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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

Rendelet száma                                                                                                          Tárgya :  

28/2011 (X.21.) Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, 
a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi
jogok gyakorlásának 
szabályairól,  a  vagyongazdálkodás
rendjérıl,  valamint  a  vagyonkimutatási
rendszer  kialakításáról  szóló  1/2005.
(II.10.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról

29/2011. (X.21.) A közterületek használatáról

30/2011. (X.21.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

31/2011 (X.21.) A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének,
közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

32/2011. (X.21.) A települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma                                                                                                        Tárgya             .  

201  1.    október 20-án     :     

Zárt      ülésen hozott határozata  i  :  

IX-254/23.409/2011. a Kós Károly Építıipari Szakközépiskola és Szakiskola
intézményvezetıi álláshelyének betöltése

IX-255/23.410/2011. a  Miskolc  Város  Sportjáért  Közalapítvány  alapító
okiratának módosítása 

IX-256/23.412/2011. Belterületbe vonási kérelmek jóváhagyása

IX-257/22.161-6/2011. Egyedi  szociális  hatósági  fellebbezések  (  2011.
augusztus, szeptember hó)

IX-258/23.439/2011. A Ferenczi  Sándor  Egészségügyi Szakközépiskola
igazgatójának vezetıi megbízásról való lemondása

IX-259/23.455/2011. Önkormányzati  biztos kirendelése a Miskolci  Nemzeti
Színház költségvetési szervhez 

IX-260/23.438/2011.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat
Aljegyzıjének kinevezésére

IX-261/23.439-1/2011. A Ferenczi  Sándor  Egészségügyi Szakközépiskola
intézményvezetıi álláshelyére történı pályázat kiírása

201  1.    október 20-án  :     
Nyílt      ülésen hozott határozata  i  :  

IX-262/23.393/2011. Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása

IX-263/23.394/2011. a  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  alapító
okiratának  módosítása,  a  kiemelkedıen  közhasznú
szervezetként történı nyilvántartásba vétele, valamint
a társaság rövidített elnevezésének kiegészítése

IX-264/23.395/2011. A Pitypang  Óvoda  épületbérlésére vonatkozó
közgyőlési döntések hatályon kívül helyezése és bérleti
szerzıdés jóváhagyása

IX-265/23.397/2011. A Bornemissza  u.  13.  sz.  alatti  ingatlan  használat
jogának átruházása 

IX-266/23.398/2011.  A  Holdam  Önsegítı  és  Ismeretterjesztı  Egyesület
részére helyiség biztosítása

IX-267/23.400/2011. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bursa Hungarica
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Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulója

IX-268/23.401/2011. Lillafüred,  Szinva-vízesés  melletti (38391  hrsz.)”
területen  partfalomlás  tárgyú, vis  maior  pályázatra
történı  benyújtására  és  a  pályázathoz  szükséges
önrész biztosítására

IX-269/23.402/2011. „Turisztikai  attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán”
címő  projekttervezethez  kapcsolódó  elıkészítési
költségek  fedezetének  tárgyévi  költségvetés  terhére
történı  biztosítása,  pályázati  lehetıség  esetén  a
pályázat kidolgozása és benyújtása

IX-270/23.403/2011. Blugreen  Pályázat  benyújtása  és  a  szükséges  önerı
biztosítása

IX-271/23.404/2011. Pályázat  benyújtása  „Történelmi  borút
kialakítása”céljából és a szükséges önerı biztosítása

IX-272/23.405/2011. „Miskolci  Állatkert  és  Kultúrparkban  megvalósuló
természetvédelmi területek kiszolgáló infrastrukturális
fejlesztése, környezettudatos életre nevelés” c. pályázat
benyújtása és a szükséges önerı biztosítása

IX-273/23.406/2011.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012.
évi ellenırzési terve 

IX-274/23.407/2011. Beszámoló  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról,
valamint  a  lejárt határidej ő  közgyőlési  határozatok
végrehajtásáról (2011. évi I. félév) 

IX-275/22.322-1/2011. Javaslat a  ,, Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”
nagyprojekt  elırehaladásáról  szóló  2011.  február  –
2011.  augusztus  idıszakra  vonatkozó  beszámoló
elfogadására

IX-276/23.437/2011. A Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelı
Zártkör ően  Mőködı               Részvénytársaság
igazgatósági tagja lemondásának tudomásul vétele

IX-277/23.437-1/2011. A Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelı
Zártkör ően  Mőködı  Részvénytársaság   új
igazgatósági tagjának megválasztása

IX-278/23.456/2011. Határozott idıtartamra visszatérítendı fejlesztési célú
támogatás nyújtása a DVTK SE részére
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. október 13-ai:
Zárt ülésen hozott határozatai:

59/2011. A Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság 56/2011. sz. 
határozatának visszavonása

60/2011. A CINE-MIS Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának
díjazása

61/2011. a Miskolc, Széchenyi u. 30-32. szám alatti ingatlanok
egyes  részeinek  értékesítésére  szóló,  a
Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság 32/2011.
számú határozatának módosítása

2011. október 27-ei:
Zárt ülésen hozott határozata:

62/2011. Javaslat a Projektmenedzseri feladatok ellátása a Zöld
Nyíl  projekt  keretében  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
lezárására

2011.   november 10-  e  i  :  
Nyílt   ülésen hozott határozata:  

63/2011. Javaslat  közoktatási  intézmények  helyiségeinek  és
szolgálati lakásainak bérbeadására

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁG 

2011.   október 12-ei:  
Nyílt ülésen hozott határozata:

21/2011. Az 1. számú gyermek fogászati körzet mőködtetési
jogának átadása Dr. Nagy Fruzsina részére
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2011.   november 9-ei:  
Nyílt ülésen hozott határozata  i  :  

22/2011. A 69. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési
jogának  átadása  Dr.  Csongrádi  Csaba  orvos
részére

23/2011. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság HPV vírus
által  okozott  méhnyakrák  elleni  oltóanyag
beszerzésével  kapcsolatos  13/2011.  számú
határozatának  a  hatályon  kívül  helyezése  és  új
határozat meghozatala

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG 

2011.   október 13-ai:  
Nyílt ülésen hozott határozatai:

21/2011. A  TIOP  1.1.1/07/1-2008-1173  azonosító  sz.,  „A
pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató
informatikai  infrastruktúra  fejlesztése”  c.  pályázat
közbeszerzéséhez  kapcsolódó  eszközbeszerzés
jóváhagyása.

22/2011. A 19/2011. sz. Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsági Határozat módosítása

2011.   november 10-ei:  
Nyílt ülésen hozott határozatai:

23/2011. Miskolci  Oktatási  Kerekasztal  mőködési
szabályzatának jóváhagyása 

24/2011. Miskolci Galéria Városi Mővészeti Múzeum mőködési
engedélyének megújítása
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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKROMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY ŐLÉSÉNEK

28/2011 (X.21.) önkormányzati rendelete
 

az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, 
a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának 

szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl, valamint a vagyonkimutatási
rendszer kialakításáról  szóló 1/2005. (II.10.) önkormányzati rendelet

módosításáról
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949.  évi  XX.  törvény  44/A.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói
hatáskörében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
és az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mőködési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)
önkormányzati  rendelet  42.§  (2)  bekezdésében,  valamint  1.  számú melléklet  1.1.1.
pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyőlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági  Bizottsága
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

 

1.§

 

Az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  feletti  rendelkezési  és
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl, valamint
a  vagyonkimutatási  rendszer  kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10.)  önkormányzati
rendelet 15.§ (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(1) Az  önkormányzati  vagyon  tulajdonjogát,  vagy  a  vagyonhoz  kapcsolódó  

önállóan forgalomképes  vagyoni  értékő  jogot  ingyenesen  vagy  
kedvezményesen átruházni, csak az alábbi esetekben lehet:

 
a) ajándékozás,
b) közcélra történı felajánlás,
c) közérdekő kötelezettségvállalás keretében történı felajánlás,
d) állam, állami szervezet részére történı átadás,
e) egyházak és egyházi alapítású szervezetek részére történı átadás,
f) más önkormányzat részére, feladat- és hatáskör átszállással történı átadás,
g) közhasznú szervezetek részére történı átadás,
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h) átadott kötelezı önkormányzati feladat ellátásának biztosítása céljából 
    történı átadás,
i) kiemelkedıen közhasznú és egyéb szervezet részére jogszabályban 
   meghatározott önkormányzati feladattal együtt történı átadás,
j) közfeladat-ellátási szerzıdés megkötése vagy
k) ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése.”

 
2.§

 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı

napon hatályát veszti.
 
Miskolc, 2011. október 20.
 
 
 
            Dr. Csiszár Miklós                                                           Dr. Kriza Ákos
                     jegyzı                                                                           polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY ŐLÉSÉNEK

29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és
védelmérıl  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  54.  §  (5)  és  (6) bekezdésében  foglalt
felhatalmazás alapján,
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
 
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (1II.16.) önkormányzati
rendelet  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  42.  §  (2)  bekezdésében,  valamint  1.  melléklet  1.1.1.
pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyőlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági  Bizottsága  véleményének
kikérésével,
 
és  az SZMSZ 1.  melléklet  3.1.11.2.  pontjában biztosított  véleményezési  jogkörében eljáró
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyőlésének  Városgazdálkodási  és
-üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

I. Fejezet
 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1.§

A  rendelet  célja  azoknak  a  helyi  szabályoknak  a  megállapítása,  amelyek  a  városképi,
mőemlékvédelmi,  kereskedelmi,  idegenforgalmi,  kulturális,  közegészségügyi,  köztisztasági,
valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek
rendeltetéstıl eltérı használatának szabályait.
 

2. §
 
A közterületet  rendeltetésének megfelelıen, állagának sérelme,  forgalmának veszélyeztetése
nélkül  az  általános  magatartási  szabályok,  valamint a  jogszabályok  betartásával  mindenki
szabadon használhatja.

2. Értelmezı rendelkezések

3.§
E rendelet alkalmazásában:

1.      Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.  
törvény 2. § 13. pontjában foglaltakon túl,  az egyéb ingatlanoknak a közhasználat  
céljára átadott területrésze.

2.          Közterület rendeltetéstıl  eltérı használata: a közterület eredeti rendeltetésétıl eltérı  
használatával kapcsolatos tevékenység, állapot.
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3. Védett  terület:  a városképi,  a különleges oltalmat érdemlı  építészeti,  várostörténeti,
kultúrtörténeti,  mővészeti,  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szempontból  jogszabály
alapján védetté nyilvánított terület.

II. Fejezet

A közterületek rendeltetéstıl eltérı használata

3. A közterület-használati engedély

4.§

(1) A közterület rendeltetéstıl eltérı használata közterület-használati engedély alapján, az e
rendeletben meghatározottak szerint,  az engedélyben elıírt  közterület-használati  díj  
megfizetését követıen történhet.

(2)      A város közigazgatási területe e rendelet alkalmazása és a díjtételek szempontjából az I.
melléklet szerinti négy övezetre osztott.

