -11 14

Kazinczy F. Ált. és Magyar-Angol Két 
Tan. Nyelvű Iskola 
- Miskolctapolcai Ált. Iskola 

30 +1 31

Bulgárföldi Ált. és Magyar-Angol Két 
Tan. Nyelvű Iskola 
- Erenyői Ált. Iskola 

20 +1 21

Összesen 152 -42 110
Városi szinten alapfokú nevelési-
oktatási
intézmények összesen
- óvoda
- nappali iskola 
- nappali összevont
- esti
- levelező

4
475

3
2
4

-
-42

-
-
-

4
433

3
2
4

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-
es tanévben indítható iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai csoportok 

számát meghatározó II-35/22.316/2011. sz. határozat 6. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

Intézmény A II-35/22.316/2011. sz. 
határozattal engedélyezett Változás 2011/2012. tanév

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Fazekas Utcai Ált. Iskola 
és AMI 11 5 6 -5 -1 -2 6 4 4

Szabó L. Ált. és Német-
Két Tan. Ny. Iskola 11 13 1 - -11 - 11 2 1

Komlóstetői Ált. Isk. 11 5 2 -5 -4 - 6 1 2
Szilágyi D. Ált. Isk.
- Görömbölyi
- Gárdonyi G. 

5 10 2 - +1 - 5 11 2

Összesen: 38 33 11 -10 -15 -2 28 18 9
Városi szinten alapfokú 
nevelési-oktatási
intézmények összesen

91 152 20 -10 -15 -2 81 137 18

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester133



Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-
es tanévben az alkalmazotti álláshelyek számát meghatározó II-35/22.316/2011. 
sz. határozat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény II-35/22.316/2011. sz. 
határozattal 
engedélyezett

álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

2011/2012. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.
Fazekas Utcai Ált. 
Iskola és AMI 101 36 137 -29 -17 -46 72 19 91

Szabó L. Ált. Iskola 99 41 140 -46 -15 -61 53 26 79
Komlóstetői Ált. 
Iskola
- Fazola H. Ált. 
Iskola

65 33 98 -29 -11 -40 36 22 58

Miskolci Nevelési, 
Logopédiai, 
Pályaválasztási  
Tanácsadó és 
PedagógiaiIntézet 

26 5 31 +13 +4 +17 39 9 48

Összesen 291 115 406 -91 -39 -130 200 76 276
Városi szinten 
alapfokú nevelési-
oktatási
intézmények 
összesen

1.215 535 1.750 -91 -39 -130 1.124 496 1.620

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

III. KÖZÉPISKOLA

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es tanévben a 
középfokú nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok számát 
meghatározó II- 35/22.316/2011. sz. határozat 8. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

Intézmény 
A II-35/22.316/2011. 

sz. határozattal 
engedélyezett

Csökkenés/emelkedés                                                                             
2011/2012-ben 

indítható osztályok 
száma

nappal
i

esti
levelez

ő
nappa

li
esti 

levelez
ő

nappa
li

esti 
levelez

ő
MITISZK-hez tartozó intézmények
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Andrássy  Gyula  
Szakközépiskola 

25 - - -1 - - 24 - -

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

36 - - -2 - - 34 - -

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények
Debreczeni Márton 
Szakképző Iskola 

21 - - -2 - - 19 - -

Fáy András 
Közgazdasági 
Szakközépiskola

23 - - -23 - - - - -

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények
Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 

21 - - -1 - - 20 - -

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények
Szemere Bertalan 
Szakközép-iskola, 
Szakiskola és Kollégium 

48 - - -1 - - 47 - -

Összesen 174 - - -30 - - 144 - -
Városi szinten 
középfokú
intézmények  összesen

549 19 14 -30 - - 519 19 14

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es tanévben a 
középfokú nevelési-oktatási intézményekben az alkalmazotti létszámot 
meghatározó  II- 35/22.316/2011. sz. határozat 10. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

Intézmény A II-35/22.316/2011. 
sz. határozattal 
engedélyezett

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2011/2012-es 
tanévben

engedélyezett 
álláshe-lyek száma 

Ped. Egyé
b

Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Gimnáziumok
Diósgyőri Gimnázium 65 27 92 -16 -5 -21 49 22 71
MITISZK-hez tartozó intézmények 
Andrássy Gyula  
Szakközépiskola 

59 30 89 +1 - +1 60 30 90

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények 
Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola 

41 39 80 -4 - -4 37 39 76

Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskola

64 28 92 -64 -28 -92 - - -

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények 
Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola

44 8 52 +2 - +2 46 8 54
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Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 

82 53 135 +5 -2 +3 87 51 138

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 

55 21 76 -2 - -2 53 21 74

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények 
Szemere Bertalan Szakközép-
iskola, Szakiskola és 
Kollégium 

102 105 207 -1 - -1 101 105 206

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények 
Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskola

73 34 107 -1 +1 - 72 35 107

Martin János Szakképző 
Iskola

53 35 88 -5 -2 -7 48 33 81

Központi Leánykollégium 12 45 57 - +2 +2 12 47 59
Összesen 650 425 1.075 -85 -34 -119 565 391 956
Városi szinten középfokú 
intézmények összesen

1.395 852 2.247 -85 -34 -119 1.310 818 2.128

A Közgyűlés II-35/22.316/2011. sz. határozata módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2011. július 1.

V-187/22.818/2011. sz. határozat

Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői beosztására 
történő pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat nevelési-oktatási 
intézmények magasabb vezetői beosztására történő pályázat kiírására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal a 
Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u. 6. sz.)
Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. sz.)
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530 

Miskolc, Vörösmarty u. 76.)
magasabb vezetői beosztására 2011. október 1-jétől 2016. július 31-ig
terjedő határozott időre.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetését.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fazekas-
Istvánffy       Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525 
Miskolc, Fazekas u. 6.), a Komlóstetői Általános Iskola (3533 Miskolc, 
Olvasztár u. 1.), valamint a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) vezetői 2011. június 30. 
napjával a magasabb vezetői megbízatásukról lemondanak.
A közgyűlés Kascsák Ferenc, Farkasné Karres Éva és Hegedűs Andrea 
intézményvezetőket a munkavégzési kötelezettség alól 2011. július 31. 
napjával mentesíti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

V-188/22.819/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolci Családsegítő Központ alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Családsegítő Központ alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Családsegítő Központ alapító 
okiratának módosítását 2011. június 16. napjától az alábbiak szerint jóváhagyja:

Az Alapító Okiratból törli:

- Az 1./ pont „Jogszabályban meghatározott közfeladata” részből: „közszolgáltató 
költségvetési szerv” szöveget.

- A 2./pont „Működési köre” részből: „az alapító okirat 8. pontjában 
meghatározottak szerint” szöveget.

Az Alapító Okiratot módosítja:

- A „3./ Az intézmény Szt., szerinti besorolása, típusa” címet „3./ Az intézmény 
szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége, Szt., szerinti besorolása, típusa” címre

- A „7./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége” címet „7./ Az intézmény 
vállalkozási tevékenysége” címre 
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- A bevezető részt: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel.

- A 3./ pontot „89044 Közfoglalkoztatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
889926 Közösségi szolgáltatások” 
szöveggel.
- A 7./ pontot „A vállalkozásként végezhető tevékenység arányának felső határa: 
15%.” szöveggel

2.) A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 
felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését követő 8 
napon belül.
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve a közgyűlés döntését követő 8 napon 
belül

V-189/22.820/2011. sz. határozat

Tárgy: Közterületek elnevezése

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc–Örömhegy 24383 
helyrajzi számú területnek az Örömhegy utca elnevezést adja.

2. A Közgyűlés a Miskolc–Nagyszentbenedek 61953 helyrajzi számú terület 
jelenlegi „Nagyszentbenedek dűlőút” elnevezését nem változtatja meg.

3. A Közgyűlés Miskolc–Martinkertváros 12584/1 és 12585/1 helyrajzi számú 
területnek  a Tarna utca elnevezést adja.

4. A Közgyűlés a Miskolc–Hejőpark, 40600/11 helyrajzi számú területnek  a 
Sáfrány köz elnevezést adja.

5. A Közgyűlés a VIII-210/32.171/2009. számú határozat 1. c.) pontjában a 
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Miskolc-Ruzsinszőlő 71014 helyrajzi számot módosítja 7017 helyrajzi 
számra, melyben a  „Ruzsinszőlő dűlőút” elnevezést  Ruzsinszőlő utca 
elnevezésre módosította.

6. A Közgyűlés a VIII-210/32.171/2009. számú határozata többi pontját 
változatla nul érvényben tartja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet – informatikai rendszeren történő 

átvezetés, érintettek tájékoztatása, 
az első fokú ingatlanügyi hatóság tájékoztatása

Határidő: 2011. július 31.
Végrehajtásban közreműködik:
Hatósági Főosztály –  házszámozási hatósági eljárás lefolytatása, címnyilvántartásba 
vétel elvégzése
Gazdálkodási Főosztály – közterületi névtáblák készíttetése, kihelyezése; 
az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
Határidő: 2011. szeptember 15.

