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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma      Tárgya             .

2011.  augusztus 11-én: 

Rendkívüli Zárt ülésen hozott határozata:

VI-216/23.116/2011. Mechatronikai Ipari Parkba történő befektető 
betelepítésével összefüggő szerződéscsomag 
jóváhagyása

2011.  augusztus 11-én: 
Rendkívüli Nyílt ülésen hozott határozatai:

VI-217/23.108/2011. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
előirányzatának zárolása

VI-218/23.109/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
távhőszolgáltatás ármegállapítással, árváltoztatással 
kapcsolatos állásfoglalásának adása
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VI-219/23.110/2011. Közterület-felügyelők létszámának bővítése
VI-220/23.111/2011. Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt keretében 

kihelyezendőképfelvevők helyszínének,valamint a 
megfigyelt közterületek  kijelölése  tárgyában hozott 
IX-238/32.247-1/2009.sz. közgyűlési határozat 
módosítása

VI-221/23.112/2011. „Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának 
kiépítése a Dayka G. utcáig” projekt műszaki tartalom 
módosítása

VI-222/23.113/2011. 2011/2012-es nevelési, illetve tanévben indítható 
csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám me

VI-223/23.114/2011. Miskolci Kulturális Központ létrehozásával elrendelt 
létszámcsökkentés határidejének módosítása

VI-224/23.115/2011. Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás elnyerésére vonatkozó 
pályázatbenyújtásáról szóló közgyűlési határozat 
kiegészítése

II.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

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

38/2011. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekttel kapcsolatos rendezvények 
szervezéséhez, lakossági tájékoztatáshoz, továbbá 
interakciók, kiállítások szervezéséhez valamint egyéb 
megjelenésekhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú, 
közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás ajánlatkérési dokumentációjának elfogadása, és 
a minőségbiztosítási eljárás megindítása.
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39/2011. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekttel kapcsolatos médiakutatási, 
médiaelemzési és dokumentálási feladatok ellátása 
tárgyú, közösségi eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjának 
elfogadása, és a minőségbiztosítási eljárás megindítása.

40/2011. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
-ÚSZT Arculati kézikönyve szerinti „A” és „B” típusú 
hirdetőtáblák és „D” típusú emlékeztető tábla, 
valamint Roll Up elkészítése és kihelyezése vállalkozási 
szerződés keretében [1. részajánlattételi kör] illetve a 
„Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
arculati kézikönyvének módosítása az ÚSZT arculati 
kézikönyve szerint, valamint a projekt 
ajándéktárgyainak elkészítése és leszállítása 
vállalkozási szerződés keretében [2. részajánlattételi 
kör] tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 251. § 
(2) bekezdése szerinti, tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás elindítása

41/2011. a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft jelenlegi 
könyvvizsgálójának visszahívása, új könyvvizsgáló 
megválasztása

I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

2011.  augusztus 11-én:
Rendkívüli Zárt ülésen hozott határozata:

VI-216/23.116/2011. sz. határozat

Tárgy: Mechatronikai Ipari Parkba történő befektető betelepítésével 
összefüggő szerződéscsomag jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a Mechatronikai 
Ipari Parkba történő betelepítéssel összefüggő szerződéscsomag jóváhagyására” szóló 
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előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Mechatronikai Ipari 
Parkban lévő, összesen 24 ha 9603 m2 területű  ingatlan-együttes mellékelt 
okiratnak megfelelő értékesítését az alábbi részletezéssel:

Miskolc, I. kerület, 12995 hrsz. alatt nyilvántartott 14 hektár 4375 m² 
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, nem mezőgazdasági 
hasznosítás alatt álló belterületi ingatlan teljes területét (1. sz. Ingatlan)

Miskolc, I. kerület, 12998 hrsz. alatt nyilvántartott 14 hektár 2198 m² 
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, nem mezőgazdasági 
hasznosítás alatt álló belterületi ingatlanból 9 ha 5625 m2 területet , mely 
az egész ingatlan 95625/142198 részilletősége (2. sz. Ingatlan)

Miskolc, I. kerület, 12990 hrsz. alatt nyilvántartott 2 hektár 9090 m² 
területű, kivett út megnevezésű, nem mezőgazdasági hasznosítás alatt 
álló belterületi ingatlanból 9603 m2, az egész ingatlan 9603/29090 
részilletősége (3. sz. Ingatlan)

melyek együttes vételára 1.896.000.- Euro + ÁFA.