5.§

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) épület, építmény elhelyezésére,
b) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármő-

várakozóhelyek céljára,
c} távbeszélı  fülke,  fülke  nélküli  távbeszélı  készülék,  postai  levélszekrény,  

elıszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,
d) építıanyag, tüzelıanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát 

meghaladó elhelyezésére,
e) kereskedelmi  és egyéb szolgáltató,  cirkuszi  és mutatványos  tevékenységre,  

árusító eszközre, berendezésre,
g) vendéglátó ipari elıkert, terasz céljára,
h) szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak idıtartama a 24 órát meghaladja,
i) kiállítás,  vásár,  fesztivál,  alkalmi  rendezvény  (továbbiakban:  rendezvény)  

céljára, szórakoztató, mővészeti tevékenységre,
j) tőzijátékra,
k) személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére és
I} üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármő elhelyezésére

 
(2) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni:
 

a) a közút, járda, tér, park, egyéb közterület építésével, javításával, fenntartásával 
kapcsolatban a közút, járda, tér, park területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló 
berendezések, továbbá a közterület köztisztaságával kapcsolatos építmények és 
tárgyak elhelyezéséhez,

c) a  közterületen,  illetıleg az  alatt  vagy  felett  elhelyezett  közmővek  építése,  
hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) külön jogszabály által engedélyezhetı közterületbe nyúló épületrészek, 
épülettartozékok létesítéséhez,

e) a gyülekezési  jogról,  valamint  a választási  eljárásról  szóló törvény alapján  
megtartott rendezvényekre,

g) a közvetlen baleset-, élet- és kárveszély elhárítására,
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h) amennyiben a közterület az önkormányzat veszi igénybe és
i) az egyházi ünnepekkel kapcsolatos közterület használatra

 
(3) Nem adható közterület-használati engedély:
 

a) a környezeti ártalmakkal járó tevékenység gyakorlására,
b) gépjármőrıl történı árusításra az I. és II-es övezetben, a rendezvények 

kivételével
c) a büfé kocsiból, lakókocsiból történı árusításra a rendezvények kivételével,
d) a külön jogszabályban meghatározott, kizárólag üzletben árusítható termékek 

forgalomba hozatalára,
e) ha a tervezett igénybevétel a városképet, a közterület állagát jelentısen rontaná,

környezetszennyezéssel,  a  közegészségügyi  érdekek  sérelmével,  a  közúti  
forgalom zavarásával, veszélyeztetésével járna,

f) ha a tervezett igénybevétel a városrendezési, városfejlesztési célok, programok 
megvalósíthatóságát veszélyeztetné,

g) ha a kérelem elbírálásában közremőködı a szakvéleményében, 
állásfoglalásában a kérelem teljesítéséhez nem járul hozzá,

h) ha a kérelmezınek közterület-használati díjtartozása áll fenn,
i) ha  a  kérelmezı  által  meghatározott  idıpontban  és  helyen  önkormányzati  

szervezéső, kezdeményezéső rendezvény céljára szükséges a közterület,
j) ha a kérelmezı  olyan tevékenységet kíván a közterületen folytatni, melynek  

gyakorlását jogszabály tiltja,
k) ha a kérelmezı a tevékenység folytatására való jogosultsággal nem rendelkezik,
1) e  rendelet  20.  §  (3)  bekezdésében meghatározott  esetben,  az ott  megjelölt  

idıtartamig és
m) ha a kérelmezı  a közterület  használatának engedélyezésérıl  szóló rendelet  

elıírásait a kérelem beérkezésétıl számított egy éven belül megszegte

(4)        Az I-es övezetben lévı, továbbá védett területekre közterület-használati engedély csak:
 

a) idegenforgalmi, társadalmi és kulturális, karitatív, vallási szempontból jelentıs 
célokat szolgáló rendezvényekre, tevékenységre,

b) üzlettel rendelkezı kereskedık részére árubemutatás céljára, a rendelet 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feltételekkel,

c) építési, karbantartási, állagmegóvási, bontási tevékenységgel összefüggésben,  
vagy

d) olyan  építmények  elhelyezéséhez  adható,  amelyekre  a  területre  vonatkozó  
építési elıírások alapján az építési engedély megadásának feltételei is 
fennállnak.

 
 

6.§
 
(1)      Az üzletek  üzemeltetıi  részére  az üzletek elıtt  az  üzletben forgalmazott  termékek  

bemutatására,  árusítására  az  I.  övezetben  maximum  4 m2,  a  II.-IV.  övezetekben  
maximum 6  m2 terület  igénybevételére  adható  engedély.  A  közterület-használati  
engedéllyel rendelkezı  kérelmezı  az utcabútort közvetlenül az üzlet portáljához  
kapcsolódóan köteles elhelyezni, oly módon, hogy

 a)           a gyalogosforgalom akadálymentesen biztosítható legyen,
b)           a közút forgalmát, illetve az üzlet megközelíthetıségét ne veszélyeztesse és

 
c)           a megjelenítése esztétikus, a terület városképi jellegének megfelelı legyen.
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(2)       Üzlettel nem rendelkezı kereskedı, ıstermelı részére üzletportál elıtti közterületre 5 

méteren belül, továbbá a közterületre nyíló kapualj elé, vagy udvarban lévı közterületre
rendezvények  kivételével  csak  akkor  adható  engedély,  ha  ahhoz  az  érintett  
tulajdonosok, üzletek üzemeltetıi írásban hozzájárulnak.

 
(3)     Közterületi  értékesítésre  — a  rendezvények  kivételével  — akkor  adható  közterület-

használati engedély, ha sem a gyalogos, sem a gépjármő forgalmat nem akadályozza, és
a közterületi árusító helytıl a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet elıírásait  
figyelembe véve, közterületen a legrövidebb, gyalogos útvonalon mérve 50 m-en belül 
azonos termékeket árusító üzlet nem mőködik.

III. Fejezet

Az engedélyezési eljárás

4. A közterület-használat engedélyezési eljárás általános szabályai

7.§

(1) A közterület-használati engedélyek kiadása önkormányzati hatósági ügy, az eljárásra e 
rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A  közgyőlés  a  közterület-használati  engedély  kiadására  vonatkozó  hatáskörét  a  
polgármesterre ruházza át.

(3) Ha a közterület-használat  olyan  közterületre  vonatkozik,  amely  a közúthálózathoz  
tartozik,  a  közterület-használat  engedélyezése elıtt  kérni  kell  a  közút  kezelıjének  
hozzájárulását.

 
(4) Az önkormányzati tulajdonú, de üzemeltetésre másnak átadott területek rendeltetéstıl  

eltérı használatának engedélyezéséhez az üzemeltetı írásbeli hozzájárulása szükséges.
 
(5) A  nem  önkormányzati  tulajdonú  területek  rendeltetéstıl  eltérı  használatának  

engedélyezéséhez a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges.
 
(6) A  közterület-használati  engedély  nem  pótolja,  vagy  helyettesíti  a  tevékenység  

végzéséhez  szükséges,  jogszabályban  elıírt  egyéb  hatósági  engedélyeket,  melyek  
beszerzése a kérelmezı feladata.

 
 

5. Engedélykérelem és mellékletei

8.§
 
 
(1)       A  közterület-használati  engedélyt  annak  kell  kérnie,  aki  a  közterületet  használni  

kívánja. A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
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(2) Ha a közterület használata építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az 

építtetınek  kell  megkérnie  a  közterület  tényleges  igénybe  vétele  elıtt.  Meglévı  
épületek esetében a kérelmet az épület tulajdonosa, vagy használója nyújthatja be.

 
(3) Ha a közterület  ideiglenes jellegő  használata  építési,  karbantartási,  állagmegóvási,  

bontási  munka  végzésével  kapcsolatos  eszköz,  vagy  anyag  elhelyezése  céljából  
szükséges, az engedélyt az építtetınek vagy a kivitelezınek kell kérnie.

 
(4)        Üzemképtelen jármő tárolására közterület-használati engedélyt a jármő tulajdonosa,  

vagy üzembentartója kérhet.
 
(5) A közterület-használati engedély iránti kérelmet — a (6) bekezdésben meghatározott  

kivétellel — legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel elıtt be kell benyújtani. A  
benyújtás  idıpontja  azonban  nem  lehet  korábbi,  mint  a  tervezett  igénybevételtıl  
visszaszámított 6 hónap.

 
(6)        Rendezvények esetében a közterület-használati engedély iránti kérelmet legalább 30  

nappal a tervezett igénybevétel elıtt be kell nyújtani.

9.§
 
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 

a) a kérelmezı nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állandó lakóhelyének 
címét,  bankszámla  szerzıdési  kötelezettség alá  esı  személyek  bankszámla  
számát,  a  cég,  szervezet  megnevezését,  székhelyét,  adószámát,  cégjegyzék  
számát, bankszámla számát,

b) a közterület-használat célját és idıtartamát,
c) a közterület-használat helyének és az igénybe venni kívánt terület nagyságának,

a használat módjának, a napi árusítás idıtartamának pontos meghatározását,
d) a keletkezı hulladék győjtésének és elhelyezésének módját,
e) rendezvények esetében továbbá:

ea) a rendezvény szervezıje, vagy a rendezvény lebonyolításáért 
felelısséggel tartozó személy nevét, elérhetıségét,

eb) a résztvevık és a várható látogatók tervezett létszámát,
ec) a rendezvény részletes programját és
ed) a rendezvény mőszaki-technikai igényeinek felsorolását.

 
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
 

a) ha  a  közterületen  felépítmény  vagy  mobil  árusító  berendezés  elhelyezése  
történik, akkor az azonosításra alkalmas méretezett helyszínrajzot, melyen a  
közterület  használat  szempontjából  lényeges  elemeket  kell  ábrázolni,  és  a  
felépítmény megjelenését ábrázoló grafikát vagy fényképet,

b) közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat 
másolatát és

c) mutatványos tevékenységnél a berendezésekre vonatkozó érvényes 
biztonságtechnikai jegyzıkönyvet, tanúsítványt,
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6. A kérelem elbírálásában közremőködık

10.§

(1) Az  engedély  iránti  kérelem elbírálása  során  figyelembe  kell  venni  az  építésügyi  
szabályokat, szabályzatokat, a városrendezési terveket, a városképi, mőemlékvédelmi, 
esztétikai,  kegyeleti,  környezetvédelmi,  köztisztasági,  idegenforgalmi,  kulturális  
szempontokat,  elıírásokat,  szakmai  állásfoglalásokat,  továbbá  az  eljárásban  
közremőködık által elıírt követelményeket.

 
(2) A  közterület-használati  engedélyezési  eljárásban  az  eljáró  hatóság  a  közterület  

használat jellegébıl adódó szakkérdésekben a szakhatóságok, a Polgármesteri Hivatal 
tárgy  szerint  illetékes  szakmai  osztályainak,  és  a  Miskolci  Kulturális  Szövetség  
Nonprofit Kft. szakmai véleményeit, állásfoglalásait veszi figyelembe.

 
(3) A  rendezvény  ideje  alatt,  a  rendezvénnyel  érintett  területre  benyújtott  további  

közterület-használati  engedély  iránti  kérelmek  esetén  az  engedély  kiadásához  a  
rendezvény szervezıjének hozzájárulása szükséges.

(4)        A közremőködı szervezetek szakvéleményét az eljáró hatóság szerzi be.
 
(5) Ha egy adott közterület rendezvény célú használatára ugyanazon a napon több kérelmet

is benyújtanak, a polgármester mérlegeléssel dönt a kérelmek között, amelynek során 
figyelembe veszi a rendezvény minıségét és társadalmi hasznosságát.

7. A határozat tartalma 

11.§

A közterület - használati engedélynek tartalmaznia kell:
 

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének 
címét,

b) a közterület-használat célját és idıtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának, terület nagyságának és feltételeinek

pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közremőködık szakvéleményében foglalt 

elıírásokat,
e) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és 

fizetésének módját,
f) a közterület folyamatos tisztántartásának, valamint a közterületi  létesítmény  

karbantartásának és a közterület-használat folytán elıállt rongálásnak a 
használó saját költségén történı helyreállítási kötelezettségét,

g) az engedélytıl eltérı közterület-használat következményeire való 
figyelmeztetést,

h) a  közterület-használat  közérdekbıl  történı  megszüntetésének  lehetıségérıl  
szóló tájékoztatást, valamint az engedély visszavonására való figyelmeztetést,

i) az engedély érvényességének megszőnése esetére az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,

j) az  utcai  árusítás  céljára  szolgáló  közterület-használati  engedélyben  annak  
megjelölését,  hogy az árusítás építménybıl,  illetıleg meghatározott  helyen  
vagy körzetben kézbıl vagy jármőrıl történhet-e,
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k) hangosító-, illetve egyéb zajkeltı berendezés alkalmazásával járó tevékenység 

esetén a hatályos zajvédelmi jogszabályokban foglalt zajterhelési határértékeket
és

1) jogszabályban foglalt egyéb elıírásokat.