V-190/22.821/2011. sz. határozat

Tárgy: Térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezése, a megfigyelt 
közterület kijelölése  az avasi és diósgyőri városrészben, valamint 
Martin-kertvárosban

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  térfigyelő 
kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt közterület kijelölésére az 
avasi és diósgyőri városrészben, valamint Martin-kertvárosban” című 
előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az avasi és 
diósgyőri városrészben a közterületen képfelvevők kerüljenek elhelyezésre, 
valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületeket az alábbiak szerint jelöli 

ki:

Avas városrész db Kamera típus
Hadi Ipari park 1 Speed Dome
Avas Gimnázium előtti tér 1 Speed Dome
Európa Ligeti játszótér 1 Speed Dome
Ifjúság u. - Áfonyás u. közti tér 1 Speed Dome
Gesztenyés utca (posta mögött) 1 Speed Dome
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Felsőruzsin u. 1 Speed Dome
Sályi utcai játszótér 1 Speed Dome

Diósgyőr városrész db Kamera típus
Móra F. u. 1/A. 1 Speed Dome
Nagy Lajos király u. - Vár u. 1 Speed Dome

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. - Miberszolg Kft.
Közreműködik: Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti

Osztálya
Gazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés utólag jóváhagyja a Martin-kertváros városrészben a 
közterületen kiépített képfelvevők elhelyezését, valamint a képfelvevővel 
megfigyelt közterületeket az alábbiak szerint jelöli ki:

Kisfaludy út eleje ( felüljáró után)                                          2 db Fix kamera
Kisfaludy út közepe (Mezőkeresztes Takarékszövetkezet)    1 db Dome 
kamera
Kisfaludy út vége ( Gázcseretelep)                                         2 db Fix  kamera 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti 

Osztálya
Gazdálkodási Főosztály

Határidő : azonnal

V-191/22.823/2011. sz. határozat

Tárgy: Hozzájárulás megadása az X-Centrum Nonprofit Kft. és egyes 
Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésébe tartozó társaságok között 
létrejött, Miskolc Kártya kedvezményt biztosító, Szolgáltatói 
Együttműködési Szerződéseknek és a szerződésekben rögzített 
szolgáltatási kedvezményeknek a felmondásához

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a 
„Javaslat hozzájárulás megadására az X-Centrum Nonprofit Kft. és egyes 
Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésében álló társaságok között létrejött, Miskolc 
Kártya kedvezményt biztosító, Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a 
szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezményeknek a  felmondásához” című
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 

MVK Miskolci Városi Közlekedési  Zrt. (3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.)
Miskolci Turisztikai Kft.                          (3519 Miskolc, Pazár sétány 1.)
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Régió Park Miskolc Kft.                          (3530 Miskolc, Arany J. u. 37.)
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.       (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.)
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.   a Miskolci Állatkert és Kultúrpark 

tekintetében
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

gazdasági társaságok az X-Centrum Nonprofit Kft.-vel a Miskolc Kártya 
üzemeltetésére és kedvezmények nyújtására megkötött Szolgáltatói Együttműködési 
Szerződéseiket 2011. június 30. napjáig történő közléssel, 2011. december 31. napi 
megszűnési időponttal felmondják és ugyanilyen határidővel a kártyabirtokosok 
számára nyújtott szolgáltatási kedvezményeket megszüntessék.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
határozatban megjelölt társaságok

Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. június 30.

2.  A Közgyűlés elhatározza miskolci lakosok számára  kedvezményt biztosító, új 
városi kártyarendszer kifejlesztését.
A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy dolgozza ki az új 
kedvezményrendszer koncepcióját és elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
határozatban megjelölt társaságok

Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. novemberi közgyűlés

V-192/22.824/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közötti pedagógiai szakszolgálati feladat-
ellátási szerződés módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási szerződés módosítására” című 
előterjesztést, s a megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város között a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létrejött megállapodás 1. pontja 
egy új, franciabekezdéssel egészül ki:
„ iskolapszichológusi hálózat működtetése”

2. A megállapodás 4.2. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 
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„ 4.2 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása a szakszolgálati feladatot ellátó 
intézmény részére a költségvetési törvényben a többcélú kistérségi 

társulásokat ezen a jogcímen megillető kiegészítő normatíva figyelembe vételével a 
Társulási Tanács által megállapított összeget biztosítja.”

A megállapodás 4.3. pontját a felek hatályon kívül helyezik.

A Közgyűlés  felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterét, 
hogy a határozat végrehajtásához szüksége intézkedéseket megtegye, a 
melléklet egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási 

megállapodásokat aláírja.

Felelős: Dr. Kriza Ákos elnök
Határidő:

az 1.pont vonatkozásában a pályázati kiírástól függően, 2011. szeptember 1.
a 2. pont vonatkozásában 2011. szeptember 11.

V-193/22.825/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal

2. pont vonatkozásában 2011. június 30.

V-194/22.826/2011. sz. határozat

Tárgy: Nyékládháza Város Önkormányzatával kötött Társulási 
(Együttműködési) Megállapodás megszüntetése és Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Nyékládháza 
Város Önkormányzatával kötött Társulási (Együttműködési) Megállapodás 
megszüntetésére és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyékládháza Város Önkormányzata 
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2004. évben a 
gyámhivatali társulás létrehozására létrejött „Társulási (Együttműködési) 
Megállapodás” megszüntetéséhez 2011. június 30. napjával hozzájárul a 2. 
melléklet szerint.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Gyámügyi Osztály
Határidő: 2011. június 30.

2.) A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási 
(Együttműködési) Megállapodás megszüntetésének aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Gyámügyi Osztály
Határidő: 2011. június 30.

3.) A Közgyűlés Nyékládháza Város Önkormányzata részére az elvégzett 
gyámhivatali feladatok ellátása után fennálló 2.016.408.- Ft 

díjtartozás megfizetésére részletfizetést nem engedélyez. A díjtartozást 
Nyékládháza Város Önkormányzatának egy összegben kell 

megfizetnie Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  költségvetési 
elszámolási számlájára 2011. július 15. napjáig.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 15.

4.) A Közgyűlés  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítását jóváhagyja azzal, hogy az alapító okirat 8. pont 
„Illetékességi területe” szövegrészből a „külön megállapodás alapján –
Nyékládháza közigazgatási területe” szövegrészt törli az  5. melléklet 

szerint.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését 
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követő 8 napon belül. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 
mellékletét képezi. 

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

V-195/22.827/2011. sz. határozat

Tárgy: MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója díjazásának 
megállapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója díjazásának megállapítására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Dezső, a MITISZK Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója díjazását 2011. július 1-től 2012. június 30-ig tartó 
időtartamra bruttó 350.000.- Ft/hó, azaz Háromszázötvenezer forint/hó 
összegben állapítja meg.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 1.

V-196/22.828/2011. sz. határozat

Tárgy: Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 
fejlesztése című kiemelt projekt műszaki tartalom módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Diósgyőr-Lillafüred komplex 
kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki tartalom 
módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki 
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tartalmának a módosítását az alábbiak szerint.
- Diósgyőri Vár rendezvényhelyszín fejlesztése
Belső vár fejlesztési program:
- Nyugati szárny: alagsori, korábban bortároló helyiségek rekonstrukciója, 
lefedése,
- Keleti szárny: alagsori helyiségek és kápolna helyreállítása
- Északi szárny: lovagterem és alagsori helyiségei helyreállítása
- Déli szárny: helyiségeinek rekonstrukciója
- Várudvar: lépcsőzetek és az udvar megújítása
- Lovagi Tornák Tere kialakítása
- A Lovagi Tornák Tere előtti tér kialakítása – Vásártér,
- Lillafüredi tanösvény fejlesztése – tematikus függőkert kialakítása,
ezért módosítja a III-74/31.451/2009. számú határozatának 1. pontját, melyben 
döntött a diósgyőri vár, Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési kiemelt 
projekt tartalmáról.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és 

Rendezési Osztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2. fordulóban beadott projekt adatai 
alapján a projekt összes elszámolható költsége 2.472.373.314 Ft, amelyből 

1.999.340.000 Ft a támogatás, 473.033.314 Ft az önrész, ezért módosítja a III-
74/310.451/2009. számú határozatának 2. pontját; a pályázat 587 M Ft 

összegű pályázati önrésze 473.033.314 Ft összegű  pályázati önrészre változik.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és 

Rendezési Osztály Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

V-197/22.829/2011. sz. határozat

Tárgy: Köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezése és országzászló 
kihelyezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat köztéri 
képzőművészeti alkotás áthelyezésére és országzászló kihelyezésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az országzászló 
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korábbi helyén 2011. augusztus 20-án avasson Miskolc város a nemzeti 
összetartozás jegyében új országzászlót a korábbi építmény 

reprodukciójaként; a műalkotáshoz méltó környezet kialakításával egyidejűleg.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Kerényi Jenő (1908 – 1975) Munkácsy 
díjas, Kossuth-díjas szobrászművész Géniusz című szobra a kijelölt új 
helyszínen kerüljön felállításra, a műalkotáshoz méltó környezet kialakítása 
után.

A Közgyűlés támogatja, hogy az országzászló emlékmű, valamint a Géniusz 
című szobor  áthelyezése, új helyszínen történő felállítása kapcsán felmerülő 
pénzügyi fedezet adományokból kerüljön biztosításra.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: 

Polgármesteri Kabinet -  az indítványozó, a  Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus, az alkotó, valamint a Géniusz c. mű esetében az 
alkotó jogutódjának értesítése, 
Kerényi Jenő (1908 – 1975)  Munkácsy díjas, Kossuth-díjas 
szobrászművész Géniusz c. szobrának elbontásához szükséges 
dokumentumok beszerzése, a műalkotás elbontásának 

lebonyolítása,
a Géniusz c. szobor új helyszínen történő felállításával 
összefüggő eljárás lefolytatása,
az országzászló emlékmű felállításával összefüggő eljárás 
lebonyolítása

Határidő: 2011. augusztus 15.
Végrehajtásban közreműködik:

Hatósági Főosztály – az országzászló emlékmű kihelyezésével, 
valamint a Géniusz c. szobor új helyszínen történő felállításával 
összefüggő építéshatósági eljárás lefolytatása

Gazdálkodási Főosztály – az emlékművek megőrzése, fenntartása, 
védelme, folyamatos karbantartása; az ehhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása.

Városgazda Kft. - Géniusz c. szobrának elbontása, új helyszínen 
történő felállítása kapcsán felmerülő technikai feltételek biztosítása
Határidő: 2011. július 31.

V-198/22.830/2011. sz. határozat

Tárgy: Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
lemondásának tudomásulvétele és az Alapító Okiratának 

módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi 
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Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának 
tudomásulvételére és az Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Kun Attila az ügyvezetői tisztségről 
2011. május 31. napjával történő lemondását tudomásul veszi, egyben felkéri a 
polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, ill. 2011. május 31.

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

1. 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 ügyvezetőt írásban értesíteni köteles."

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

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

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

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

Dr. Szabó Brigitta (anyja neve: Csík Julianna lakcíme: 3532 Miskolc, Tátra u. 
34. sz. alatti lakos) 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 ügyvezető a tisztségre szóló megbízást külön íven szerkesztett nyilatkozattal 
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fogadja el. Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy 
személyében a gazdasági társaságokról szóló törvény 23. és 25. §-aiban a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró 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 ügyvezető önállóan képviseli 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 ügyvezető önállóan, egy személyben jogosult 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 ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles cégaláírási 
nyilatkozatának 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.”

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

"11. Az ügyvezető 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 ügyvezetővel 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 ügyvezetője 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."

Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik.

A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalását.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. július 16.

V-199/22.831/2011. sz. határozat

Tárgy: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei kapacitásának 
a csökkentése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Egyesített 
Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei férőhelyeinek a csökkentésére” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat bölcsődei férőhelyeinek a számát 2011. július 1. 
napjától 540 férőhelyben állapítja meg.