2. A Közgyűlés jóváhagyja az értékesítés alapjául szolgáló alábbi okiratokat, 
melyek közül a jóváhagyással érvényessé és hatályossá válik 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállaló 
megállapodása,

az alábbi szerződések pedig hatályba lépnek:
adásvételi szerződés,
bankgarancia ígérvények
letéti szerződés
Miskolc Holding Zrt. közvetlen kezességvállalási szerződése.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az iratok Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nevében történő ellenjegyzésére, aláírására.

3. A Közgyűlés elrendeli a Miskolci Építési Szabályzat módosítását a 2. pont 
szerinti szerződésekben foglaltak szerint és a Közgyűlés elé történő 
előterjesztését.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály

Miskolc Holding Zrt.
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

5



Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Gazdálkodási Főosztály
Jegyzői Kabinet

Határidő: azonnal, illetve 2012. június 30.

2011.  augusztus 11-én:
Rendkívüli Nyílt ülésen hozott határozatai:

VI-217/23.108/2011. sz. határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatának zárolása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 
2011. évi költségvetési előirányzatának zárolására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 3/2011. (III. 16.) 
sz. rendelettel jóváhagyott 2011. évi költségvetésében tervezett kiadási 
előirányzatok 1.926.942 eFt összegű zárolását rendeli el 2011.szeptember 
1. napjától az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal működési feladatai ágazatonként:

Városüzemeltetés 223.688 ezer Ft

Környezetvédelem     2.557 ezer Ft

Vagyongazdálkodás 204.990 ezer Ft

Egészségügy     3.200 ezer Ft

Szociális   17.758 ezer Ft

Oktatás   15.794 ezer Ft

Kultúra   15.042 ezer Ft

Sport   30.084 ezer Ft

Igazgatás 181.459 ezer Ft

Központilag kezelt feladatok   17.157 ezer Ft

Tartalékok     3.762 ezer Ft

Összesen: 715.491 ezer Ft

Beruházási feladatok   78.013 ezer Ft
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Intézmények működési feladatai ágazatonként:

Szociális   56.325 ezer Ft

Oktatás 880.162 ezer Ft

Kultúra 193.606 ezer Ft

Sport     3.345 ezer Ft

Összesen:         1.133.438 ezer Ft

Mindösszesen:         1.926.942 ezer Ft

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Hivatal 
főosztályvezetői, intézményvezetők
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. szeptember 1.

2.) A Közgyűlés elrendeli az egyes ágazatokat és az intézményeket érintő 
előirányzat zárolásoknak, költségvetési soronként, illetve intézményenként az 
egyes szakterületek közreműködésével történő kimunkálását.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Hivatal 
főosztályvezetői, intézményvezetők
Végrehajtást felügyelő főosztály:Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. augusztus 25.

VI-218/23.109/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése távhőszolgáltatás 
ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalásának 
adása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Közgyűlése távhőszolgáltatás ármegállapítással, árváltoztatással 
kapcsolatos állásfoglalásának adására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Energia Hivatal 
részére Miskolc közigazgatási területére vonatkozóan a 

távhőszolgáltatás ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos -
a határozat melléklete szerinti - állásfoglalást adja.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés állásfoglalását a Magyar Energia Hivatal részére 
elektronikus formában a MIHŐ Kft. köteles megküldeni.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2011. augusztus 
17.

.
VI-219/23.110/2011. sz. határozat

Tárgy: Közterület-felügyelők létszámának bővítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a közterület-
felügyelők létszámának bővítésére” című előterjesztésben foglaltakat és az alábbi 
határozatot hozza:

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya létszámának 10 
fővel történő bővítését engedélyezi 2011. augusztus 15. napjával.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. augusztus 15.