8. A határozat közlése

12.§
 
Az engedély megadása, megtagadása, vagy visszavonása ügyében hozott határozatot közölni
kell:

a)             a kérelmezıvel, engedélyessel,
b)             az engedélyezési eljárásban közremőködıkkel,
c)             a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységével,
d)             közterület- felügyelettel és a
e)             a közterület kezelıjével.

9. Az engedély érvénye és alkalmazása

13.§
 
{1}        A közterület-használati engedély legfeljebb I évre adható, kivéve az 5. § (1) bekezdés 

c) pontjában foglalt esetet, ahol az engedély visszavonásig is kiadható.
 
(2) Az engedély a (3) bekezdésben foglalt kivétellel csak az engedélyest, annak bejelentett 

alkalmazottját és segítı családtagját, illetve a jogi személy képviselıjét, vagy a jogi  
személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén annak képviselıjét vagy a kérelemben 
bejelentett  tagját  jogosítja  fel  a  közterület  használatára,  az  engedély  másra  nem  
ruházható át.

 
(3) Rendezvény  esetén  a  közterület-használati  engedély  jogosultjával  polgári  jogi  

jogviszonyt létesítı, az engedélyben megjelölt közterületet használónak nem kell külön 
közterület-használati engedélyt kérnie.

 
(4)        A közterület használat megszőnik:
 

a) az engedélyben meghatározott idı elteltével,
b) ha a kérelmezı a közterület használat megszüntetését az engedély érvényességi 

idejének lejárta elıtt bejelenti, vagy
c) az engedély visszavonásával.

 
(5)           A közterület-használati engedély visszavonható:
 

a)              közérdekbıl bármikor,
b)              engedélytıl eltérı közterület használat esetén,
c)              ha a közterületet nem a (2) bekezdésben meghatározott személy használja, 

    vagy az engedélyt átruházza,
d)              az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, vagy
e)              ha a kérelmezı a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség idıpontjáig  

   nem tesz      eleget.
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(6) Ha a kérelmezı a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 

a közterület-használat  megszüntetése elıtt  legalább 3 nappal  írásban bejelenteni  az  
engedélyezı hatóságnak.

 
 

10. A közterület-használati díj és a közterület-használati óvadék

14.§
 
(1)       A közterület használatáért a 2. mellékletben foglalt díjat kell fizetni, kivéve, ha jelen 

rendelet a díj mérséklésére, vagy a mentességre ad lehetıséget.
 
(2)       Közterület-használati  engedélyt  akkor  is  kell  kérni,  ha  a tevékenység egyébként  a  

díjfizetés alóli mentességet vagy kedvezményt élvez.

(3) A  kérelmezı  a  közterület-használati  díjat  a  közterület  tényleges  használatára,  
illetıleg  a  közterületen  lévı  létesítmény  üzemeltetésére  tekintet  nélkül  köteles  
megfizetni,  kivéve,  ha a  használatot  hatósági  intézkedés miatt,  önhibáján kívül  
kénytelen szüneteltetni.

 
(4) A  fizetendı  közterület-használati  díjat  egy  összegben  az  engedély  jogerıre  

emelkedésével egyidejőleg kell  megfizetni.  A kérelmezı a közterület használatát  
nem kezdheti meg, amíg a használati díjat meg nem fizeti.

 
(5) Ha a közterület-használat e rendelet 13. § (5) bekezdés a) pontja vagy a 13. § (6)  

bekezdésben meghatározott okból szőnt meg, a már befizetett díjat idıarányosan 
vissza kell fizetni.

 
(6)      A már befizetett közterület-használati  díj csak elızetes kérelem alapján téríthetı  

vissza, amennyiben a közterület használat megszőnése igazolt.
 
(7)       Amennyiben a kérelmezı a jelen rendelet 5. § (1) d), e) és i) pontjaiban megjelölt 

ügytípusban kéri az engedély kiadását, köteles a közterület-használati díj összegével 
megegyezı mértékő óvadékot fizetni az önkormányzatnak. Az önkormányzat az  
óvadékot  vagy  az  óvadékból  fennmaradt  részt  a  kérelmezınek  a  jogviszony  
megszőnésétıl számított 8 napon belül visszafizeti. A jogviszony akkor tekinthetı 
megszőntnek,  ha  a  kérelmezı  a  jelen  rendeletbıl  eredı  valamennyi  
kötelezettségének eleget tett, vagy a nem teljesített kötelezettséget az önkormányzat
pótolta a kérelmezı helyett.

 
(8)     Amennyiben  a  kérelmezı  a  jelen  rendeletben  meghatározott  valamely  

kötelezettségének  nem  tesz  eleget  –  ideértve  különösen  a  közterület  tisztán  
tartására és a helyreállításra vonatkozó kötelezettséget –, az önkormányzat az általa 
elvégzett  vagy harmadik személlyel elvégeztetett  munka ellenértékét jogosult az  
óvadék összegébıl fedezni. Az ily módon történı elszámolás után az óvadékból  
fennmaradt rész a jelen § (7) bekezdése szerint kell visszafizetni.

 
(9)     Az önkormányzat az óvadék összegére kamatot nem fizet. 

15.§
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(1)      A  közterület-használati  díj  megállapítása  során  a  tevékenység  folytatásához  

szükséges teljes  területet  figyelembe kell  venni.  A díjfizetés  szempontjából  
minden megkezdett négyzetmétert és minden megkezdett naptári napot egészként 
kell figyelembe venni.

 
(2)     Ha a közterület-használat két díjövezet határán van, akkor a magasabb díjtételő  

övezetre megállapított díjat kell alkalmazni.

16.§
 
(1)        Nem kell közterület-használati díjat és óvadékot fizetni:
 

a) a fegyveres erık, a rendészeti szervek, a mentık, továbbá a vízügyi szolgálat 
létesítményei,

b) a  közmőveknek,  a  köztisztasági,  távközlési,  postai  szerveknek  a  feladatuk  
ellátását szolgáló közérdekő létesítményei,

c) az önkormányzat saját beruházásaihoz kapcsolódó tevékenység,
d) régészeti feltárás

 
céljára igénybe vett területek után.

(2)     Nem terjed ki a (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közlekedési 
vállalkozások  közterületen  elhelyezett  állomáshelyein,  fedett  várakozóhelyein  lévı  
kereskedelmi,  szolgáltató,  árusító  és  vendéglátó  ipari  helyiségek  által  elfoglalt  
területekre.

 
(3)         A közterület-használati díjat és az óvadékot az önkormányzat költségvetési elszámolási 

számlájára kell befizetni.
 
(4)       Az elıírt közterület-használati díjak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

feladatait ellátó szervezeti egysége köteles gondoskodni.

17.§
 
 
Rendezvények  esetében  a  polgármester  a  használati  díj,  és  az  óvadék  megfizetése  alól
kérelemre —  a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint illetékes szakmai osztálya és a Miskolci
Kulturális Szövetség Nonprofit  Kft.  szakmai  véleményének figyelembevételével  — részben
vagy egészben felmentést adhat, ha:

a)             a kérelmezı rendezvénye hozzájárul a város kulturális életének, 
hagyományainak színesítéséhez, és célja a kulturális örökségben gyökerezı  
hagyományok megjelenítése, illetve az új  trendeket felvonultató tendenciák  
megjelenítése.  Ide tartoznak a kor  technikai  vívmányainak felhasználásával  
szervezıdı vagy a tudomány legfrissebb eredményeit a mővészetekkel karöltve
bemutató rendezvények. Figyelembe kell venni a lokális, regionális, nemzeti,  
és európai értékek megjelenítését is.

 
b)             a rendezvény elsısorban nem profitszerzésre irányul, illetve a profitszerzésre 

irányuló tevékenység mellett a különbözı nem kiemelt, elsısorban 
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idegenforgalmi, kereskedelmi, fogyasztási jellegő tevékenységek, 
rendezvények során a társadalmi szükségletet kielégítı nonprofit tevékenység 
aránya, jellege a város számára kívánatos aránynak megfelel.

c) az önkormányzat többségi tulajdonában álló társaságok, szervezetek, valamint 
költségvetési intézmények által szervezett ünnepi-, sport-, egészségügyi-, vagy 
kulturális rendezvényekhez szükséges a közterület használata

11. A közterület használó kötelezettségei

18.§
 
(1)         A közterületet  használója köteles az általa használt  közterületet rendben és tisztán  

tartani,  és az engedély lejárta után az önkormányzatnak a jelen rendelet  21. § (2)  
bekezdése szerint dokumentált állapotban visszaadni.

(2)        A közterület használattal összefüggésben a keletkezı hulladékot naponta, a kihelyezett
utcabútort a tevékenység befejezésével a közterületrıl el kell távolítani.

 
(3)        Minden olyan közterület használat esetén, amikor olaj, zsír, más szennyezı anyag juthat

a használt területre, olajfogó eszköz használata kötelezı. A közterület használója az  
olaj, zsír és egyéb szennyezı anyagot köteles a közterületrıl naponta eltávolítani.

 
(4)        A  közterületen  elhelyezett  anyagok  és  szerkezetek  tárolása  csak  a  munka-,  tőz-,  

baleset- és egészségvédelmi jogszabályokban elıírt módon történhet.
 
(5)         Az építési  munka végzésének tartamára szóló közterület-használat  esetén szükség  

szerint a közterület felıl a városképi követelményeket kielégítı kerítést kell létesíteni, 
valamint ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a gyalogos közlekedés a  
másik oldalon lévı járdára nem terelhetı át, a kérelmezı köteles a gyalogosok számára 
védıtetıvel ellátott átjárót kialakítani, és azt szükség szerint nappal is megvilágítani.

 
(6)        Amennyiben a kérelmezı a jelen § (1)-(3) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem 

tesz  eleget,  az  önkormányzat  jogosult  a  kérelmezı  költségére  a  közterület  tisztán  
tartásához szükséges munkákat elvégezni vagy harmadik személlyel elvégeztetni.

19.§
 
(1)         A  közterület-használati  engedélyt,  valamint  a  díjfizetési  kötelezettség  teljesítését  

igazoló  iratot  a  közterület-használati  engedéllyel  rendelkezı  személy,  szervezet  a  
közterület használatakor köteles magánál tartani és az ellenırzése jogosult szerv részére
bemutatni.

 
(2)      A személy-, és áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati 

engedély meglétét és a használati díj befizetését tanúsító kártyát az állomáshelyen való 
tartózkodáskor a kérelmezı  a gépjármő szélvédıje mögött, jobb oldalon, jól látható  
módon köteles elhelyezni az ellenırzés lehetıvé tétele céljából.
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(3) Ha a közterület használat bármilyen okból megszőnik, a kérelmezı a saját költségén 

köteles  az  eredeti  állapotot  —  kártalanítási  igény  nélkül  —  helyreállítani.  Ha  a  
kérelmezı  a helyreállítási  kötelezettségének  az  engedélyezı  határozatban  vagy  a  
felhívásban megjelölt idıpontig nem tesz eleget, az engedélyezı hatóság a kérelmezı 
költségére és veszélyére az eredeti állapotot helyreállítja.

12. Engedélytıl eltérı és engedély nélküli használat

20.§
 
(1)     Az engedély nélküli  közterület használat esetén a használó az engedélyezı  hatóság  

vagy az  ellenırzésre  jogosult  felhívására  köteles  a  közterület  használatot  
haladéktalanul  megszüntetni  és  a  közterület  eredeti állapotát  a  saját  költségén  
helyreállítani.  Amennyiben  az  eredeti  állapot  helyreállítási  kötelezettségének  a  
megadott  határidıre  nem tesz  eleget,  az  önkormányzat  a  kötelezett  költségére  és  
veszélyére az eredeti állapotot helyreállítja.