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat működési engedélyének módosításával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat Igazgatója
Határidő: azonnal, illetve 2011. július 1.

V-200/22.832/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. II. félévi 
munkaterve
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 
2011. II. félévi munkatervének megállapítására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

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

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat  2011. II. 
félévi elfogadott  munkatervében meghatározott időpontoktól eltérhet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

V-201/22.833/2011. sz. határozat

Tárgy: Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos hídjainak 
rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi 

végrehajtásáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló Miskolc város 
közúti és gyalogos hídjainak rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi 
végrehajtásáról” készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc város közúti és gyalogos 
hídjainak rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

V-202/22.834/2011. sz. határozat

Tárgy: Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas és magas 
épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Miskolc város területén lévő 
középmagas és magas épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról” című  
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc város területén lévő 
középmagas és magas épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadja.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosított pénzügyi 
keret terhére elrendeli a tűzoltósági felvonulási területtel nem rendelkező 
magas, Dorottya u. 1.sz. alatti lakóépületnél a szükséges útterv 
elkészítését.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
Határidő: 2011. december 31.

3. A Közgyűlés a tűzoltóság által elkészített részjelentés alapján elrendeli a 
tűzoltósági felvonulási területtel nem rendelkező középmagas
lakóépületeknél a tűzoltósági felvonulási terület biztosítása érdekében 

megoldási javaslatok elkészítését.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
Határidő: 2011. november 30.

4. A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosított pénzügyi 
keret terhére elrendeli a tűzoltósági felvonulási területtel nem rendelkező 
középmagas lakóépületeknél a tűzoltósági felvonulási  terület biztosítására 
fakivágások elvégzését, közúti jelzések kihelyezését, tűzcsapok területének 
jelölését a részjelentés alapján.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
Határidő: 2011. november 30.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Miskolci Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósággal kössön „Megállapodást” a tűzoltósági 
felvonulási területek  biztosítását akadályozó növényzet, fák önköltségen 
végzendő gallyazására, kivágására.
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Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
Határidő: 2011. június 30.

6. A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosított pénzügyi 
keret terhére elrendeli  a középmagas lakóépületeknél a tűzoltósági 
felvonulási terület biztosítására tett javaslat alapján új várakozó helyek és 
szilárd burkolattal ellátott felvonulási területek kiviteli teveinek 

elkészítését.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
Határidő: 2012. január 31.

7. A Közgyűlés elrendeli úttervek alapján  intézkedési terv elkészítését a szükséges 
pénzügyi ütemezésről. Az intézkedési terv szerinti forrás biztosításáról a 

Közgyűlés az éves költségvetési rendeletében dönt.

Felelős: Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály
Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

Határidő: 2012. április

V-203/22.835/2011. sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az 
Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a város 
környezeti állapotáról, illetve az Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi 
tevékenységéről” készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezeti állapotáról, illetve az 
Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.  A Közgyűlés elrendeli, hogy a város környezeti állapotáról a lakosságot 
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széles körben - a lehetséges eszközök igénybevételével - tájékoztatni kell.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

V-204/22.836/2011. sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi 
működéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása 2011. I. félévi működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és azt 
tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

V-205/22.864/2011. sz. határozat

Tárgy: „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának 
súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B című pályázatban a 
megnövekedett önerő biztosításához a BM EU Önerő Alapra 

történő pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc város 
ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, 
Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B 
pályázatban a megnövekedett önerő biztosításához, a BM EU Önerő Alapra történő 
pályázat benyújtása című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata „Miskolc város KEOP 
Ivóvízminőség javító beruházása saját forrásának kiegészítésére” c. 

pályázatot nyújt be a BM EU Önerő Alapra.
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. október 1.
2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az alábbi forrásösszetételben kerüljön 
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benyújtásra a BM EU Önerő Alapra a pályázat:

A megvalósítandó KEOP beruházás teljes összege: 2 818 866 488 Ft. A saját erő 
összege: 502 482 684 Ft, amelyből a saját erő 60%-ára az alábbiak szerint nyerhető 
támogatás:

Megnevezés Saját forrás megoszlása Saját forrás 
összesen

BM Önerő Alapból 
elnyerhető saját 

forrás 
kiegészítésére

(60%)

Fennmaradó 
biztosítandó saját 

erő
(40%)

Miskolc város KEOP 
Ivóvízminőség javító 
beruházása saját 
forrásának 
kiegészítésére

301 489 610 200 993 074 502 482 684

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011.október 1.

A 15/2011. BM rendelet 4. §.-a (2) bek. cc) és cd) pontja alapján a tervezett 
fejlesztés pénzügyi ütemezése, és azok forrásainak összetétele:

A KEOP beruházási költségeinek megoszlása évek és forrásösszetétel szerint:

Évek Beruházási 
költség (Ft)

KEOP támogatás (Ft)
(82,1743%)

Önerő (Ft)
(17,8257%)

Összesen (Ft)
(KEOP+önerő)

2011    805 738 000    662 109 561   143 628 439 805 738 000
2012 2 005 578 000 1 648 069 682   357 508 318 2 005 578 000
2013        7 550 488        6 204 561       1 345 927 7550488

Összes 
beruházási 

költség
2 818 866 488 2 316 383 804 502 482 684 2 818 866 488

3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy amennyiben a BM EU Önerő Alapra 
történő pályázat benyújtása a saját forrás kiegészítése tekintetében nem 
részesül támogatásban, akkor a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának 
javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat keretében 
megvalósuló beruházás megvalósításához szükséges önerő teljes összegét, 
502 482 684 Ft-ot a jelenlegi üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosítsa - a pályázat 
hiánypótlásához megkötött finanszírozási előszerződés, ill. annak módosítása 
szerint - a használati jogért fizetett díjelőleg formájában.

Felelős: polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2011.július 24.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a BM EU Önerő Alapra 
történő pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és a 
pályázati dokumentációt aláírja.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2011. október 1.

V-206/22.864-1/2011. sz. határozat

Tárgy: „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 
víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának 
súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B című pályázatban a 
Támogatási szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő 

igazolása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc város 
ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, 
Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B 
pályázatban a Támogatási szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő 
igazolásához című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a „Miskolc város 
ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia 
kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt”

c. pályázat Támogatási szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerőt. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 15/2011.  (IV. 22.) BM 

rendelet alapján, a beruházás megnövekedett saját forrásának kiegészítésére 
pályázatot nyújt be 301 489 610 Ft támogatás elnyerésére. 

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy, a BM EU Önerő Alapból elnyert 
támogatás esetén a fennmaradó biztosítandó saját erő: 200 993 074 Ft, 
amelyet a jelenlegi üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosít - a pályázat 

hiánypótlásához megkötött finanszírozási előszerződés, ill. annak módosítása 
szerint- a használati jogért fizetett díjelőleg formájában.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2011.július 24.
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2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy amennyiben a BM EU Önerő Alapra 
történő pályázat benyújtása a saját forrás kiegészítése tekintetében nem 
részesül támogatásban, akkor a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának 
javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat keretében 
megvalósuló beruházás megvalósításához szükséges önerő teljes összegét, 
502 482 684 Ft-ot a jelenlegi üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosítsa - a pályázat 
hiánypótlásához megkötött finanszírozási előszerződés, ill. annak módosítása 
szerint - a használati jogért fizetett díjelőleg formájában.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő: 2011.július 24.

V-207/22.865/2011. sz. határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása a 
Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai korszerűsítése 

tárgyában

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására, és a szükséges önerő biztosítására a Miskolctapolcai Barlangfürdő 
energetikai korszerűsítése tárgyában” című sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában az 
alábbiak szerint:
a. A pályázat megvalósítási helyszíne: 3519 Miskolc, Pazár sétány 1.
b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 46294/1
c. A projekt megnevezése: Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai 
korszerűsítése

d. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0/B
e. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 96 080 000 Ft
f. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költség): 96 080 000 Ft
g. Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 14 412 000 Ft saját 
forrás

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és 

Rendezési Osztály
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Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap,

illetve 2011. július 15.

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét (14 
412 000 Ft) a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésének időpontja, 

illetve a pályázat elnyerésének időpontja

V-208/22.866/2011. sz. határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Diósgyőri Vár 
fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése 

tárgyában

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat pályázat 
benyújtására, és a szükséges önerő biztosítására a Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri 
Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában” című sürgősségi előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Diósgyőri Vár 
fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában az 

alábbiak szerint:
a. A pályázat megvalósítási helyszínei: 3534 Miskolc, Vár u. 24.

3534 Miskolc, Haller Gy. u. 1.
b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 32827/1; 32819/1; 

32819/3 
c. A projekt megnevezése: Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő 

energetikai korszerűsítése
d.. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0/B
e. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 122 380 000 Ft
f. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 

költsége (elszámolható költség): 122 380 000 Ft
g. Az önkormányzati saját erő összege és forrása: 18 357 000 Ft saját forrás

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 

Városfejlesztési és Rendezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
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Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 nap,

illetve 2011. július 15.

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét (18 357 
000 Ft) a 2012. évi költségvetésében elkülöníti.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésének időpontja,

illetve a pályázat elnyerésének időpontja

V-209/22.867/2011. sz. határozat

Tárgy: Pályázatok benyújtása a „Település rekonstrukció árvíz sújtotta 
településeken” című felhívásra és a szükséges  önerő biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Pályázatok benyújtására az 
ÉMOP 3.1.2/E-11 kódszámú, Település rekonstrukció árvíz sújtotta településeken” 
című  felhívásra”  tárgyú sürgősségi indítványt és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az ÉMOP 
3.1.2/E-11 kódszámú, Település rekonstrukció árvíz sújtotta településeken” 
című felhívásra az alábbi létesítmények fejlesztésére vonatkozóan:
- Kokilla utca burkolat felújítás
- Hajnal utca burkolat felújítás
- Blaha Lujza utca burkolat felújítás
- Szinva patak mederrendezés (Tokaji Ferenc utca-Szinva patak híd)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai Osztály
Határidő: 2011. június 30.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a pályázatok 
megvalósításához az alábbi táblázat szerint szükséges saját erő összegét, 
mely az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének „Pályázatok Önrésze” 
költségvetési soron rendelkezésre áll. 

ezer forintban
Intézmény Önerő Támogatá

s 
Összesen Megjegyzés

Kokilla utca burkolat felújítás 2200 41 800 44 000

maximum 95%
támogatási 

arány 

maximum 
150 millió 

forint

Hajnal utcaburkolat felújítás 2300 43 700 46 000
maximum 95%

támogatási 
arány 

maximum 
150 millió 

forint
Blaha Lujza utca burkolat felújítás 1150 21850 23 000
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Szinva patak mederrendezés 
(Tokaji Ferenc utca Szinva patak 
híd)

1500 28500 30 000

Projektben megjelenő egyéb 
költségek (tájékoztatás 
könyvvizsgálat, műszaki 
ellenőrzés)

250 4750 5000

Összesen: 7 400 140 600 148 000

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai Osztály
Határidő: 2011. június 30.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a pályázatok benyújtáshoz és a 
megvalósításához szükséges dokumentumok, kötelezettségvállalások aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Stratégiai Osztály
Határidő: 2011. június 30.