2. A Közgyűlés elrendeli Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. 
mellékletében szereplő táblázatban – a Hivatal egyes szervezeti 
egységeinek (főosztályainak) engedélyezett létszám változásának 
átvezetését a Hatósági Főosztályt érintően.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. augusztus 15.

3. A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletében 
a létszámváltozás átvezetését.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
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Határidő: 2011. szeptember 8.

4. A Közgyűlés az engedélyezett létszámbővítés miatt felmerülő 
többletköltségek fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. 
félévi korrekciójában biztosítja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. szeptember 8.

VI-220/23.111/2011. sz. határozat

Tárgy: Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt keretében kihelyezendő 
képfelvevők helyszínének, valamint a megfigyelt közterületek  

kijelölése  tárgyában hozott IX-238/32.247-1/2009.sz. közgyűlési 
határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Belvárosi 
rehabilitáció kiemelt projekt keretében kihelyezendő képfelvevők helyszínének, 
valamint a megfigyelt közterületek  kijelölése  tárgyában hozott IX-238/32.247-
1/2009.sz. közgyűlési határozat módosítására című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi rehabilitáció kiemelt projekt 
keretében kihelyezendő képfelvevők helyszínének, valamint a megfigyelt 
közterületek kijelölése tárgyában hozott IX-238/32.247-1/2009. számú határozata 1.) 
pontjának 1.,4.,8.,10.,12.,13., és 16. sorszáma alatti rendelkezéseit az alábbiak szerint 
módosítja. ( a módosítás vastagon szedve):

„1.

Sorsz. Helyszín, megfigyelt terület Felszerelési hely Megjegyzés
1 Zsolcai kapu-Ady E. u. forgalomirányító 

lámpaoszlop
DOME

4 Szeles u. –Lehel u. Közvilágítási oszlop DOME
8 Széchenyi u.-Pátria ház Villamos felsővezeték 

tartó
DOME

10 Nagy I. u.-körforgalom Díszközvilágítási 
oszlop

FIX

12 Bajcsy-Zs. u.-Katalin köz Villamos felsővezeték 
tartó

DOME

13 Zsolcai k.-Soltész N. K. Közvilágításilámpaoszl
op

DOME

16 Toronyalja u.-Papszer u. forgalomirányító 
lámpaoszlop

DOME"

9



Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály  Hatósági Főosztály 
Határidő: azonnal, illetve 2011.december 
31.

VI-221/23.112/2011. sz. határozat

Tárgy: „Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése a 
Dayka G. utcáig” projekt műszaki tartalom módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Nyugati kapcsolat 
javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítési a Dayka G. utcáig” projekt műszaki 
tartalom módosítására című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Integrált Városfejlesztési Stratégia egyik 
kiemelt projekt elemét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége által kiadott Miskolc, Ilona, Malomszög utcák szélesítése 
DTM út Ny-i meghosszabbítása (Dayka Gábor és Damjanich utcák között) útépítési 
engedélyt módosító határozatában előírt többlet műszaki tartalom megvalósítását 
támogatja - és a többlet műszaki tartalom megvalósításához szükséges 30 MFt 
fedezetet az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Főépítészi Főosztály

Városfejlesztési és Rendezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal, illetve a 2012. évi költségvetés 
elfogadásának időpontja

VI-222/23.113/2011. sz. határozat

Tárgy: 2011/2012-es nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, 
osztályok és alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló V-
186/22.817/2011. sz. közgyűlési határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „ Javaslat a 2011/2012-es 
nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám 
meghatározásáról szóló V-186/22.817/2011. sz. közgyűlési határozat 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolákban a 2011/2012-
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es tanévben az alkalmazotti álláshelyek számát meghatározó V-186/22.817/2011. 
sz. határozat II. fejezet 3.) pontját a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola esetében, az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény V-186/22.817/2011. sz. 
határozattal 
engedélyezett

álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

2011/2012. tanévben 
eng. álláshelyek 

száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.
Szabó L. Ált. 
Iskola 53 26 79 +1 - +1 54 26 80

Városi szinten 
alapfokú 
nevelési-
oktatási
intézmények 
összesen

1.124 496 1.620 +1 - +1 1.125 496 1.621

2.) A Közgyűlés V-186/22.817/2011. sz. határozata módosítással nem érintett 
pontjai változatlanul érvényben maradnak.