(2)      Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektıl  eltérı  
módon használja, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenıen, az engedély nélküli 
vagy az eltérı  használat  tartamára az egyébként fizetendı  közterület-használati  díj  
ötszörös mértékének megfizetésére kell kötelezni.

 
(3)     Ha  a  közterület  használója  ellen  az  engedély  nélküli  közterület  használat  miatt  

szabálysértési eljárás indul, vagy az engedélytıl  eltérı  közterület használat  miatt  a  
közterület-használati engedély visszavonásra kerül, a határozat jogerıre emelkedésétıl 
számított 1 évig nem kaphat újabb közterület-használati engedélyt.

13. Hatósági ellenırzés
21.§

 
(1)     A közterület- felügyelet köteles a közterület-használatot folyamatosan ellenırizni és az 

engedély nélküli használat esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

(2)      A  közterület-felügyelet  a  közterület  használatának  megkezdése  elıtt,  illetve  annak  
befejezése után jegyzıkönyvet és képfelvételt készít, rögzítve a közterület tényleges  
állapotát.

 
(3)      A  közterület-használat  megszőnését  követı  3  napon  belül  a  közterület-felügyelet  

ellenırzi  az  eredeti  állapot  helyreállítását,  s  az  ellenırzés  eredményétıl  függıen  
megteszi szükséges intézkedéseket és tájékoztatja az engedélyezı a hatóságot.
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IV Fejezet

Vegyes rendelkezések

22.§
 
Aki  a  közterületet  engedély  nélkül,  vagy  az engedélyben foglalt  feltételektıl  eltérı  módon
használja, valamint e rendelet 5. § (1), 13. § (2), 18. § (1)-(5), 19. § (1)-(3) bekezdéseiben
foglalt elıírásokat megszegi, szabálysértést követ el és háromezer forinttól húszezer forintig
terjedı helyszíni bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedı szabálysértési bírsággal sújtható.

V. Fejezet
 

Záró rendelkezések
23.§

 
(1)        Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.
 
(2)        Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésének napján folyamatban lévı ügyekben 

és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
 
(3)         A rendelet hatálybalépésének napján hatályát vesztik Miskolc Megyei  Jogú Város  

Közgyőlésének 35/1997. (VII.1.)  önkormányzati  rendelete és a módosításáról szóló  
59/1997. (XI.21.), 39/1999. (XTI.06.), 17/2000.(IV.10.), 40/2003. (IX.09), 10/2005.,  
(III.10), 23/2010. (VI.30.), 31/2010. (IX.15) önkormányzati rendeletei.

Miskolc, 2011. október 20.

Dr. Csiszár Miklós                                        Dr. Kriza Ákos
jegyzı                                                             polgármester
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1. melléklet
 
 
KÖZTERÜLET HASZNÁLATI   ÖVEZETEK   I.     I. övezet:  
1.1 Széchenyi utca és az ebbıl nyíló utcák és terek díszburkolattal ellátott részei 
1.2 Miskolc-Tapolca, Lillafüred
1.3 Diósgyıri Vár és közvetlen környéke
 
 
2.    II. övezet:
2.2. Búza tér, Újgyıri f ıtér és a közvetlenül csatlakozó utcák
2.3 Az I-es övezettel közvetlenül érintkezı területek
2.4 Sportcsarnok és Technika Háza elıtti tér
2.5 A villamos pálya mindkét oldalával párhuzamosan érintkezı területek 2.6 A diósgyıri
stadionnal közvetlenül érintkezı területek
2.7 Majális park
2.8 Toronyalja u.
2.9 Zsolcai kapu
 
3.    III. övezet:
Dayka G. - Fazekas u: - Jókai u. - Szeles u. - Hatvanıtösök u. - Soltész N. K. u. –Budai J.
u.- Görgey A. u. - Mindszent tér - Papszer u. - Rácz Gy. u. - Hunyadi utcák által határolt
terület
 
 
4. IV. övezet:
 
Az I-III. övezethez nem tartozó területek
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2. melléklet A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE

Sorszám Közterület-használat c é l j a
Díjövezeti
kategória  Díj

 (A) (B) (C) (D)

11. Épület, építmény I. 600.- Ft/m2/nap

12. elhelyezése II. 400.- "

13.  III. 350.- "

14. 5.§(1)a) IV 300.- "

21. Gépjármő várakozóhely I. 600.- Ft/db/nap

22. igénybevétele jármővenként II. 400.- "

23.  III. 350.- "

24. 5. § (1) b) IV. 300.- "

31. Távbeszélı fülke, fülke nélküli I. 300.- Ft/db/nap

32. távbeszélı készülék, postai II. 200.- "

33. levélszekrény, elıszállítási láda, III. 175.- "

34. kirakatszekrény elhelyezése
5.§ (1) c)

IV. 150.- "

41. Építıanyag, tüzelıanyag, I. 200.- Ft/m2/nap

42. építési munkával II. 150.- "

43. kapcsolatos eszköz elhelyezése III. 100.- "

44. 5. § (1) d) IV. 50.- "

51. Kereskedelmi és egyéb szolgáltató,
cirkuszi és mutatványos
tevékenységre, árusító eszközre,
berendezésre 5. § (1) e

I. 600.- Ftlm2/nap

52.  II. 400.- "

53.  III. 350.- "

54.  IV. 300:- "
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Sorszám Közterület-használat
c é l j a
(A)

Díjövezeti
kategória
(B)

Díj
(C)                  (D)

    
61. Film- és televízió-felvétel

készítése
I-IV. 600.-          Ft/m2/nap

 5.§(1)f)   
71. Vendéglátó ipari elıkert, I. 100.-          Ft/m2/nap
72. vendéglátó terasz kialakítása II. 50.-             „
73.  III. 50.-             „
74. 5. § (1) g) IV. 20.-             „
81. Szállítás vagy árurakodás I. 3600.-        Ft/mz/nap
82.  II. 1800.-                 "
83.  III. 1200.-                 "
84. 5. § (1) h) IV. 750.-                   „
91. Rendezvény, szórakoztató,

mővészeti esemény
I. 600.-          Ft/m2/nap

92.  II. 400.-            „
93.  III. 350.-            „
94. 5. § (1) i) IV. 300.-            „
111. Tőzijáték I-IV. 10000.-      Ft/m2/nap

5.§ (1) j)  
121. Személy-, áruszállítás I. 100.-           Ft/db/nap
 állomáshelyének igénybevétele

jármővenként
II. 100.                  "

  III. 100:                  „
 5.§(1)k) IV.
131. Üzemképtelen, hatósági

jelzés nélküli jármő
elhelyezése
5.§(1)1)

I-IV. 600.-            Ft/db/nap
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY ŐLÉSÉNEK
30/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete

 
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.)

önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949.  évi  XX.  törvény  44/A.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói
hatáskörében,
 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  18.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
 
és az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mőködési  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  Közgyőlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági  Bizottsága
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
 

1. §
 
Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mőködési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)
önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban: rendelet)  30.  §-a a következı  (14) és (15)
bekezdéssel egészül ki:

„(14)    A napirendi pont vitája során az elnök és bármely települési képviselı javaslatot
tehet  a  vita  lezárására.  A  javaslatról  a  Közgyőlés  vita  nélkül  egyszerő  többséggel
határoz. A vita e bekezdés szerinti lezárása esetén az a települési képviselı szólalhat
fel, aki a vita lezárására vonatkozó javaslat megtétele elıtt szót kért.
 
(15) Az elıterjesztés szóbeli indokolása során az elıterjesztı audiovizuális eszközöket
is igénybe vehet, a települési képviselı a vita során ilyen eszközök használatára nem
jogosult.”

 

2. §
 
A rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(3)  A  rendes  ülésre  szóló  meghívót  az  elıterjesztésekkel  együtt  a  települési
képviselık, a nem képviselı bizottsági tagok, a fıosztályvezetık és az osztályvezetık
számára  elektronikus  levélben,  a  tanácsnokok  számára  külön  kérésre  nyomtatott
formában a Közgyőlés napját megelızıen legalább 14 nappal kézbesíteni kell.
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3. §
 
A rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(5)  Amennyiben  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  idıtartamon  belül  rendes  ülés
összehívására is sor kerülne, a rendkívüli ülés napirendje a rendes ülés napirendjébe
beolvad, kivéve ha a rendkívüli ülést a polgármester kezdeményezi.”
 

 
 

4. §
 
(1) A rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(2) Rendelet-tervezetet sürgısségi indítványként történı elıterjesztésekor figyelemmel
kell  lenni  az  önkormányzati  rendeletek  elıkészítésében  való társadalmi  részvételrıl
szóló  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  egyeztetés  megkezdésének
határidejére.  Amennyiben  a  sürgısségi  indítványként  elıterjesztett  rendelet-tervezet
nem tartozik az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvételrıl
szóló  önkormányzati  rendelet  hatálya  alá,  az  indítvány  elıterjesztésére  a  (3)
bekezdésben foglaltak irányadók.”
 
(2) A rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(4)  A sürgısségi  indítványként  benyújtott  elıterjesztéseket  a Közgyőlést  megelızı
harmadik  napon  a  települési  képviselıknek,  a  fıosztályvezetıknek  és  az
osztályvezetıknek elektronikus levélben kell kézbesíteni.”
 
(3) A Rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
"(8)  A  sürgısségi  elıterjesztések  és  az  önálló  indítványok  napirendre  tőzésérıl  a
Közgyőlés a napirend megállapítása elıtt szavaz.”

5. §
 
A rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(1)  A  munkatervben  nem  szereplı  napirend  megtárgyalására  bármely  települési
képviselı  indítványt  tehet.  Az  önálló  indítványt  legkésıbb  a  rendes  ülés  napját
megelızı  3.  nap  12.00  óráig  kell  írásban  a  polgármesterhez, illetve  a  jegyzıhöz
törvényességi véleményezésre benyújtani.”

6. §
 
A rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 



XX  I  . ÉVFOLYAM                                     8  .szám                                             27  
„(2) Bármelyik települési képviselı  bármikor 1 percben ügyrendi javaslatot tehet. A
Közgyőlés a javaslat felett vita nélkül egyszerő többséggel határoz.”

 
7. §

 
A rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(2) A jegyzıtıl a Közgyőlést követı 5 napon belül írásban szó szerinti jegyzıkönyv
kérhetı a települési képviselı saját hozzászólásáról.”
 

8. §
 

A rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(2) Rendes napirendi pontként elıterjesztett rendelet-tervezet csak akkor terjeszthetı a
Közgyőlés elé, ha azt elızetesen a tárgy szerint érintett, valamint a Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta. Sürgısségi indítványként elıterjesztett rendelet-
tervezet csak akkor terjeszthetı a Közgyőlés elé, ha az elızetesen a Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta.
 

9. §
 
A rendelet 57. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„57. § A polgármester utasításban szabályozza a helyettesítése rendjét.”
 

10. §
 

A rendelet 64. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
 
„(2)  A  települési  önkormányzat  és  a  kisebbségi  önkormányzat  együttmőködésének
szabályait együttmőködési megállapodásban rendezik. 
 

11. §
 

A rendelet 1. melléklet 4. pontja a következı 4.7. és 4.8. alpontokkal egészül ki:
 
"4.7. Ellenırzi a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
közoktatási  intézményekben  a  szakmai  munka  eredményességét,  a  gyermek-  és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelızése érdekében tett
intézkedéseket.
 
4.8.  Értékeli  a Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata  fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási  intézmények  foglalkozási,  illetve pedagógiai  programjában
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét."
 