V-210/22.868/2011. sz. határozat

Tárgy: „Városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” című  projekt műszaki 

tartalmának kiegészítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Városi és 
elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és 
térségében” című KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonosítási számú projekt műszaki 
tartalmának kiegészítésére vonatkozó sürgősségi előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a „Városi és elővárosi kötött 
pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” 
című KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonosítási számú projekt - a határozat 
mellékletét képező dokumentumba foglalt - műszaki tartalmának kiegészítésével és 
utasítja a polgármestert, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás során a tartalmi követelményeket ennek megfelelően 
határozza meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester Kabinet
Közreműködik: főépítész

MVK Zrt.
Határidő: azonnal

V-211/22.869/2011. sz. határozat
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Tárgy: Saját forrás biztosítása az „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” cím pályázati 
felhívásra benyújtott pályázatokhoz

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. 
pályázati felhívásra benyújtott pályázatok saját forrásának biztosítására” című 
sürgősségi indítványt és a következő  határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a KEOP-2011-4.9.0 
azonosító számú pályázati felhívásra, konstrukcióra az alábbi pályázatok kerültek 
benyújtásra:

A pályázatot 
benyújtó intézmény

A pályázat megnevezése /
 A projekt címe

A megvalósítás helyszínének
benyújtó intézmény  A projekt címe Címe Helyrajzi 

száma
Avasi Gimnázium Az Avasi Gimnáziumban 

megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztés

3524 Miskolc 
Klapka Gy. utca 
2.

13051

Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium

A Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztés

3529  Miskolc 
Ifjúság utca 16-
20.

40023/2

Szentpáli István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátó 
Szakközépiskola és 
Szakiskola

A Szentpáli István Kereskedelmi 
és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskolában megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztés

3532 Miskolc, 
Herman Ottó u. 
2.

22.113/29

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: a pályázatot benyújtó intézmények igazgatói
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011.június 16.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén, a pályázatokban foglalt szakmai 

tartalom megvalósításához szükséges saját forrás összege az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésébe beépítésre és a költségvetésében elkülönítésre 
kerül.
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A projekt
forrásösszetétele

Az Avasi 
Gimnáziumban 

megvalósuló 
épületenergetika

i fejlesztés

A Szemere 
Bertalan 

Szakközépiskola
, Szakiskola és 
Kollégiumban 
megvalósuló 

épületenergetika
i fejlesztés

A Szentpáli 
István 

Kereskedelmi és 
Vendéglátó 

Szakközépiskola 
és Szakiskolában 

megvalósuló 
épületenergetikai 

fejlesztés
I. Saját forrás 32.247.437 41.113.847 35. 682.009
I/1. A támogatást igénylő 
hozzájárulása 32.247.437 41.113.847 35.682.009

I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0 0
I/3. Bankhitel 0 0 0
I/4. Egyéb, saját forrást 
kiegészítő támogatás 0 0 0

II. Egyéb támogatás 0 0 0
III. A támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás 182.735.473 232.978.464 202.198.051

A tervezett beruházás teljes 
beruházási költsége 214.982.910 274.092.311 237.880.060

A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési költsége 
(elszámolható költsége)

214.982.910 274.092.311 237.880.060

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés felhatalmazza az intézmények 
igazgatóit, hogy a pályázat pozitív elbírálásához és a projekt megvalósításához 
szükséges intézkedéseket valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat 
megtegye, a dokumentumokat  aláírja.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: a pályázatot benyújtó intézmények igazgatói
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a projekt befejezéséig folyamatosan

V-212/22.871/2011. sz. határozat

Tárgy: Feladatellátási megállapodások megkötése az Avasi Református 
Egyházközséggel, az Önmegvalósítás Egyesülettel és a Martin-ház 
Református Szociális Szolgáltatóházzal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a  „Javaslat az Avasi 
Református Egyházközséggel, az Önmegvalósítás Egyesülettel és a Martin-ház 
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Református Szociális Szolgáltatóházzal Feladatellátási Megállapodás megkötésére” 
című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Avasi 
Református Egyházközség közötti „Megállapodás”-t közművelődési 
feladatellátásra jóváhagyja. (1. sz. melléklet)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Kulturális Osztály
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az Önkormányzat és az Önmegvalósítás Egyesület közötti
"Feladatellátási Szerződés”- t szociális feladatellátásra jóváhagyja. (2. sz. 
melléklet)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés az Önkormányzat és a  Martin-ház Református Szociális 
Szolgáltatóház közötti "Feladatellátási Szerződés"-t szociális 
feladatellátásra jóváhagyja. (3. sz. melléklet)

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.-3. számú melléklet szerinti 
megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály, Kulturális Osztály
Határidő: 2011. július 1.
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V-213/22.874/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokának 
megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat tanácsnok 
megválasztására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 16. napjától

Soós Attila Urat

koordinációs tanácsnokká választja.

Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal

V-214/22.876/2011. sz. határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Miskolc Térségi Konzorcium 
hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Térségi 
Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati 
konstrukció keretén belül (KEOP-.1.1.1/B/10-11) történő részvétellel” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi 
Konzorcium gesztor önkormányzata a „Miskolc és térsége települési 
szilárdhulladék- kezelési rendszer továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-

11 pályázatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés jelen határozatával igazolja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adott adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek. A határozat mellékletét képező, a megvalósíthatósági 
tanulmány rövid összegzését tartalmazó összefoglalóban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak 
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betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Társulást alkotó 
önkormányzatok által képviselt lakosságszám arányában vállalja a projekt 
befejezését követő minimum öt évig.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármesteri biztos
Végrehajtást felügyelő 
főosztály:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő: 2011. június 30. – pályázat benyújtása 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Konzorciumban részes 

tagönkormányzatként kötelezettséget vállal arra, hogy a települési 
szilárdhulladék begyűjtésére és szállítására (224/2004 (VII 22.) Kormány 
rendelet 1.§ (3) a) és d) ) vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérése esetén a 

KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázatra vonatkozóan tájékoztatást nyújt Ajánlattevők részére 
a Konzorcium által a pályázat kapcsán tett vállalásokról. A Konzorciumban 
részes tagönkormányzat továbbá vállalja, hogy az Ajánlattevőket kötelezik a KEOP 

1.1.1 pályázatban foglalt célok (kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés terén 
vállalt kötelezettségek) teljesítésére a pályázat megvalósulása esetén.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármesteri biztos
Végrehajtást felügyelő 
főosztály:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő: közbeszerzési eljárás megindításától 

V-215/22.878/2011. sz. határozat

Tárgy: Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola (3527 
Miskolc, Latabár E. u. 1.) intézményvezetői beosztására 2011. november 1-

jétől 2016. július 31-ig terjedő határozott időre.

Az új intézményvezető megbízásáig az intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a 
helyettesítés általános rendje szerint történik.
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A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

hivatalos lapjában történő megjelentetését.

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

III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT 
HATÁROZATOK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
2011. június 7-ei:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

9/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat

Tárgy: Belső ellenőrzés kezdeményezése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága felhatalmazza 
Szegedi Márton bizottsági elnököt, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjénél 
kezdeményezze belső ellenőrzés keretében annak vizsgálatát, hogy a Miskolc Megyei 
Jogú Város és az X-Centrum Nonprofit Kft. között létrejött támogatási szerződés 
alapján folyósított támogatás felhasználása célhoz kötötten történt-e? 

Felelős:                                     Bizottság elnöke
Határidő:                                  azonnal

10/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat

  
Tárgy: X-Centrum Nonprofit Kft. üzletrész értékesítése tárgyában vizsgálat 

kezdeményezése

Miskolc Megyei Jogú Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága felhatalmazza Szegedi 
Márton bizottsági elnököt, hogy járjon el annak felderítése érdekében, hogy történt-e 
intézkedés a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában álló X-Centrum Nonprofit Kft. 
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üzletrész névértéken történő értékesítése kapcsán?
  

Felelős:                                     Bizottság elnöke
Határidő:                                  azonnal

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. június 9-ei:
Nyílt ülésen hozott határozata:

31/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: A Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011.
              évi Üzleti tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási- és Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:
  
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és 

-Üzemeltetési Bizottsága „az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a 
vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer 
kialakításáról” szóló többször módosított 1/2005.(II.10.) önkormányzati 

rendelet 25/A § (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi 
jogkör gyakorlója a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Felügyelő bizottságának 5/2011. sz. határozatában foglaltakat figyelembe 
véve, a

Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti 
tervét

Nettó árbevétel: 53 175 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:   - E Ft
Egyéb bevételek:154 825 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei - E Ft
Rendkívüli bevételek: - E Ft
Bevételek összesen: 208 000 E Ft
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Anyagjellegű ráfordítások: 174 675 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások: 30 125 E Ft
Értékcsökkenési leírás: 1 200 E Ft
Egyéb ráfordítás: 2 000 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai: - E Ft
Rendkívüli ráfordítások: - E Ft
Ráfordítások összesen: 208 000 E Ft
Adózás előtti eredmény: - E Ft

értékadatokkal jóváhagyja.
Felelős: Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit 
Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2011. június 27-ei:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

32/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: Miskolc, Széchenyi utca 30-32. szám alatti ingatlanok egyes 
részeinek értékesítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 30-32. szám alatti 
ingatlanok egyes részeinek értékesítésére” című előterjesztést és az alábbiak szerint 
dönt.