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

VI-223/23.114/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolci Kulturális Központ létrehozásával elrendelt 
létszámcsökkentés határidejének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Kulturális Központ létrehozásával elrendelt létszámcsökkentés határidejének 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és 
Szabadidő Központ és az Ifjúsági és Szabadidő Ház átalakítása, az átalakító 
okiratok jóváhagyása, a Miskolci Kulturális Központ létrehozása és  alapító 
okiratának jóváhagyása tárgyában hozott IV-98/22.632/2011. sz. határozat 5. 
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pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5.) A Közgyűlés elrendeli a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ és az Ifjúsági és Szabadidő Ház  - 2011. évi engedélyezett  54 fő 
létszámkeretéből 1 fő egyéb dolgozói (pénzügyi) létszámcsökkentést 2011. 
július 1. napjától, és 1 fő szakdolgozói létszámcsökkentést 2012. január 1. 
napjától.
A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ engedélyezett létszámkeretét 
2011. július 1. napjától 53 főben, ebből szakdolgozó 19 fő és egyéb dolgozó 
34 fő, 2012. január 1-jétől 52 főben határozza meg, ebből szakdolgozó 18 fő 
és egyéb dolgozó 34 fő.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. január 1.

2.) A Közgyűlés elrendeli az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendeletben a 
létszámadatok átvezetését.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. január 1. 1 fő szakdolgozói 
létszámcsökkentés, 

a költségvetési rendeletben a létszámadatok 
átvezetése

VI-224/23.115/2011. sz. határozat

Tárgy: Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 
közgyűlési határozat kiegészítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat létszámcsökkentési 
döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyerésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló közgyűlési határozat kiegészítésére” című előterjesztést és a 
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következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás elnyerésére pályázat benyújtása tárgyban hozott V-
184/22.804/2011. sz. határozatát az alábbi 5.) ponttal kiegészíti:

„5.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat  fenntartói körén belül 
költségvetési szerveinél, az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatóan megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.”

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

II.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

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

38/2011. 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGI 

HATÁROZAT 

Tárgy: „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekttel 
kapcsolatos rendezvények szervezéséhez, lakossági 

tájékoztatáshoz, továbbá interakciók, 
kiállítások szervezéséhez valamint egyéb megjelenésekhez 
kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú, közösségi eljárásrend 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési 
dokumentációjának elfogadása, és a minőségbiztosítási 
eljárás megindítása.
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási – és 
üzemeltetési Bizottság megtárgyalta a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekttel kapcsolatos rendezvények szervezéséhez, 
lakossági tájékoztatáshoz, továbbá interakciók, kiállítások szervezéséhez 
valamint egyéb megjelenésekhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú, 
közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési 
dokumentációjának elfogadására, és a minőségbiztosítási eljárás 
megindítására készített előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási – és 
üzemeltetési Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekttel kapcsolatos rendezvények szervezéséhez, lakossági 
tájékoztatáshoz, továbbá interakciók, kiállítások szervezéséhez valamint 
egyéb megjelenésekhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú, közösségi 
eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési 
dokumentációjának elfogadását, és a minőségbiztosítási eljárás 
megindítását jóváhagyja. 

Felelős:                                              Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                          MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály:       Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:                               Polgármesteri Kabinet
                                                          Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:                                            azonnal

39/2011.
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

Tárgy: „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekttel 
kapcsolatos médiakutatási, médiaelemzési és dokumentálási feladatok 
ellátása tárgyú, közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás ajánlatkérési dokumentációjának elfogadása, és a 
minőségbiztosítási eljárás megindítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási – és 
üzemeltetési Bizottság a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekttel kapcsolatos médiakutatási, médiaelemzési és dokumentálási 
feladatok ellátása tárgyú, közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás ajánlatkérési dokumentációjának elfogadására, és a 
minőségbiztosítási eljárás megindítására készített előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási – és 
üzemeltetési Bizottsága a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekttel kapcsolatos médiakutatási, médiaelemzési és dokumentálási 
feladatok ellátása tárgyú, közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás ajánlatkérési dokumentációjának elfogadását, és a 
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minőségbiztosítási eljárás megindítását jóváhagyja. 