12. §
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A rendelet 2. melléklet 2.4. pontja a következı 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9. és 2.4.10.
alpontokkal egészül ki:
 
"2.4.6. Jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási  intézmények  szervezeti  és  mőködési  szabályzatát,  nevelési,  illetve
pedagógiai  programját,  minıségirányítási  programját,  házirendjét  és  az  országos
kompetenciaméréshez kapcsolódó intézményi intézkedési tervet.
 
2.4.7.  Jóváhagyja Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata nevelési,  logopédiai,
pedagógiai és pályaválasztási tanácsadó feladatokat ellátó intézményének szervezeti és
mőködési szabályzatát, éves munkatervét.
 
2.4.8.  Kijelöli  a fenntartó  képviselıjét  Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények iskolaszékeibe.
 
2.4.9.  Dönt  pályázat  kiírásáról  a  közgyőlés  nevében  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  fenntartásában  mőködı  nevelési-oktatási  intézmények  magasabb
vezetıi állásainak betöltésére, és véleményezi a benyújtott pályázatokat.
 
2.4.10. Dönt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı, az
adott  nevelési  évben indítható óvodai  csoportok számáról,  engedélyezi  a maximális
osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az
iskolában  indítható  osztályok,  napközis  osztályok,  csoportok,  kollégiumban
szervezhetı csoportok számát, ha az nem jelent költségnövekedést és nem jár együtt az
intézmény  jellegének,  alapfunkciójának  megváltozásával,  továbbá  engedélyezi  a
maximális  létszámtól  való  eltérést,  valamint  a  szakképzı  iskolákban  engedélyezett
szakképesítéseken belül – a gazdálkodó szervezetek igényeire alapozva – az indítható
szakképesítéseket."
 

13. §
 
(1) Hatályát veszti a rendelet 33. §-a és 34. §-a.
(2) Hatályát veszti a rendelet 40. § (3) és (6) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a rendelet 1. melléklet 3.3.2. alpontja, és 4.1.6. alpontja.
(4) Hatályát veszti a rendelet 2. melléklet 1.7. pontja.
 

14. §
 
Ez a rendelet  a kihirdetését  követı  napon lép hatályba,  és a hatálybalépését követı

napon hatályát veszti.
 
 
Miskolc, 2011. október 20.
 
                        
               
            Dr. Csiszár Miklós                                                              Dr. Kriza Ákos
                      jegyzı                                                                polgármester
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   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének  

31/2011 (X.21.) önkormányzati rendelete
 

a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól
szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyőlése  az  épített  környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 54. § (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján,
 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mőködési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1.
melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyőlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági
Bizottsága véleményének kikérésével,
 
és az SZMSZ 1. melléklet  3.1.11.1. pontjában biztosított  véleményezési  jogkörében
eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Városgazdálkodási
és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
 
1. § A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól

szóló 14/2007.  (V.17.)  számú önkormányzati  rendelet 3.  §  (1)  bekezdés 1.  
pontja az alábbiak szerint módosul:

 
"1.     Közterület:  A város  közigazgatási  területén  közhasználatra  szolgáló  
minden olyan önkormányzati és állami tulajdonban álló földterület, amelyet a 
rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván.
A  közterület  használatának  minısül  az  is,  ha  a  nem  közterületen  levı  
reklámhordozónak  vagy  bármely  tartozékának  függıleges  vetülete  a  
közterületre  esik,  továbbá  a  közterületen  lévı  tárgyon  elhelyezett  
reklámhordozó."

 
2. § Ez a rendelet 2011. október 21. napján lép hatályba, és 2011. október 22.  

napján hatályát veszti.
 
Miskolc, 2011. október  20.
 
 
 
 
                      Dr. Csiszár Miklós                                               Dr. Kriza Ákos
                                 jegyzı                                                             polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY ŐLÉSÉNEK

 
32/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete

 
a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására

szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról
 

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyőlése  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 2000.  évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében,
valamint  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdés  d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
 
a  Hgt.  24.  §  (2)  bekezdésében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség,
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mőködési  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 Közgyőlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, 
 
és az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mőködési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.11.3.  pontban  biztosított  véleményezési
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyőlésének
Városgazdálkodási  és-  Üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a
következıket rendeli el:

1. Értelmezı rendelkezések

1. §
(1)   Települési  kommunális  folyékony  hulladék:  a  települések  területén,  a  

közcsatornába be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek 
szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi közmőpótló berendezéseinek 
ürítésébıl,  a  nem közüzemi  vízelvezetı  rendszerek  tisztításából,  továbbá  a  
gazdasági,  de  nem  termelı  tevékenységbıl  származó  szennyvíz  és  
szennyvíziszap,  mely  tartalmazhat  kórokozó  vagy  fakultatív  kórokozó  
baktériumokat, de nem minısül veszélyes hulladéknak.

 
(2)   Települési  folyékony  kommunális  hulladék  elszállítására  irányuló  

közszolgáltatás:  a  folyékony  kommunális  hulladék  tárolására  szolgáló  
közmőpótló berendezésbıl  folyékony állagú  kommunális  hulladék kiürítése,  
szippantása,  összegyőjtése és  a  folyékony  kommunális  hulladék  elszállítása  
ártalmatlanítás céljából a kijelölt fogadóhelyre, ürítı állomásra.

 
(3)   Kibocsátó ingatlan: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvı, 

folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közmőpótló berendezéssel 
ellátott, de a szennyvíz közcsatornába be nem kötött ingatlan vagy ingatlanrész. 
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(4)   Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott az ingatlan, 

a)    ha közüzemi szennyvízbekötéssel nem rendelkezik,
b)    ha az ingatlannal szomszédos közterületen a szennyvíz bevezetésére 
közüzemi szennyvízcsatorna rendelkezésre áll, de a bekötés nem történt meg,  
vagy
c)    ha az ingatlannal szomszédos közterületen a közüzemi szennyvízcsatorna 
nem áll rendelkezésre.

 
(5)    Lakosság: a kizárólag háztartási célú ivóvízhasználatból keletkezı szennyvizet 

kibocsátó. 
 
(6)    Gazdálkodók:  a  Polgári  Törvénykönyv  685.  §  c)  pontja  szerinti  gazdálkodó
szervezet.

    2. A rendelet hatálya

2. §
 

(1)   A  rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  a  települési  folyékony  kommunális  
hulladékot kibocsátó, közüzemi szennyvízcsatornára rá nem köthetı ingatlan
tulajdonosára,  birtokosára,  illetıleg az ingatlant  egyéb  jogcímen használóra,  
valamint a közüzemi szennyvízcsatornára rákötési kötelezettségének még eleget
nem  tett  ingatlan  tulajdonosára,  birtokosára,  illetıleg  az  ingatlant  egyéb  
jogcímen használóra (továbbiakban: kibocsátó).

 
(2)   A  rendelet  tárgyi  hatálya  az  ingatlanon  keletkezı,  az  ideiglenes  tárolásra  

szolgáló,  vízzáró,  közmőpótló  létesítményekben,  berendezésekben  tárolt  
települési  folyékony  hulladéknak  az  elhelyezésére,  ürítésére,  elszállítására,  
illetve ártalmatlanítására, mint kötelezı közszolgáltatásra terjed ki. 

 
 

3. Általános rendelkezések
 

3. §

(1)   Közüzemi  szennyvízcsatornával  el  nem  látott  ingatlanon  a  folyékony  
kommunális hulladék kibocsátó köteles a vonatkozó építésügyi  elıírásoknak 
megfelelı egyedi vízzáró szennyvízgyőjtıt, közmőpótló létesítményt építeni a 
szennyvíz győjtésére.

 
(2)   Közüzemi  szennyvízcsatornával  el  nem  látott  ingatlanok  ivóvízbekötése,  

meglévı bekötés bıvítése kizárólag használatbavételi engedéllyel rendelkezı,  
beüzemelt közmőpótló berendezés megléte esetén végezhetı.

 
(3)   Kibocsátónak  a  folyékony  kommunális  hulladék  egyedi  vízzáró  

szennyvízgyőjtıjét minimum a vonatkozó építési szabályok szerint, legalább két
hetenkénti  ürítési  idıszak  figyelembevételével  vízzáró  kivitelben  kell  
megépíteni,  illetve átépíteni. Az elhelyezést egyeztetni köteles a kibocsátó a  
közszolgáltatóval is azért, hogy a létesítmény a közútról elérhetı helyen legyen. 
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(4)   Közmőpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális 

jellegő szennyvíz vezethetı. Tilos a közmőpótló létesítménybe mérgezı-, tőz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, trágyalevet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, tárolni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést végzı vagy más 
személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 
rendeltetésszerő mőködését és mőtárgyainak állagát. 

 
(5)   A  közszolgáltatási  díjak  évente  egyszer  kerülnek  megállapításra  a  

közszolgáltató javaslatára.
 
(6)   A belterületi lakossági eredető folyékony kommunális hulladék-győjtı és udvari

árnyékszék  ürítését,  a folyékony  hulladék  szállítását  és  ártalmatlanítását  az  
önkormányzat és a központi költségvetés támogatja. Az árnyékszék ürítéséhez 
az  önkormányzat  évenként  egy  alkalommal  járul  hozzá belterületi  
lakóingatlanonként. A támogatás a következı évre nem vihetı át.  

 
(7)   A  közszolgáltatási  díj  összegét  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  

állapítja meg.
 
(8)   A  települési  folyékony  kommunális  hulladékkal összefüggésben  kiszabott  

hulladékgazdálkodási  bírság  a  Helyi  Környezet-  és  Természetvédelmi  Alap  
bevételét  képezi.  Ezen  összeg  –  a  talajterhelési  díjból  befolyó  összeghez  
hasonlóan – csak és kizárólag Miskolc város szennyvízelhelyezés fejlesztésének
támogatására fordítható.

 
4. A közszolgáltató kijelölése, jogai és kötelességei

 
4. §

 
(1)   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése elrendeli, hogy a város közigazgatási 

területén  a  települési  folyékony  kommunális  hulladék  kibocsátóktól  történı  
települési folyékony hulladék begyőjtését, közmőpótló létesítmény ürítését, a  
települési folyékony hulladéknak a kijelölt helyekre történı elszállítását a Hgtv.-
ben meghatározott  valamennyi  ingatlan  tekintetében kizárólagos  jelleggel  a  
közszolgáltató, mint kijelölt közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) látja 
el folyamatosan.

 
(2)   A Közszolgáltatóval az önkormányzat közszolgáltatási szerzıdést köt.
 
(3)   A  Közszolgáltatónak  mindenkor  meg  kell  felelnie  a  külön  jogszabályban  

meghatározott  személyi  és  tárgyi  feltételeknek,  továbbá  hulladékkezelési  
tevékenység végzésére jogosító környezetvédelmi hatósági  engedéllyel  és az  
önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerzıdéssel kell rendelkeznie.

 
(4)   A rendelet végrehajtásának ellenırzése során a közszolgáltató a polgármesteri  

hivatallal  együttmőködni  köteles.  A  közszolgáltató  ingatlanonkénti  
nyilvántartásait  az  ivóvíz  fogyasztási  adatnyilvántartásával  összhangban,  
azonosítható módon köteles vezetni.
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(5)   A települési folyékony hulladék elszállítását közszolgáltató – a kibocsátó eseti 

megrendelése alapján – a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül 
köteles teljesíteni. Közszolgáltató a megrendelés felvételével egyidejőleg közli a
kibocsátóval a szállítás idıpontját és a szállító jármő adatait.

 
(6)   Közszolgáltató  az  elszállított  települési  folyékony  hulladék  mennyiségét  az  

elszállítás  idıpontjában  köteles  a  kibocsátó  részére  a  teljesítést igazoló  
bizonylattal bizonyítani. A bizonylaton a jármő rendszámát, a szállítást végzı  
azonosító adatait, a kibocsátó nevét és címét, a kibocsátás helyét, valamint az 
elszállított mennyiséget fel kell tüntetni.