1.      Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2005. (II.10.) számú 
rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 
rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás 
rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló rendelet 24 § (2) 
b) bekezdésében átruházott hatáskörében eljárva – a Borsod-Bos 2004 Kft. (1214 
Budapest, Erdősor u. 18. fsz/1.) részére értékesítésre kijelöli 

1.      a Széchenyi u. 30. szám alatt elhelyezkedő 2479/A/4 helyrajzi számú, 
278 m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlan 63/278 részilletőségét, 

valamint a 2479/A/5 helyrajzi számú, 58 m2 alapterületű üzlet 
megnevezésű ingatlant, együttes eladási árukat 14.600.000.- Ft (+ 0 Ft 
áfa) összegben meghatározva, továbbá

2.      a Széchenyi u. 32. szám alatt elhelyezkedő 2478/A/5 helyrajzi számú 
122 m2 alapterületű üzlet megnevezésű ingatlan 21/122 részilletőségét, 

eladási árát 2.500.000.- Ft (+ 0 Ft áfa) összegben meghatározva
2.    A Bizottság a Széchenyi u. 30. szám alatt elhelyezkedő 2479 helyrajzi számú 
társasház közös tulajdonában lévő udvar, mintegy 90 m2 alapterületű részére szóló 
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egyszeri térítés ellenében átadott, a felépítmény fennállásának idejéig tartó, 
kizárólagos használati jogot enged a Borsod-Bos 2004 Kft. (1214 Budapest, Erdősor 
u. 18. fsz/1.) részére. Az önkormányzatnak a társasházban lévő 64,2 %-os tulajdoni 
aránya szerint számított térítés összege 2.500.000.- Ft (+ 0 Ft áfa). 

3.      Az 1. pont szerint értékesítendő ingatlanok tulajdonjogának, továbbá a 2. pont 
szerint biztosított használati jog ellenértékének 19.600.000.- Ft-os összértékét vevő 
egyrészt a Széchenyi u. 30. és 32. szám alatti épületek (a vevő által becsatolt projekt 
terv 5. és 9. számú mellékletét képező, 2011. február hóban kelt, s a Konstruktőr 
Iroda Bt. által készített költségvetésekben rögzített) 23.254.263.- Ft összegű 
felújításának építés-kivitelezési munkái elvégzésével, másrészt pedig 8.100.000.- Ft 
érték-különbözet megfizetésével teljesítse. 
4.     Végleges adásvételi szerződés az esetben köthető, ha a Borsod-Bos 2004 Kft. 
kizárólagos tulajdont szerez a 2479/A/1 helyrajzi számú ingatlanban. Ezen túl saját 
költségén gondoskodik a Széchenyi u. 30. szám alatti társasház alapító okiratának 
módosításáról, melynek eredményeként a 2479/A/4 helyrajzi számú albetét 63 m2

alapterületű része a 2479/A/5 helyrajzi számú albetétet egészíti ki, továbbá az épület 
alatti, jelenleg közös tulajdonú pincehelyiségeket a részilletőségek arányainak 
megfelelően az önálló albetétekhez rendeli. 

5.    A projekt megvalósítására szólóan a vevő köteles az építési hatósághoz 2011. 
szeptember 30-ig engedélyezésre alkalmas építési engedélyezési dokumentációt 
benyújtani. 

6.    A vevő köteles a projekt kivitelezési munkáinak megvalósítására – jogerős 
használatbavételi engedéllyel dokumentált módon – 2012. június 30. napjában 
megjelölt véghatáridőt vállalni, melyen belül az épület tetőzetének, valamint a 
Széchenyi utcai és a belső udvar déli homlokzatának felújítására 2011. november 30. 
napjáig teljesítse a részhatáridőt.

7.      A Széchenyi u. 32. szám alatt elhelyezkedő 2478/A/5 helyrajzi számú ingatlan 
21/122 részilletőségének, valamint a Széchenyi u. 30. szám alatt elhelyezkedő 
2479/A/4 helyrajzi számú ingatlan 63/278 részilletőségéből, s a 2479/A/5 helyrajzi 
számú ingatlanból kialakított új ingatlannak a tulajdonjoga, továbbá a Széchenyi u. 
30. szám alatt elhelyezkedő 2479 helyrajzi számú társasház közös tulajdonában lévő 
udvar mintegy 90 m2 alapterületű részének a felépítmény fennállásának idejéig tartó, 
kizárólagos használati joga az esetben jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba, ha a 
vevő a 8.100.000.- Ft-os összeget megfizette, s – az eladó képviseletében eljáró 
társaság által igazoltan – a projekt tervben benyújtott, elfogadott költségvetés szerinti 
kivitelezési munkákat hiánytalanul elvégezte, s azt – jogerős használatbavételi 
engedéllyel dokumentált módon – eladó felé igazolta.

8.      Amennyiben vevő a projekt finanszírozását pályázati támogatás 
igénybevételével is segíteni kívánja, s ez részéről az érintett ingatlan és ingatlanrészek 
tulajdonjogának azonnali megszerzését igényelné, úgy a 23.254.263.- Ft + áfa 
összegű építés-kivitelezési munka bankgarancia biztosításával átmenetileg kiváltható. 
A vevői bankgarancia nyújtása hangsúlyozottan, csakis átmeneti jellegű lehet, az a 
vevőt nem mentesíti az épületek felújításának határidőben történő elvégzésétől. 
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9.    Vevő a projekt teljes megvalósulásáról biztosítsa az eladót az adásvételi 
szerződésben rögzített, nem vagy részbeni teljesítésre szólóan az eredeti áron történő 
visszavásárlás, illetve az elállás jogával, továbbá nem vagy részleges teljesítés esetén 
vállalja napi 30.000.- Ft összegű kötbér megfizetését, mely legfeljebb az építés-
kivitelezési munka bruttó összegének 15 %-áig terjedhet.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megbízza a Miskolc Holding Zrt.-t az értékesítés teljes körű (az adásvételi 
és használati szerződés, valamint a társasháztulajdont alapító okirat módosításának, 
továbbá a projekt építési engedélyéhez szükséges hozzájárulások aláírását is magába 
foglaló) lebonyolítására.

Felelős: Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

33/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2010. évi összevont 
(konszolidált) éves beszámolójának és üzleti jelentésének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zrt. 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának és üzleti jelentésének 
jóváhagyására„
tárgykörű előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
  

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottsága „az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer kialakításáról” 
szóló, többször módosított 1/2005. (II.10.) önkormányzati rendelet 25/A § (3) 
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója, a 
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt Felügyelő Bizottságának 16-
1/2011 sz. határozata, valamint a 2011. június 14-i keltezésű könyvvizsgálói jelentés 
ismeretében 

a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 
2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 

jóváhagyja.

A 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló részeként jóváhagyja a 2010. 
évi konszolidált mérleget, konszolidált eredmény kimutatást, konszolidált kiegészítő 
mellékletet, valamint a konszolidált üzleti jelentést az alábbi értékadatokkal:
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Konszolidált mérleg főösszege: 55.282.382   E Ft   
Konszolidált saját tőke:                                    17.203.472   E Ft
Konszolidált értékesítés nettó árbevétele:                     22.288.306   E Ft
Konszolidált  adózott eredmény:                                  -  1.334.574   E 
Ft  (veszteség)
Konszolidált mérleg szerinti eredmény:                        - 1.334.574   E 
Ft  (veszteség) 

2.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi összevont 
(konszolidált) éves beszámolója, üzleti jelentése, könyvvizsgálói jelentése, az 
igazgatósági, valamint a vonatkozó felügyelő bizottsági határozata és jelentése, a 
jelen határozat mellékletét képezi.

3.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Elnök-Vezérigazgatója 
köteles a jóváhagyott 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót - a 
konszolidált üzleti jelentés nélkül - cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve annak -
üzleti jelentés nélkül történő - közzétételéről gondoskodni, a jogszabály által előírt 
határidők betartásával.

A Miskolc Holding Zrt. Elnök-Vezérigazgatója a cégcsoport konszolidált üzleti 
jelentésének megtekintését köteles a Társaság székhelyén minden érdekelt részére 
biztosítani.
  
Felelős:                          Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

   Zrt. Elnök – Vezérigazgatója
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                         azonnal

34/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2011. évi üzleti 
tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyására„tárgykörű 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
  
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottsága „az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer kialakításáról” 
szóló, többször módosított 1/2005. (II.10.) önkormányzati rendelet 25/A § (3) 
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója, a 
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Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt Felügyelő 
Bizottságának  19/2011 sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve a 
  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét
                        Nettó árbevétele:                                              457.032 E Ft
                        Aktivált saját teljesítmények:                                    0 E Ft
                        Egyéb bevételek:                                             131.875 E Ft
                        Pénzügyi műveletek bevételei:                         91.160 E Ft
                       Rendkívüli bevételek:______________________   _0 E Ft
                       Bevételek összesen:__________________    680.067 E Ft
                        Anyagjellegű ráfordítások:                               242.065 E Ft
                        Személyi jellegű ráfordítások:                          311.206 E Ft
                        Értékcsökkenési leírás:                                     15.012 E Ft
                        Egyéb ráfordítás:                                              45.288 E Ft
                        Pénzügyi műveletek ráfordításai:                      55.000 E Ft
                       Rendkívüli ráfordítások:_________________        900 E Ft
                       Ráfordítás összesen:_________________   _669.471 E Ft
                       Adózás előtti eredmény:_______________   _10.596 E Ft

értékadatokkal jóváhagyja

Felelős:                                          Városgazdálkodási és-Üzemeltetési Bizottság 
Elnöke
Végrehajtásért felelős:                   Miskolc Holding Zrt. Elnök-Vezérigazgatója
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                          azonnal

35/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának visszahívása és az új 
könyvvizsgáló megválasztása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának visszahívása 
és az új könyvvizsgáló megválasztása” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és - Üzemeltetési 
Bizottsága a Miskolc Holding Zrt. ( 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) könyvvizsgálóját, 
az Avizó Gold Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t, ( 1143 Budapest, Hungária Krt. 
80/A, felelős könyvvizsgáló: Majorné Dr. Lövei Judit ) 2011. június 30-i időponttal 
visszahívja. 
Egyidejűleg a Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójává megválasztja a PRIME 
AUDIT Kft.-t (3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41. Cg. 05-09-011480, felelős 
könyvvizsgáló Vámosi János – anyja neve: Halász Erzsébet, lakhelye. 3580 
Tiszaújváros, Babits M. u. 41. ) 
A megbízatás időtartama 2011. 07. 01-től 2012. 06. 30-ig szól.
A megbízási díja: 850.000.- Ft azaz: Nyolcszázötvenezer.- Ft + Áfa /hó. A megbízás 
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havi könyvvizsgálati kötelezettséget jelent.
A Bizottság felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnökét a 
szükséges megállapodások aláírására és a változás Cégjegyzékbe történő 
bejegyeztetésére.