Felelős:                                              Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                          MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály:          Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:                                   Polgármesteri Kabinet
                                                          Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:                                            azonnal

40/2011. 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt - ÚSZT Arculati 
kézikönyve szerinti „A” és „B” típusú hirdetőtáblák és „D” típusú 
emlékeztető tábla, valamint Roll Up elkészítése és kihelyezése vállalkozási 
szerződés keretében [1. részajánlattételi kör] illetve a „Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt arculati kézikönyvének módosítása 
az ÚSZT arculati kézikönyve szerint, valamint a projekt 
ajándéktárgyainak elkészítése és leszállítása vállalkozási szerződés 
keretében [2. részajánlattételi kör] tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a 
Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 
elindítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási – és 
üzemeltetési Bizottság megtárgyalta a „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése” nagyprojekt - ÚSZT Arculati kézikönyve szerinti „A” és „B” 
típusú hirdetőtáblák és „D” típusú emlékeztető tábla, valamint Roll Up 
elkészítése és kihelyezése vállalkozási szerződés keretében [1. 
részajánlattételi kör] illetve a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt arculati kézikönyvének módosítása az ÚSZT arculati 
kézikönyve szerint, valamint a projekt ajándéktárgyainak elkészítése és 
leszállítása vállalkozási szerződés keretében [2. részajánlattételi kör] 
tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás elindításának jóváhagyására készített 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási – és 
üzemeltetési Bizottsága  a „„Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” 
nagyprojekt ÚSZT Arculati kézikönyve szerinti „A” és „B” típusú 
hirdetőtáblák és „D” típusú emlékeztető tábla, valamint Roll Up elkészítése 
és kihelyezése vállalkozási szerződés keretében [1. részajánlattételi kör] 
illetve a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt arculati 
kézikönyvének módosítása az ÚSZT arculati kézikönyve szerint, valamint a 
projekt ajándéktárgyainak elkészítése és leszállítása vállalkozási szerződés 
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keretében [2. részajánlattételi kör] tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a 
Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 
elindítását jóváhagyja. 

Felelős:                                              Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                          MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály:        Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:                                  Polgármesteri Kabinet
                                                          Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:                                            azonnal

41/2011. 
Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft jelenlegi 
könyvvizsgálójának visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft könyvvizsgálójának változására 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) bekezdés a) 5. pontja 
alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a 
Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívásával, új 

könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

2.) A társaság könyvvizsgálóját 2011. július 31. napjával visszahívja.  A 
könyvvizsgáló - az „AUDITAX – 4J” Kft. (3529 Miskolc, Perczel Mór 

u. 26.,  a könyvvizsgálatért személyében is felelős Juhász Imre 
könyvvizsgáló  - 2009. január 5-től, az alapítástól számított, 

és  2012. május 31-ig szóló megbízatását  2011. július 31. hatállyal 
megszünteti.

3) A társaság új könyvvizsgálójának  2011. augusztus 1. napjától
megválasztja:

H&H Homor és társai Kft-t (3530  Miskolc, Petőfi  u. 2. II/2, 
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A könyvvizsgálatért személyében is felelős Homor József 
könyvvizsgáló. 

A könyvvizsgáló megbízatása 2011.08.01-től 2012.05.31-ig érvényes. 
A könyvvizsgáló díjazása: 50.000Ft+áfa/hó.

Felelős:                                   Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottság

Végrehajtásért felelős:          Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Kft. igazgató 

Végrehajtást felügyelő Főosztály:  Jegyzői Kabinet
                                                          Gazdálkodási Főosztály
                                                          Polgármesteri Kabinet 

KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
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Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Méhész Katalin

aljegyző

KÉSZÜLT: 

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában
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