 
(7)   A  folyékony  kommunális  hulladék  leürítése az  önkormányzat  által  kijelölt,  

telephelyengedéllyel rendelkezı kialakított ürítı helyeken történhet. 
 
(8)   A  közszolgáltató  a  települési  folyékony  hulladékkezelési  közszolgáltatást  

közszolgáltatási  díj  ellenében végzi.  A közszolgáltató  által  alkalmazható díj  
mértékét és a díjalkalmazás feltételeit a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
A díj magában foglalja a rendelkezésre állás, a szippantás, kiemelés, szállítás és 
ártalommentes  elhelyezés  árát,  továbbá  figyelembe  veszi  a  központi  és  az  
önkormányzati támogatás összegét.

 
(9)   A  közszolgáltató az  ellenırzött  elhelyezés  érdekében  köteles  azonosítható  

módon az alábbi adatokat naprakészen, kibocsátónként nyilvántartani:
a)      kibocsátó neve, címe,
b)      elszállított folyékony hulladék mennyisége,
c)      szállítás idıpontja,
d)      szállítási számla száma és
e)      szállítást végzı azonosítási adatai.

(10) A  (9)  bekezdés  szerinti  nyilvántartás  alapján  a  közszolgáltató  minden évet  
követı  március 31. napjáig kibocsátónként vízmérleget  és környezetvédelmi  
kiértékelést  készít,  az  adatokat  összesíti  és  a  polgármesteri  hivatal  
rendelkezésére bocsátja, egyeztetett módon.

 
(11) A  polgármesteri  hivatal  a  nyilvántartás  és  a  vízmérleg  ellenırzésére  és  

igazolására jogosult.
 
(12) Közszolgáltató  a  folyékony  kommunális  hulladék elszállítására  szolgáltatási  

szerzıdést köteles kötni a folyékony kommunális hulladék kibocsátójával. A  
kibocsátók  és  a  közszolgáltató  közötti  szerzıdés  írásbeli  megkötéséig  a  
közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató rendelkezésre állásával jön létre.

 
(13) A közszolgáltató köteles a szolgáltatás megrendelésének módjáról a folyékony 

kommunális hulladékot kibocsátókat részletesen tájékoztatni.
 
(14) A közszolgáltató köteles a kibocsátó adatainak kezelésével összefüggésben a  

mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 
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5. A folyékony kommunális hulladékot kibocsátók feladatai, kötelezettségei és

jogai

5. §
(1)   A  folyékony  kommunális  hulladékot  kibocsátó  a közszolgáltatást  köteles  

igénybe venni. 
 
(2)   A kibocsátó köteles az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot  

maradéktalanul  összegyőjteni  és  az  önkormányzat  által  kijelölt  
közszolgáltatónak elszállításra átadni. 

 
(3)   A kibocsátó köteles a hulladék győjtése során megfelelı gondossággal eljárni  

annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét  ne  veszélyeztesse,  a  város  természetes  és  épített  környezetét  ne  
szennyezze,  a  növény-  és  állatvilágot  ne  károsítsa, a  közrendet  és  a  
közbiztonságot, valamint a közszolgáltatás biztonságát ne zavarja.

 
(4)   A folyékony kommunális hulladék elszállítását a kibocsátó a közszolgáltatónál 

köteles esetenként megrendelni  és a megrendelés során a közszolgáltatónak  
közölni kell a kiállás várható idıpontját és a szállító jármő adatait.

 
(5)   Közüzemi ivóvíz szolgáltatást  igénybevevı  kibocsátó legfeljebb az ingatlan  

ivóvízfogyasztásának  megfelelı  mennyiségő  települési  folyékony hulladékot  
szállíttathat  el  az  1.  melléklet  1.  pontja  szerinti díjtételekkel.  Az  ingatlan  
ivóvízfogyasztását  meghaladó  mértékő  települési  folyékony  hulladék  
elszállításának díja az 1. melléklet 2.c.) pontja szerint kerül meghatározásra.  
Ezen települési folyékony hulladék mennyiség után állami és önkormányzati  
támogatás nem vehetı igénybe.

 
(6)   A folyékony kommunális hulladék elszállítását a kibocsátó a jelen rendeletben 

fel nem jogosított személlyel vagy szervezettel nem végeztetheti el.
 
(7)   A kibocsátó köteles a közmőpótló létesítmény megközelítését a közszolgáltató 

részére biztosítani és a begyőjtést elısegíteni.
 
(8)   A  kibocsátó  a  folyékony  kommunális  hulladékot az  ingatlanán  a  3.  §  (3)  

bekezdés szerinti környezetvédelmi szempontból megfelelı használatú egyedi  
szennyvízgyőjtıben, közmőpótló létesítményben köteles győjteni és a kijelölt  
közszolgáltatóval rendszeresen üríttetni.

 
(9)   A  kibocsátó  a  települési  folyékony  hulladékkezelési  közszolgáltatás  

elvégzéséért a közszolgáltató által a 4. § (8) bekezdésében foglaltak alapján  
meghatározott  közszolgáltatási  díjat  köteles  fizetni,  és  az  egyes  teljesítések  
alkalmával átadott, a teljesítést igazoló bizonylatot 5 évig megırizni köteles.

 
(10) A  kibocsátó  köteles  a  közszolgáltatónak  30  napon  belül  bejelenteni,  ha  a  

kibocsátó  személyében  változás  következik  be  vagy  egyéb  ok  folytán  a  
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
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(11) A kibocsátó legfeljebb 1 évre mentesülhet  a közszolgáltatás igénybevételére  

vonatkozó kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán települési folyékony 
hulladék  nincs,  vagy  nem  keletkezik,  és  ennek  tényét  írásban  bejelenti  a  
közszolgáltatónak. Igazolt esetben e mentesség évenként meghosszabbítható.

 
(12) A kibocsátó szintén mentesülhet a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján
- az engedély eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolatával - igazolja a 
közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történı folyékony hulladékkezelés és  
ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen történik. 

 
(13) A (12) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a kibocsátó a berendezés 

üzembe  helyezésétıl  számított  15  napon  belül  köteles  eleget  tenni.  
Közszolgáltató a (11) és a (12) bekezdések szerinti mentesülés feltételeinek  
fennállását, a bejelentés valóság tartalmát jogosult ellenırizni.

 
6. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendı díj

megállapítása
 

6. §
 

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéért  a  kibocsátónak  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díjat  kell  
fizetnie, melynek egységnyi díját a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
(2)   Egységnyi  díjtétel  a  kibocsátó  ingatlanon  keletkezı  folyékony  

hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja. 
 
(3)  A  kibocsátó  ingatlanon  keletkezı  folyékony  hulladék  mennyiség  

meghatározásának alapja a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásba bekötött kibocsátó  
ingatlan  esetében a  közüzemi  szolgáltató  által  adott  idıszakra  kiszámlázott  
ivóvíz mennyiség, a (5) bekezdésben foglaltak kivételével.

 
(4)   A  kibocsátó  ingatlanon  keletkezı  folyékony  hulladék  mennyiség  

meghatározásának  alapja  a  közüzemi  ivóvíz-szolgáltatásba  be  nem  kötött  
kibocsátó  ingatlan  esetében  a  ténylegesen  elszállított  folyékony  hulladék  
mennyisége.

 
(5)   A  folyékony  hulladék  mennyiségének  meghatározásánál  nem  vehetı  

figyelembe:
a) az a hulladékmennyiség,  amely a vízügyi  hatóság engedélye  alapján  

önálló szennyvízelhelyezı mőben vagy befogadóban nyert elhelyezést;
b) az  a  hulladékmennyiség,  amelynek  a  közmőves  szennyvízelvezetést  

szolgáló vízi létesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem 
engedélyezte vagy megtiltotta,  és elhelyezését  a kibocsátó számlával  
igazolta;

c) az  a  vízmennyiség,  amely  az  ivóvízvezeték  meghibásodása  folytán,  
igazoltan a környezetben elszivárgott;
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d) az év meghatározott  idıszakában,  május 15 -  szeptember 15 közötti  

idıszakban a kibocsátó kérelme alapján locsolási  célú felhasználásra  
figyelembe vett ivóvízmennyiség, mely az adott idıszak 
vízhasználatának 10%-a; vagy 

e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a közszolgáltató és a fogyasztó 
ingatlantulajdonos  írásbeli  megállapodása,  illetıleg  a  közszolgáltató  
hozzájárulása alapján telepített mellékvízmérın mért elkülönített 
locsolási célú vízhasználat, ha az elızı pont szerinti kedvezmény 
igénybevételére nem kerül sor.

 
(6)    A  közmőves  ivóvízellátásba  bekötött  kibocsátó  ingatlan  kibocsátójának  a  

közszolgáltatásért  fizetendı  közszolgáltatási  díjat  az egységnyi  díjtétel  és  a  
közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz-mennyiségnek a szorzata alapján kell  
megfizetnie a szolgáltató üzletszabályzatában rögzített gyakorisággal.

 
(7)   A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött kibocsátó ingatlan kibocsátójának a 

közszolgáltatásért  fizetendı  közszolgáltatási  díjat  az egységnyi  díjtétel  és  a  
ténylegesen elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének a szorzata 
alapján kell megfizetnie.

 
(8)   Közszolgáltató a kibocsátó által fizetendı közszolgáltatási díjról számlát bocsát 

ki, mely alapján kibocsátó a díjat utólag, a számlán feltüntetett esedékességig 
köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a kibocsátó közmőves ivóvízellátással nem 
rendelkezik,  úgy  a  ténylegesen  elszállított  folyékony  hulladék  mennyisége  
alapján  az  elszállítás  idıpontjában  készpénzfizetési  bizonylat  ellenében,  
készpénzben köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

 
(9)   Kibocsátó a számla adataival vagy összegével kapcsolatban a közszolgáltatónál 

a számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül - a vonatkozó bizonylatok  
birtokában - kifogást emelhet, melyre a közszolgáltató köteles reagálni. 

 
(10) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozóan halasztó hatálya nincs. 
 
(11) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási  díj  megfizetését  az,  aki  a települési  

folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

 
(12) Túlszámlázás  esetén  a  többletösszeget  a  közszolgáltató  a kibocsátó  írásbeli  

kérelmére  visszafizeti  vagy  azt  a  soron  következı,  esedékes  díjfizetési  
kötelezettségébe beszámítja. 

 
(13) A lakossági eredető, közmőves csatornahálózattal el nem látott belterületekrıl,  

valamint  a  közüzemi  ivóvíz  ellátásba  be  nem  kötött  belterületi  helyekrıl  
összegyőjtött,  elszállított,  kijelölt  leürítı  helyen  igazoltan  elhelyezett  és  
ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége után az önkormányzat
az  állami  támogatást  megigényli.  A  támogatás  mértéke  a  költségvetési  
törvényben költségvetési évenként kerül meghatározásra.
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(14) Az állami támogatást  a beszállított  m3 alapján a közszolgáltató a közmőves  

csatornahálózattal  el  nem  látott  kibocsátó  számlájában  utólag  jóváírja.  
Gazdálkodó  szervezetekre  az  állami  és  önkormányzati támogatás  nem  
vonatkozik.

 
(15) A közüzemi ivóvízellátásba bekötött ingatlanok esetében a települési folyékony 

hulladék mennyiségét a 2011. november 1-jét követı elsı vízmérı óra leolvasás
idıpontjáig  idıarányosan,  a  két  óraleolvasás  között  eltelt  napok  arányában  
történı megosztással kell megállapítani.