Felelős:  Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Azonnal

36/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének 
jóváhagyása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási- és Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
2011 évi. Üzleti tervének jóváhagyására" tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
  
1.)    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási- és 
Üzemeltetési Bizottsága „az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon 
feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról" 
szóló többször módosított 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet 25/A § (3) 
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a 
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának 1/2011. (06.21) 
sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve, a 

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervét

Megnevezés Összeg eFt 
Nettó árbevétel: 103 700
Aktivált saját 
teljesítmények: 

0

Egyéb bevételek: 385 000
Bevételek összesen: 488 700
Anyagjellegű ráfordítások: 336 682
Személyi jellegű 
ráfordítások: 

146 008

Értékcsökkenési leírás: 6 000
Egyéb ráfordítás: 0
Pénzügyi műveletek 
ráfordítása: 

0
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Ráfordítások összesen: 488 690
Adózás előtti eredmény: 10

értékadatokkal jóváhagyja.

Felelős: Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. igazgató 
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
                                                         Polgármesteri Kabinet 
Határidő: azonnal

37/2011. sz. Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: Zöld Nyíl villamosvasút fejlesztési projekt által érintett ingatlanrészek 
kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő megszerzése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a "Javaslat a Zöld Nyíl villamosvasút 
fejlesztési projekt által érintett ingatlanrészek kisajátítást helyettesítő adásvétellel 
történő megszerzésére" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Városgazdálkodási és - Üzemeltetési Bizottság jóváhagyja a Zöld Nyíl 
villamosvasút fejlesztés nagyprojekthez szükséges ingatlanok tulajdonjogának 
kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő megszerzését az alábbi táblázat szerinti 
vételárakon.

Hrsz. Ingatlan összterülete 
m2

Kisajátítandó terület 
m2

Kisajátítandó terület 
becsült értéke 

Ft
Miskolc 32433 1060 1060 22.000000.-
Miskolc 32434 706 2 365.000.-
Miskolc 31567 473 78 1.080.000.-
Összesen: 2239 1140 23.445.000.-

2./ A Városgazdálkodási-és Üzemeltetési Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az 1. 
pontban meghatározott értékeken az ingatlanok tulajdonosait vételi ajánlattal keresse 
meg, a tulajdonosokkal kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön, vagy 
megegyezés hiányában kisajátítási eljárást kezdeményezzen, valamint a Miskolc 
30887 hrsz.-ú ingatlan tekintetében kezdeményezze a Máltai Szeretetszolgálattal a 
terület nagyságának változása miatt a használati szerződés módosítását.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
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                                        Városfejlesztési- és Rendezési Osztály
Határidő: - a vételi ajánlat megküldésére a záradékokkal ellátott kisajátítási terv 

kézhezvételét követő 15 napon belül.
       - kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötése a vételi 

ajánlat
   elfogadást követő 15 napon belül.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG 

2011. június 8-ai:
Zárt ülésen hozott határozatai:

16/2011. számú EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
HATÁROZATA:

Tárgy: Az 58. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának 
átadása dr. Lipták Éva részére 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat az 58. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési 
jogának átadására dr. Lipták Éva részére” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
  
1.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hozzájárul az 58. számú felnőtt 

háziorvosi körzet (3535 Miskolc, Batsányi u. 9. praxiskód: 050091266) 
működtetési jogának dr. Lipták Éva háziorvos által történő megszerzéséhez.

2.) A Bizottság egyetért azzal, hogy a Polgármester Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási 
szerződés megkötéséről a működtetési jog jogosultjának változása esetén című 
64/2000. (XII.13.) számú rendeletben meghatározott felhatalmazás 
alapján dr. Lipták Évával 2011. július 1-től kezdődő hatállyal a szerződést 
megkösse, illetőleg a MEDANINFO Kft.-vel megkötött szerződést közös 
megegyezéssel megszüntesse.

Felelős:                                             Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Határidő:                                           azonnal, illetve 2011. június 30.
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Végrehajtásért felelős:                     Humán Főosztály

17/2011. sz. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA:

Tárgy: A 34. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának 
átadása dr. Gáspár Ágota részére 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a 34. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési 
jogának átadására dr. Gáspár Ágota részére” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

1.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hozzájárul a 34. számú házi 
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvos által történő megszerzéséhez.

  
2.) A Bizottság egyetért azzal, hogy a Polgármester Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási 
szerződés megkötéséről a működtetési jog jogosultjának változása esetén című 
64/2000. (XII.13.) számú rendeletben meghatározott felhatalmazás alapján dr. 
Gáspár Ágota 2011. szeptember 1-től kezdődő hatállyal a szerződést 

megkösse, illetőleg a DR. BÁN MARIANNA és TÁRSA Bt.-vel megkötött 
szerződést közös megegyezéssel megszüntesse.

Felelős:                                             Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Határidő:                                           azonnal, illetve 2011. augusztus 31.
Végrehajtásért felelős:                     Humán Főosztály

18/2011. sz. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA:

Tárgy: Javaslat a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas 
Klubok működési támogatására kiírt pályázatok elbírálására

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas 
Klubok működési támogatására kiírt pályázatok elbírálására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a szociális feladatot 
ellátó civil szervezetek támogatására elkülönített – a Bizottság 9/2011. számú 
határozata alapján – a Szociális Alapra 1.250.000 Ft keretösszegre kiírt 
pályázat eredményét a következők szerint állapítja meg: 

Szervezet neve, támogatás célja: Támogatás összege:
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Az Életért a Rák Ellen Egyesület (3529 Miskolc, Arany J. u. 37.)
Működési költségek: helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség. Életmód 
tábor szervezéséhez: konyhai segédeszközök, konyharuha, tisztítószerek, 
evőeszköz, tányér, pohár, papíráru, élelmiszer alapanyagok, könyv, 
fénymásolás, irodaszer, virág

100.000 Ft

BAZ. Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület (3526 Miskolc, Kassai 
u. 19.)Működési költségek: posta, útiköltségek. Nyíregyháza-Sóstói 
Országos Családi találkozón való részvételhez hozzájárulás

100.000 Ft

BAZ. Megyei Sclerosis Multiplex Társaság (3501 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 76.)Működési költségek: helyiségbérlet, telefon, posta, 
internet. A szervezet működését elősegítő belső és külső PR tevékenység, 
vendéglátás, tombola tárgyak

100.000 Ft

Drogambulancia Alapítvány (3525 Miskolc, Feszty Á. u. 25.)
Szórólapok előállításához nyomdaköltség

100.000 Ft

Helyőrségi Nyugdíjasokért Alapítvány (3526 Miskolc, Hatvanötösök 
u. 2.)Autóbuszos kirándulás költségei, gyógyfürdő belépőjegy

50.000 Ft

Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány (3532 
Miskolc, Maros út 7.)Könyvek, CD-k, DVD-k, foglalkoztatási eszközök 
beszerzése

100.000 Ft

Megszólaló Kezek Alapítvány (3516 Miskolc, Görgős u. 17.)Működési 
költségek: helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség. Szakmai eszközök, 
hangszer, kotta, kiegészítők. Ajándék a gyermekeknek, szülőknek, 
résztvevőknek.

100.000 Ft

Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány (3530 Miskolc, Arany 
J. u. 37.)Nyári táborsorozat étkezési költségei

100.000 Ft

Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete (3525 Miskolc, Pallos u. 16.)
Karácsonyi ünnepségre ajándékcsomagok

100.000 Ft

Nyilas Misi Alapítvány (3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 17.)Működési 
költségek: posta, telefon. Eszközök beszerzése: kottatartó, szemléltető 
eszközök, egyszerűbb hangszerek, foglalkozáshoz szükséges anyagok

100.000 Ft

Önmegvalósítás Egyesület (3529 Miskolc, Benke J. u. 9.)Alapanyagok 
beszerzése: üvegfesték, gipsz, ecset, decoupage, viasz

100.000 Ft

Őszidő Alapítvány (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.)Kerti székek, 
asztal, pad, napernyő beszerzése

100.000 Ft

Terra Altrix Alapítvány (3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 68.) 
Személyi költségek: az előadó megbízási díja 3 alkalomra az előadó 
útiköltségéhez hozzájárulással: 1 alkalom/1 fő előadó = 25.000 Ft x 3 
alkalom=75.000 Ft , 1 fő előadó útiköltségéhez hozzájárulás: 25.000 Ft

100.000 Ft

ÖSSZESEN: 1.250.000 Ft

 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 
elkülönített – a Bizottság 9/2011. számú határozata alapján – a 
Fogyatékosügyi Alapra 1.250.000.- Ft keretösszegre kiírt pályázat eredményét 
a következők szerint állapítja meg: 

Szervezet neve, támogatás célja: Támogatás összege:
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány (3535 
Miskolc, Ibolya u. 9.)Működési költségek: helyiségbérlet, telefon, posta, 
útiköltség

100.000 Ft

Háromkő Egyesület (3534 Miskolc, Stadion u. 39.)
Személyi költségek: 1 fő autizmus specifikus gyógypedagógus 
tiszteletdíjához: 10.000 Ft/alkalom x 14 alkalom=140.000 Ft. Működési 
költségekre: Bérleti díj: 5.000 Ft/alkalom x 14 alkalom. Fejlesztő 
eszközök beszerzése

100.000 Ft

Látássérültek Észak-magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási 
Rehabilitációs Központja Alapítvány (3529 Miskolc, Park u. 8.) 
Működési költségek: helyiségbérlet, telefon, posta, útiköltség

100.000 Ft
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Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány (3530 Miskolc, Arany 
J. u. 37.)Utazási költség autóbusszal Miskolc-Szilvásvárad-Miskolc 
útvonalon. Kirándulás ebéd költségei

85.000 Ft

Miskolci Hallássérültek Egyesülete és Sportklubja (3530 Miskolc, 
Vörösmarty u. 34.)Működési költségek: Irodaszer, nyomtatvány, toner, 
telefonköltség, könyvelési díj. Sportfelszerelés: mez, labda, díjak

80.000 Ft

Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete (3526 
Miskolc, Kassai u. 19.)Működési költségek: posta költség, papír, 
irodaszer, fénymásolás, áram, szemét szállítási díj

100.000 Ft

Sebzett Fényesség Alapítvány (3434 Miskolc, Gagarin út 50.)
Autóbuszos kirándulás Nyíregyházára útiköltség. Belépőjegyek a 
Nyíregyházi Állatparkba

100.000 Ft

„Szeresd még jobban” az értelmi fogyatékos óvodásokért Alapítvány 
(3534 Miskolc, Stadion u. 47.)Udvari fa játékok beszerzése

100.000 Ft

Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthon (3532 Miskolc, 
Rácz Á. u. 35.)Bogácsi nyaralás szállás-, étkezési költségei

100.000 Ft

Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány (3527 Miskolc, 
Augusztus 20. út 12.)Anyagköltség: 5 m3 fekete föld = 22.000 Ft, 0,7 m3 
faanyag padokhoz = 41.000 Ft, 20 t salak, kavics = 37.000 Ft

100.000 Ft

Terra Altrix Alapítvány (3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 68.)Személyi 
költségek: előadók megbízási díja, utazási költsége 

85.000 Ft

Tüskevár Közhasznú Alapítvány (3532 Miskolc, Károly u. 10.)
Autóbuszos kirándulás Nyíregyházára útiköltség. Belépőjegyek a 
Nyíregyházi Állatparkba.

100.000 Ft

Vakok és Gyengénlátók BAZ. Megyei Egyesülete (3525 Miskolc, 
Jókai u. 18.)Működési költségek: karbantartási anyagok, postaköltség, 
irodaszer (irodai fogyóeszközök), tisztító- és takarítószerek

100.000 Ft

ÖSSZESEN: 1.250.000 Ft

 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 
elkülönített – a Bizottság 9/2011. számú határozata alapján – a Nyugdíjas 
Klubok működési támogatására 500.000.- Ft keretösszegre kiírt pályázat 
eredményét a következők szerint állapítottaa meg: 

Szervezet neve, támogatás célja: Támogatás összege:
Barátság Nyugdíjas Klub (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A) 
Irodaszer, tisztítószer, utazási költség, telefonköltség, fénymásolás, 
terembérlet, postaköltség

50.000 Ft

Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub (3530 Miskolc, Lenke u. 
14/a.)Karácsonyi ajándék: szaloncukor a klubtagoknak. Idősek 
Világnapja vendéglátás: üdítő, sütemény. Belépőjegyek a Miskolci 
Nemzeti Színházba.

50.000 Ft

Belvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület (3531 Miskolc, Nagy S. u. 9.) 
Kirándulás Pálházára autóbusszal útiköltség, ebéd költségei

50.000 Ft

Bulgárföldi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület (3534 Miskolc, Fazola 
H. u. 4.)Gyógyvizes fürdők látogatása. Idősnapi vendéglátás.

50.000 Ft

Görömbölyi Kulturális Egyesület (3516 Miskolc, Szolártsik tér 4.)
Belépőjegyek: múzeum, színház, fürdő. Autóbuszos kirándulás. 
Meghívott előadók tiszteletdíja.

50.000 Ft

Kohász Nyugdíjas Klub (3532 Miskolc, Andrássy u. 15.) Zsinagóga 
belépő. Nemzeti Múzeum belépő. Tömegközlekedési jegy 

50.000 Ft
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Közigazgatási Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja (3541 Miskolc, 
Városház tér 1.)„Bartók+Verdi” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 
hangverseny jegyek. „Belvárosi séták” belépőjegyek.

50.000 Ft

Martintelepi Nyugdíjas Klub (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 54.)
Bábkészítés. Tompa Mihály emlékműsor megszervezése. 15 éves 
évforduló megszervezése. Bank, posta, fénymásolás költségei.

50.000 Ft

„Nagyi Klub” (3531 Miskolc, Győri kapu 27.)Háromnapos 
székesfehérvári kirándulás költségeihez hozzájárulás.

50.000 Ft

Újgyőri Nyugdíjas Klub (3534 Miskolc, Andrássy u. 15.)Szentendrei 
hajókirándulás hajójegy. 10 db tömegközlekedési jegy. Múzeumi 
belépők.

50.000 Ft

ÖSSZESEN: 500.000 Ft

Felelős:                          Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya
                                      Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                      2011. július 31.

 A határozat 1., 2., és 3. pontjaiban szereplő, támogatásban részesülő 
szervezetek részére a megállapított támogatás egy összegben utalandó. 

Felelős:                           Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                       2011. július 31.

 A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázókkal a támogatásra 
vonatkozó megállapodásokat kösse meg. 

Felelős:                         Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya
                                      Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Költségvetési Osztálya
Határidő:                      2011. június 30.

 A támogatott szervezetek a felhasználást követően legkésőbb 2011. december 
31. napjáig készítsenek elszámolást és szakmai beszámolót a célok 
megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról. 

Felelős:                         Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya
                                      Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Költségvetési Osztálya
Határidő:                      2011. december 31.

178



19/2011. számú EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
HATÁROZATA:

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjak felülvizsgálatára

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, 
valamint Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálatára” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, 
valamint Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága

1.
1.1. Dudás Klára  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi 
viszonyainak megváltozása miatt - 2011.június 30. napjával megszünteti és erről a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

1.2. Mátyus Dávid részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi 
viszonyainak megváltozása miatt - 2011.június 30. napjával megszünteti és erről a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

2.
2.1. Jenei Letícia  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti. 

2.2. Mayer Ákos Patrik részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti. 

2.3. Molnár Zsuzsanna részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti. 
  
2.4. Turi Cynthia Xénia részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -

179



2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti. 
2.5. Varga Péter részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti. 

2.6. Veres Alexandra  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.
  
Felelős:              Egészségügyi és Szociális Bizottság és Oktatási, Kulturális, 

Turisztikai és Sport Bizottság elnökei
Közreműködik: Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya
                           Gazdálkodási Főosztály
Határidő:           azonnal

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG 

ÉS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG 

2011. június 27-ei:
Együttes rendkívüli ülésén hozott határozatai:

11/2011. számú Városgazdálkodási és –Üzemeltetési-, valamint Egészségügyi és 
Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti jogviszony folytatására 
nem jogosult élettárs méltányosságból történő elhelyezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat 
önkormányzati bérlakásban lakó, bérleti jogviszony folytatására nem jogosult élettárs 
méltányosságból történő elhelyezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozzák: 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága és Egészségügyi és Szociális Bizottsága a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdése alapján Rácz Jánosnét 
a Miskolc, Nyolcadik u. 19. fsz. 1. szám alatt lévő lakásra bérlővé jelölik 1 éves 
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határozott időtartamra szociális helyzet alapján fizetendő bérleti díjjal. 
             

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 31. napja

12/2011. számú Városgazdálkodási és –Üzemeltetési-, valamint Egészségügyi és 
Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Visszaállított bérleti jogviszony felülvizsgálata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és-üzemeltetési 
Bizottsága, illetve az Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat 
visszaállított bérleti jogviszonyok felülvizsgálatára” című előterjesztést az alábbi 
határozatot hozzák: 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és –Üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati 
rendelet 25.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulnak      Tóth József  részére a Miskolc, 
Benedek u. 17. IV/1. szám alatti lakás költségelven újabb határozott, 5 éves 
időtartamra történő bérbeadáshoz.

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 31. napja

13/2011. számú Városgazdálkodási és –Üzemeltetési-, valamint Egészségügyi és 
Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának méltányosságból 
történő rendezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a 
„Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának méltányosságból történő 
rendezésére ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozzák: 
  
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és-üzemeltetési 
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Bizottsága, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati 
rendelet 
25.§ (3) bekezdése alapján a jogcím nélküli lakáshasználat rendezése érdekében
-        Tóth Juditot  a Miskolc, Debreceni M. tér 8. I/9. szám alatti lakásra 
-        Ardey Zsolt Barnabást  a Miskolc, Munkás u. 2. III/4. szám alatti lakásra
-        Kovács Évát  a Miskolc, Pozsonyi u. 78. II/1. szám alatti lakásra 
-        Ganyi Istvánnét  és Ganyi Istvánt ( bérlőtársi jogviszonyban a cserelakásként 

biztosított Széchenyi u. 22. fsz. 1. szám alatti lakásra 
1 éves határozott időtartamra bérlővé jelölik költségelven fizetendő bérleti díjjal. A 
bérbeadás feltétele 12 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj megfizetése. 
A Bizottságok hozzájárulnak, hogy a kijelölt bérlők - kérelmükre - az óvadéki díjra 
legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt kapjanak. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és-üzemeltetési 
Bizottsága, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati 
rendelet 
25.§ (3) bekezdése alapján a jogcím nélküli lakáshasználat rendezése érdekében
-        Szmerek Istvánnét a Miskolc, Hunyadi u. 58. fsz. 6. szám alatti lakásra
-        Lajka Gyula Pálnét (a Miskolc, Szendrei u. 7-9. fsz. 5. szám alatti lakásra
-        Tóth Gyulát  a Miskolc, Ötödik u. 6. fsz. 2. szám alatti ingatlanra 
1 éves határozott időtartamra bérlővé jelölik szociális helyzet alapján fizetendő bérleti 
díjjal.

Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 31. napja

14/2011. számú Városgazdálkodási és –Üzemeltetési-, valamint Egészségügyi és 
Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás, valamint a méltányossági 
alapon történt  bérbeadások  felülvizsgálata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -Üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat 
méltányosságból történő bérbeadására, valamint a méltányossági alapon történt 
bérbeadás felülvizsgálatára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozzák: 

1.      Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -
Üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 
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25.§ (1) bekezdése valamint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
II-27/22.311/2011. számú határozatával jóváhagyott MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. 2011. évi ingatlan-gazdálkodási 
tervében foglaltak alapján a Miskolci Jegesmedvék Jégkorong Sportegyesületet
(székhelye: 3530 Miskolc, Görgey u. 19., társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 
1684, adószám: 18413225-1-05, képviseli: Egri István elnök)

-         a Horváth Lajos u. 20. I/9. szám alatt lévő 2 szobás, 85m2 alapterületű, 
összkomfortos piaci alapon bérbe adandó lakásra
-         a Horváth L. u. 20. I/11. szám alatt lévő 2 szobás, 95m2 alapterületű, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra
-         a Testvérvárosok u. 38. IX/5. szám alatt lévő 1,5 szobás, 35m2 alapterületű, 
összkomfortos, költségelven bérbe adandó lakásra
-         a Futó u. 5. II/2. szám alatt lévő 1,5 szobás, 35m2 alapterületű, összkomfortos 
költségelven bérbe adandó lakásra

bérlőjévé kijelölik 1 éves határozott időtartamra.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati 
rendelet 
25.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulnak Jakocska József  részére a Hatodik u. 1. 
fsz. 1.szám alatti lakásnak a bérleti szerződés megszűnésétől számított újabb 
határozott, 5 éves időtartamra történő bérbeadáshoz a lakás alacsony 
komfortfokozatára tekintettel szociális helyzet alapján fizetendő bérleti díjjal.