 
7. A rendelet betartásának ellenırzése és a szabályszegés

jogkövetkezményei
 

7. §
 
(1)   Ezen  rendelet  szerint  kötelezı  közszolgáltatás  végzésével  megbízott  

közszolgáltató  köteles  egységes  azonosító  jelet  használni  a  szállítást  végzı  
jármővein.

 
(2)   A közszolgáltató köteles a jegyzınek jelezni, ha tevékenysége végzése során e 

rendelet megsértését tapasztalja.
 
(3) A  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kibocsátó,  aki  települési  folyékony  hulladék  

győjtésére  és  átadására  vonatkozó  kötelezettségét  megszegi,  illetve  a  
közszolgáltatás igénybevételét mellızve jogellenes hulladék elhelyezést végez, 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  A hulladékgazdálkodási bírság  
kiszabására külön jogszabály alapján a Jegyzı jogosult.

 
(4)   Aki  a  város  közigazgatási  területén  települési  folyékony  hulladékkezelési  

szolgáltatást  engedély  nélkül  végez,  hulladékgazdálkodási  bírságot  köteles  
fizetni.  A  bírság  kiszabására  külön  jogszabály  alapján  az  illetékes  
környezetvédelmi felügyelıség jogosult. 

 
(5)   Az ingatlantulajdonos  települési  folyékony  hulladék győjtésére  és  átadására 

vonatkozó kötelezettsége betartásának vizsgálata során, a kibocsátó ingatlanon 
keletkezı folyékony hulladék mennyiségének megállapításánál a locsolási célú 
felhasználással csökkentett,  szolgáltatott,  felhasznált  ivóvíz mennyiségét kell  
figyelembe venni. 

 
(6)   Az (5) bekezdésben szereplı vizsgálatot, mint környezetvédelmi értékelést a  

közszolgáltató  köteles  elvégezni,  az  elızı  évi  ivóvíz  mennyiségi  adatok  
figyelembe vételével. Az adatokat közszolgáltató a jegyzı részére minden év  
március 31-ig köteles megküldeni intézkedés céljából.

 
(7)   Közszolgáltató magatartása súlyos szerzıdésszegésnek minısül és a megbízás 

visszavonható, ha a 4. § (3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget.
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8. Záró rendelkezések

 
8. §

 
(1)   Ezen rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.  
 
(2)   Hatályát  veszti  a  települési  folyékony  hulladék  győjtésére,  szállítására  és  

ártalmatlanítására szervezett kötelezı  helyi  közszolgáltatásról szóló 21/2009.  
(VI.30.)  önkormányzati  rendelet,  valamint  a  módosításáról  szóló  49/2009.  
(XII.23.) önkormányzati rendelet.

 
Miskolc, 2011. október 20.
 
 
 
 
 
Dr. Csiszár Miklós                                                Dr. Kriza Ákos
       jegyzı                                                                  polgármester
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1. melléklet a 32/2011.(X.21.) önkormányzati rendelethez

 
A települési folyékony kommunális hulladékgyőjt ı ürítésével, szállításával és

ártalommentes, kijelölt fogadóhelyen történı elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás díja 

 
A közszolgáltatási díj fizetésének alapja a közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi
és külterületi ingatlanoknál a közüzemi vízmőbıl a kibocsátó ingatlan felé szolgáltatott
ivóvízmennyiség. 
1.a)      közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a 

szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetıség adott: 
1.aa)    lakossági kibocsátók esetén                                                        569,- Ft/m3+ Áfa
1.ab)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                   768,- Ft/m3+ Áfa
 

 

1.b)      A közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetıség nem biztosított: 

1.ba)    lakossági kibocsátók esetén                                                        285,- Ft/m3+ Áfa
1.bb)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                   385,- Ft/m3+ Áfa
 

 
A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében
a  közszolgáltatási  díj  fizetésének  alapja  a  ténylegesen  elszállított,  ártalmatlanított
települési folyékony hulladék mennyisége.
2.a)      belterületi lakóingatlan esetén                                                 2.626,- Ft/m3+ Áfa
2.b)      külterületi lakóingatlan esetén                                                 3.576,- Ft/m3+ Áfa
2.c)      egyéb ingatlan esetén                                                              3.576,- Ft/m3+ Áfa
 

 

A közszolgáltatási díjakban foglalt ártalmatlanítási (elhelyezési) díj 
3.a)      A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok 

esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetıség 
adott: 

3.aa)    lakossági kibocsátók esetén                                                        121,- Ft/m3+ Áfa
3.ab)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                   163,- Ft/m3+ Áfa
 

3.b)      A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok 
esetében,  ahol  a  szennyvízcsatorna  hálózatra  való  rákötési  lehetıség  nem  
biztosított: 

3.ba)    lakossági kibocsátók esetén                                                          61,- Ft/m3+ Áfa
3.bb)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                     82,- Ft/m3+ Áfa
3.c)      A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetén   761,- Ft/m3+ Áfa
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A közszolgáltatási díjban foglalt állami és önkormányzati támogatás: 

4.a)      A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok 
esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetıség 
adott: 

4.aa)    lakossági kibocsátók esetén                                                                      0,- Ft/m3

4.ab)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                                0,- Ft/m3

 

4.b)      A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok 
esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetıség 
nem biztosított: 

4.ba)    belterületi lakóingatlanok esetében                                           
4.baa)  Önkormányzati támogatás                                                                       0,- Ft/m3

4.bab)  Állami támogatás                                                                                 100,- Ft/m3

4.bb)    külterületi lakóingatlanok esetében
4.bba)  Önkormányzati támogatás                                                                      0,- Ft/m3

4.bbb)  Állami támogatás                                                                                    0,- Ft/m3
4.bc)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                                0,- Ft/m3

4.bca)  Önkormányzati támogatás                                                                        0,- Ft/m3

4.bcb)  Állami támogatás                                                                                     0,- Ft/m3

 
4.c)      A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött  ingatlanok esetében 
4.ca)    belterületi lakóingatlanok esetében                                           
4.caa)  Önkormányzati támogatás                                                                    850,- Ft/m3

4.cab)  Állami támogatás                                                                                 100,- Ft/m3

4.cb)    külterületi lakóingatlanok esetében
4.cba)  Önkormányzati támogatás                                                                        0,- Ft/m3

4.cbb)  Állami támogatás                                                                                     0,- Ft/m3

4.cc)    gazdálkodó szervezetek esetén                                                                 0,- Ft/m3

4.cca)  Önkormányzati támogatás                                                                        0,- Ft/m3

4.ccb)  Állami támogatás                                                                                      0,- Ft/m3

 
5.         Az önkormányzati és az állami támogatás a ténylegesen elszállított települési  

folyékony hulladék mennyisége után vehetı igénybe. 
 
6.          Udvari  árnyékszék  ürítés,  szállítás  és ártalommentes kijelölt  fogadóhelyen  

történı elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja ÁFA nélkül:
6.a)      Támogatással                                                                   5.568,- Ft/alkalom+ Áfa
6.b)      Támogatás nélkül                                                             7.798,- Ft/alkalom+ Áfa
 
7.a)      A közszolgáltatási díjban foglalt 
            önkormányzati támogatás                                                                   2.230,- Ft/év
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8.         A közüzemi ivóvíz szolgáltatást igénybevevı kibocsátó legfeljebb az ingatlan 

ivóvízfogyasztásának  megfelelı  mennyiségő  települési  folyékony hulladékot  
szállíttathat  el  az  1.  melléklet  1.  pontja  szerinti díjtételekkel.  Az  ingatlan  
ivóvízfogyasztását  meghaladó  mértékő  települési  folyékony  hulladék  
elszállításának díja az 1. melléklet 2.c.) pontja szerint kerül meghatározásra.  
Ezen települési folyékony hulladék mennyiség után állami és önkormányzati  
támogatás nem vehetı igénybe.

9.         A  szolgáltató  hibájából  rögzített  idıpontban  elmaradt,  de  3  napon  belül  
teljesített közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-
enként 5% árengedmény illeti meg. 

10.       A szolgáltató hibájából rögzített idıpontban elmaradt, de 3 napon túl teljesített 
közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként  
10% árengedmény illeti meg. 

11.       Ünnep és munkaszüneti napokon egész nap, valamint a munkanapokon nyári  
idıszámítás  idején  1730 –  0700 óra  között,  téli  idıszámítás  idején  a  látási  
viszonyok  miatt  1530 –  0700  óra  között  történı  munkavégzésnél,  a  
közszolgáltató sürgısségi felárként a számlán szereplı közszolgáltatási  díjon  
felül bruttó 5.000.- Ft/forduló díjat alkalmaz, melyet a helyszínen a kibocsátó 
köteles készpénzben a szolgáltatás igénybevételének idıpontjában megfizetni. 
E felár alkalmazása abban az esetben indokolt, amikor a kibocsátó kifejezetten 
kéri a sürgıs elszállítási szolgáltatást, melynek teljesítési ideje – a megfelelı  
látási viszonyok megléte esetén – legkorábban a bejelentéstıl számított 6 óra.
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

201  1. október 20-án:  
 Zárt ülésen hozott határozata:

IX-25  4  /23.  409  /2011. sz. határozat  

Tárgy:  A Kós Károly Építıipari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetıi
álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  „Javaslat  a  Kós  Károly
Építıipari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetıi álláshelyének betöltésére”
címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  a  V-215/22.878/2011.  számú
határozatával  kiírt  pályázati  felhívásra  érkezett  pályázatokat  alakilag
érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A Közgyőlés  a  Kós Károly Építıipari Szakközépiskola és Szakiskola  (3527
Miskolc,  Latabár  E.  u.  1.)  intézményvezetıi  feladatainak  ellátásával  2011.
november 1. napjától 2016. július 31. napjáig Kocsis Istvánt  bízza meg;

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

Felelı  s  : Polgármester
Végrehajtásért felelıs Jegyzıi Kabinet
Határid ı: 2011. október 31.

IX-  2  55  /  23.  410  /2011. sz. határozat  

Tárgy:  Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a
Miskolc  Város  Sportjáért  Közalapítvány  alapító  okiratának
módosítására” címő elıterjesztést és a következı határozatot hozza:



XX  I  . ÉVFOLYAM                                     8  .szám                                             43  
1. A  Miskolc  Város  Sportjáért  Közalapítvány  kuratóriumának  alábbi  tagjai

kuratóriumi tisztségükrıl lemondtak.
• Elnök: Bartha György 
• Tagok: Hölcz Péter 

Montovay Péter 
Szőcs Lajos 

Lemondásukat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése elfogadja.

2. A Közgyőlés a kuratóriumi tagok 1. pontba foglalt lemondására való tekintettel a
közalapítvány  jogszerő  mőködésének  biztosítása  céljából  a  Miskolc  Város
Sportjáért  Közalapítvány Kuratóriumának kijelölését a Polgári  Törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. törvény 74/C. § (6) bekezdése alapján visszavonja. 

3. A  Közgyőlés,  mint  alapító  a  Miskolc  Város  Sportjáért Közalapítvány  alapító
okirata I. fejezet 3. pontját, a III. fejezet 2. pontját, valamint a IV. fejezet 3. pontját
az alábbiak szerint módosítja:

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

„III. 2. A kuratórium tagjai:

Elnök: Gecsei László 
Tagok: Bachner András 

Hölcz Péter 
Katona Ferenc 
Benczés Miklós 
Szőcs Lajos 
Fülöpné Fogarasi Márta 

A kuratórium tagjait az alapító 4 éves idıtartamra 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 

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Polgármesteri Kabinet
Határid ı: 2011. október 20.
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4. A Közgyőlés a  3. pontban módosított alapító okiratot jóváhagyja és elrendeli  az
alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Polgármesteri Kabinet
Határid ı: 2011. október 20.

5. A Közgyőlés elrendeli a módosított alapító okirat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróságnál történı bejegyzését.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Polgármesteri Kabinet
Határid ı: 2011. november 20.