Felelős:                                                        Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős:                               MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály:              Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                                       2011. július 31. napja

15/2011. számú Városgazdálkodási és –Üzemeltetési-, valamint Egészségügyi és 
Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: Az Eperjesi u. 5. szám alatt lévő nyugdíjasház névjegyzékének a 
megállapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a „Javaslat 
az Eperjesi u. 5. szám alatt lévő nyugdíjasház névjegyzékének a megállapítására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozzák: 
  
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága és Egészségügyi és Szociális Bizottsága a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 33.§ (1) bekezdése alapján a Miskolc, 
Eperjesi u. 5. szám alatti nyugdíjasok házába történő elhelyezésre a névjegyzékre 
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felveszik Csiba György Ferencné ( Miskolc, Mikes Kelemen u. 30. szám alatti 
lakost. 
  
Felelős: Bizottságok elnökei
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. július 31. napja

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

2011. június 9-ei:
Zárt ülésen hozott határozatai:

16/2011. sz. Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 
Határozat 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak 
felülvizsgálatára.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága
1.
Dudás Klára részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi 
viszonyainak megváltozása miatt - 2011.június 30. napjával megszünteti és erről a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

1.2. Mátyus Dávid  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi 
viszonyainak megváltozása miatt - 2011.június 30. napjával megszünteti és erről a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.
2.
Jenei Letícia részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

Mayer Ákos Patrik  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

Molnár Zsuzsanna  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

Turi Cynthia Xénia részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

Varga Péter  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

2.6. Veres Alexandra  részére folyósított havi 3.000 Ft, azaz háromezer forint Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - mivel 
megkeresésünkre nem csatolta a felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat -
2011.június 30. napjával megszünteti és erről a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.

Felelős:            Egészségügyi és Szociális Bizottság és Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai 
                           és Sport Bizottság elnökei
Közreműködik: Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya
                            Gazdálkodási Főosztály
Határidő:           azonnal

17/2011. sz. Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 
Határozat 

Tárgy: 2011. évi Sport Mecénás Alap elosztása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi Sport Mecénás Alap elosztására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.         Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai,        Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2011. évi Sport Mecénás Alapra 
benyújtott     pályázatokat – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Szervezeti és         Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) 

185



önkormányzati rendelet 2.    melléklet 2.4.1.2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – elbírálta.

            A bizottság a 2011. évi Sport Mecénás Alapra - a Működési támogatás     
biztosítása sportszervezetek részére kategóriában - benyújtott pályázatok 
közül:

  
PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS (Ft)
DKSK 2011 Kos. Sz. SE DKSK NB.I.A. felkészülés 1.000.000
M Steelleaders Közh. SE Légy Te is pomponlány ! 100.000
Kerék Világ SE egyenlő esélyekért kerekessz. 100.000
Mozg.korl. AKARAT SE működési támogatás + vers. részv. 500.000
Avas Testépítők Klubja Az egészséges életért 100.000
Borsod Volán SE Futsal csapat működtetése 200.000
EMSE működésének támogatása 250.000
M Floorball Egyesület élvonalba jutásának támogatása 250.000
Justitia Fuji-Yama SE YFY működés biztosítása 200.000
Diósgy. Tájék. Futó Club működési támogatás 500.000

            összegű támogatásban részesíti.

            A bizottság a 2011. évi Sport Mecénás Alapra - a Bajnoki rendszeren 
kívüli          kiemelkedő sportesemények díja kategóriában - benyújtott pályázatok 
közül:

PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS (Ft)
MTTSZ Vasutas Sportlövő Egyl Spisztoly, kispuska emlékvers. 50.000
Kerék Világ SE Kerekesszékes teniszv. rend. 50.000
Újdiósgyőri Sport Club Grundfoci feln./gyerek+műk. 300.000
Háromkő Ifj.Termj. és Kult. E. Sporttal az ifjúságért 400.000
Junior Sport Klub Rekreác. vers.pr.+napköz. táb. 300.000
Havasszépe SE és Jégsz. VI.K-Mo. Kupa Nemz. 250.000
Kis Galya KSE Szabadidősp. rendzv-sorozat 350.000
Denevér SE Látássérültek Nagy István emlékvers. szerv. 85.000
             összegű támogatásban részesíti.

            A bizottság a 2011. évi Sport Mecénás Alapra - a Hazai, vagy nemzetközi 
sportversenyen, edzőtáborban való részvétel kategóriában -
benyújtott         pályázatok közül:

PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS (Ft)
Jezsuita DSE Komplex edzőtábor a J-ban 250.000
Kerék Világ Nemz. kerekessz.vers.részv. 50.000
M.Floorball Egyesület Szlovák Open részv. +edzőt. 100.000
M-Avas Judo SE Hazai edzőtáborban részv. 350.000
Zöld Sportok Clubja Ebajn. VB., EB. edzőtábor 50.000

            összegű támogatásban részesíti.

            A bizottság a 2011. évi Sport Mecénás Alapra - a Utánpótlásnevelés 
támogatása           kategóriában - benyújtott pályázatok közül:

PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS (Ft)
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EMSE Orsz. Ifj. CSB rendezése 215.000

            összegű támogatásban részesíti.
  

2.         A bizottság a 2011. évi Sport Mecénás Alapra benyújtott pályázatok közül:

PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍM
ME-i Lövész Klub Működési támogatás + verseny részvétel
Diósgyőri Várfürdő SC Működési támogatás
M. Honvéd SE sífutó, biaton Sífutó, biatlon sportért
M. Jegesmedve Jégkorong SE Női szakoszt./Démonok műk. tám.
M. Vénusz NFSE Kis pénz nagy foci/amatőr-prof.
MVSC Zsongó Lillafüred/Tö.
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub EB a Factory Arénában
M. Steelleaders Közhasz. SE Pomponok táborban
Háromkő Egyesület Lélekmentés sporttal
M. Jégkorong Jegesmedve SE Női szakoszt./Démonok/edzőtábor
M. Vénusz NFSE Kilépni a nemzközi porondra
M. Vénusz NFSE Ma építjük a jövő holnapját

            pályázókat támogatásban nem részesíti, mivel a pályázati kiírás feltételeinek 
nem feleltek meg.

3.         A nyertes pályázókkal a bizottsági döntést követően 15 napon belül 
támogatási           szerződést kell kötni.

           Felelős:                       Bizottság elnöke

          Közreműködő:            Közoktatási Osztály
                                                Gazdálkodási Főosztály
           Határidő:                    azonnal, illetve 15 napon belül

18/2011. sz. Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 
Határozat

Tárgy: 2011. évi Idegenforgalmi Alap elosztása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi Idegenforgalmi 
Alap             elosztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.         Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2011. évi Idegenforgalmi Alapra 
benyújtott   pályázatokat - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
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Szervezeti és             Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati 
rendelet 2.   melléklet 2.4.3. pontjában biztosított             hatáskörben eljárva –
elbírálta, az alábbiak      szerint: 

1.1.      A bizottság a 2011. évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok közül:

PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS (Ft)
Cellarium Hungaricum 
Közhasznú Egyesület
3519 Miskolc, Fecske u. 25. 

VI. Miskolci Fröccsfesztivál marketing 
kommunikációjának megvalósítása, június 
17-18.

200.000

Régi Autók és Motorok Miskolci 
Egyesülete
3534 Miskolc, Lilla u. 12.

Veteránautók- és motorok VI. Miskolci 
Találkozója - Lévai György Emléktúra, 
július 29-31.

250.000

Nazar Bt.
3516 Miskolc, 
Kárpitos u. 30 

Idegenforgalom a diósgyőri várban 300.000

Görömbölyi Borbarátok 
Hagyományőrző Egyesülete
3516 Miskolc, Tücsök u. 5. 

III. Demizsonfesztivál – Pincepörkölt 
Főzőverseny és Bormustra augusztus 27.

250.000

Lévay József Közművelődési 
Egyesület
3525 Miskolc, 
Kossuth u. 17.

Belvárosi Kulturális Napok népszerűsítése 
köztéri bemutató sátorban aug. 18-19, 25-
26.

200.000

Miskolctapolca Rotary Club 
Alapítvány
3519 Miskolc, 
Bencések útja 112. 

Miskolctapolcai Anna-bál 300.000

Ökológiai Intézet Alapítvány
3525 Miskolc, 
Kossuth u. 13.

Kalandos kincskeresés Miskolcon 100.000

Borsod Dogsport Egyesület
3527 Miskolc, 
Baross G. u. 6. fsz/1. 

Borsod Dogsport Kutyásnapok -Miskolc 150.000

Miskolctapolcáért Egyesület
3519 Miskolc, Győri u. 13.

Miskolctapolcai Információs Pont 
működtetése

100.000

Katona Ferenc egyéni váll.
3517 Miskolc – Szentlélek, 
1105/1. hrsz.

Információs táblák elhelyezése a 
szentléleki Turista Parkban

150.000

            összegű támogatást állapít meg.

1.2.     A bizottság a benyújtott pályázatok közül a 2011. évi Idegenforgalmi Alapból

PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT CÍM
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub,
3533 Miskolc, Cserfa u.10. 

Nemzetközi programok a városunkban: 
-Egykerekű Európa Bajnokság, júl.22-24. 
-„Milyen színű városod?” aug. 1-6.

„KKSK Kétkeréken Gördülők” Alapítványa3533 
Miskolc, Szegedi u. 24.

Vas-kultúra

Miskolci Diákotthon Kft.
3515 Miskolc - Egyetemváros, 
Hrsz: 40591/A

"Nyár Miskolcon"Plusz akciós ajánlat
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            pályázóknak támogatást nem állapít meg, mivel a felosztásra szánt keret 
elfogyott. 

2.         A bizottsági döntést követően 15 napon belül a nyertes pályázókkal 
támogatási           szerződést kell kötni.

Felelős:                                   Bizottság elnöke

Közreműködő:                        Polgármesteri Kabinet -Kulturális Osztály 
                                                 Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                azonnal, illetve 2011. július 1. napja 
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KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Méhész Katalin

aljegyző

KÉSZÜLT: 

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában
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