IX-  2  56  /  23.  412  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   Belterületbe vonási kérelmek jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat belterületbe vonási
kérelmek jóváhagyására” címő elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyőlése támogatja  Ruszkai  József,  Miskolc
Endrıdi S. u. 20. szám alatti lakos tulajdonában álló Miskolc 75292 hrsz.-ú, kert
mővelési ágú ingatlan belterületbe vonását. 

A terület terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület

A Közgyőlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Miskolci Körzeti
Földhivatalnál a Miskolc 75292 hrsz.-ú kert mővelési ágú, 872 m2 alapterülető
ingatlan belterületbe vonását. 

2. A Közgyőlés támogatja Máté Melinda, Miskolc, Fazola H. u. 15. szám alatti
lakos és Baricska László,  Miskolc,  Mednyánszky L.  u.  4.  szám alatti  lakos
tulajdonában álló Miskolc 75267 hrsz.-ú, gyümölcsös mővelési ágú  ingatlan
belterületbe vonását. 

A terület terület-felhasználási célja: kertvárosias lakóterület

A Közgyőlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Miskolci Körzeti
Földhivatalnál  a  Miskolc  75267  hrsz.-ú,  gyümölcsös  mővelési  ágú,  800  m2

nagyságú ingatlan belterületbe vonását. 
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3. A Közgyőlés  felhatalmazza a Polgármestert,  hogy a kérelmezıket  értesítse a

döntésrıl  és  a  költségek  viselésének  feltételeirıl,  továbbá  a  költségek
viselésének  feltételei  és  módja  tárgyában  kösse  meg a  tulajdonosokkal  a
megállapodást,  amely  minden  egyedi  esetben  feltétele  a  belterületbe  vonási
eljárás kezdeményezésének. A megállapodásban a tulajdonosoknak vállalniuk
kell  az eljárás költségeinek,  a felmerülı  földvédelmi járuléknak, valamint  az
építési  telek  kialakításához,  építési  engedélyhez  szükséges  utak,  közmővek
kiépítési költségének megfizetését.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı: értesítésre: határozathozatalt követı 8 munkanap

Szerzıdéskötésre: határozathozatalt követı 30 munkanap

IX-  2  5  7  /  2  2  .  161-6  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( 2011. augusztus, 
szeptember hó)

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

I/1. ESZ:314844/2011. Számú
I. fokú határozatát

Dardos Lajos Vencel 23.145/2011.

I/2. ESZ:314821-2/2011.
Számú I. fokú határozatát

Jánosi Brigitta 23.189/2011.

I/3. ESZ:315261/2011. Számú
I. fokú határozatát

Bubenkó Béláné 23.199/2011.

I/4. ESZ:315016-2/2011.
Számú I. fokú határozat

Csordás Sándorné 23.334/2011.

II/1 ESZ:304593-10/2011.
Számú I. fokú határozatát

Gecse Péter László 23.138/2011.

II/2. ESZ:314941-1/2011.
számú elsı fokú

határozatát

Buskuné Istvánfi
Zsuzsanna

23.251/2011.

III/1
.

ESZ: 373231-0/2011.
számú I. fokú határozatát

Madarász Beáta 23.157/2011.

IV/1
.

ESZ: 309283-4/2011.
számú I. fokú határozatát

Kótai Mária 23.307/2011.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Közremőködik: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: 8 napon belül  
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IX-  2  5  8  /  2  3.439  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola igazgatójának vezetıi
megbízásról való lemondása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése Dr. Ficsór Józsefné a Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója magasabb vezetıi beosztásáról való -
2011. december 31. napjával történı - lemondását tudomásul veszi. 

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  a  Ferenczi  Sándor  Egészségügyi
Szakközépiskola magasabb vezetıi beosztásának ellátására pályázatot hirdet.

3. Az  új  intézményvezetı  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos
feladatok ellátása 2012. január 1. napjától a 138/1992. Korm.rendelet 5. § (16)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az intézmény  szervezeti  és  mőködési
szabályzata alapján a helyettesítés általános rendje szerint történik.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: 2011. 12. 31.

IX-  2  59  /  2  3.4  55  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   Önkormányzati  biztos  kirendelése  a  Miskolci  Nemzeti Színház  
költségvetési szervhez 

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci
Nemzeti  Színház  költségvetési  szervhez  önkormányzati  biztos  kirendelésére”
címő elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  a  Miskolci  Nemzeti  Színház
költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/
F. § (6) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.)
Kormányrendelet 167. §-a és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének 3/2011.
(III.16.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése alapján önkormányzati biztost
rendel ki.
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2. A Közgyőlés a Miskolci Nemzeti Színház tekintetében az önkormányzati  biztosi

feladatok ellátásával 2011. október 21. napjától a Conto & Controll Könyvvizsgáló,
Könyvelı  és  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.-t,  ezen  belül  egy  személyben  felelıs
természetes személyként Dr. Lukács Jánost bízza meg. 

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Közremőködik: Polgármesteri Kabinet

Jegyzıi Kabinet
Határid ı: 2011. október 21.

3. A  Közgyőlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  önkormányzati  biztossal  a
feladatellátásra vonatkozó szerzıdés aláírására.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Közremőködik: Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı: 2011. október 21.

IX-  2  6  0  /  2  3.43  8  /2011. sz. határozat  

T  árgy  : Miskolc Megyei Jogú Város Aljegyzıjének kinevezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Aljegyzıjének  kinevezésére”  címő
elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a Jegyzı javaslata alapján Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzat aljegyzıjének dr. Szabó Zoltánt 

2011. november 1. napjától.

A  Közgyőlés  az  Aljegyzı  illetményét  550.000 Ft,  (azaz  Ötszázötven-ezer  forint)
összegben állapítja meg.

A Közgyőlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy dr. Szabó Zoltán Megyaszó Község
Önkormányzatának jegyzıi  feladatait  megbízott  jegyzıként 2011. november 1.
napjától 2011. december 31. napjáig heti 8 órában, minden kedden 8.00-16.00 óra
között – a jegyzıi pályázati eljárás lefolytatásának idıtartamára – ellássa.

A  Közgyőlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  dr.  Szabó  Zoltán  aljegyzı
Megyaszó Községi Önkormányzatnál – jegyzıi feladatok ellátására vonatkozó –
helyettesítésérıl szóló Megállapodás megkötésére.

Felelıs: Dr. Csiszár Miklós jegyzı
Végrehajtásért felelıs: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: 2011. november 1.



XX  I  . ÉVFOLYAM                                     8  .szám                                             48  

IX-  2  61  /  2  3.439  -1  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   A Ferenczi  Sándor Egészségügyi  Szakközépiskola intézményvezetıi
álláshelyére történı pályázat kiírása

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti
tartalommal a  Ferenczi Sándor Egészségügyi  Szakközépiskola (3529 Miskolc,
Szigethy M u.  8.) intézményvezetıi  beosztására 2012.  március 1-jétıl  2016.
július 31-ig terjedı határozott idıre.

2. Az  új  intézményvezetı  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos
feladatok ellátása  a 138/1992. Korm.rendelet  5.  § (16) alapján  az intézmény
szervezeti  és  mőködési  szabályzata  alapján a  helyettesítés  általános  rendje
szerint történik.

3. A Közgyőlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti Erıforrás Minisztérium hivatalos
lapjában történı megjelentetését.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: a közgyőlés döntését követı 8 napon belül

201  1.   október 20-án  :  
Nyílt ülésen hozott határozatai:

IX-  2  6  2  /  2  3.  393  /2011. sz. határozat  

T  árgy  : Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta  a "Javaslat  a települési
folyékony  hulladék  győjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és
a  települési  folyékony  hulladék  győjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására
szervezett  kötelezı  helyi  közszolgáltatásról  szóló  21/2009.  (VI.  30.)
önkormányzati  rendelet  és  azt  módosító  49/2009.  (XII.  23.)  önkormányzati
rendelet  hatályon  kívül  helyezésére,  valamint  a  közszolgáltatási  szerzıdés
módosítására" tárgyú elıterjesztést, és a következı határozatot hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a MIVÍZ Miskolci Vízmő Kft. között 2009. július 1. napján a települési folyékony
hulladék  győjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelezı  helyi
közszolgáltatás  ellátására  létrejött  Közszolgáltatási  Szerzıdés módosításáról  szóló
Megállapodást  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerint jóváhagyja,  ezzel  egyidejőleg
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: MIVÍZ Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Gazdálkodási Fıosztály 

Fıépítészi Fıosztály
Határid ı: 2011. november 1.

IX-  2  63  /  23.394  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   A Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  alapító  okiratának
módosítása,  a  kiemelkedıen  közhasznú  szervezetként  történı
nyilvántartásba  vétele,  valamint  a  társaság  rövidített  elnevezésének
kiegészítése

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolc Városi Sportiskola  
Nonprofit  Kft.  egyszemélyi  tulajdonosa a társaság alapító okiratát a következık  
szerint módosítja:

- A Preambulumban (bevezetı részben) - a közhasznú formában mőködı 
nonprofit korlátolt felelısségő társaság helyett: kiemelkedıen 
közhasznú formában mőködı  nonprofit korlátolt felelısségő társaság  
kerül feltüntetésre. 

- Az I. fejezetben a társaság cég- és rövidített neve kiegészül – a 
neve elé kerül – az MVSI mozaikszóval.

- A IV. fejezet 8. pontjában a névváltozásból eredıen a honlap 
elnevezés a következıre változik: (www.mvsi.hu)

- A IV.  fejezet kiegészül az alábbi 12. ponttal:
„A társadalmi közös szükséglet  kielégítéséért  felelıs szerv:  Miskolc  
Megyei  Jogú Város Önkormányzata. (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

 Az önkormányzattal, azaz a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért 
felelıs  szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett
személy  a  jelen  szerzıdés  XIII.  fejezet  3.  pontjában  meghatározott  
feltételekkel betekinthet”.

- A XIII. fejezet 3. pontja kiegészül a következı bekezdéssel:
„A társaság a létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait,  beszámolóit,  valamint az igénybe vehetı  támogatási
lehetıségeket, az igénybevétel módját, és azok mértékét a megye területén
megjelenı  legalább  egy  napilapban  aktuálisan  és rendszeresen
nyilvánosságra hozza.”

2. Az alapító okirat szövege egyebekben nem változik. 
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3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása, valamint 
az egységes szerkezető alapíró okirat aláírására.

Felelıs: polgármester 
Végrehajtásért felelıs:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 

ügyvezetıje
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Polgármesteri Kabinet
Határid ı: 2011. november 1.

IX-  2  63  /  23.394  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   a  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  alapító  okiratának
módosítása,  a  kiemelkedıen  közhasznú  szervezetként  történı
nyilvántartásba  vétele,  valamint  a  társaság  rövidített  elnevezésének
kiegészítése

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolc Városi Sportiskola  
Nonprofit  Kft.  egyszemélyi  tulajdonosa a társaság alapító okiratát a következık  
szerint módosítja:

- A Preambulumban (bevezetı részben) - a közhasznú formában mőködı 
nonprofit korlátolt felelısségő társaság helyett: kiemelkedıen 
közhasznú formában mőködı  nonprofit korlátolt felelısségő társaság  

kerül feltüntetésre. 
- Az I. fejezetben a társaság cég- és rövidített neve kiegészül – a 

neve elé kerül – az MVSI mozaikszóval.
- A IV. fejezet 8. pontjában a névváltozásból eredıen a honlap 

elnevezés a következıre változik: (www.mvsi.hu)
- A IV.  fejezet kiegészül az alábbi 12. ponttal:

„A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szerv: Miskolc Megyei 
 Jogú Város Önkormányzata. (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
 Az  önkormányzattal,  azaz  a  társadalmi  közös  szükséglet  kielégítéséért
felelıs   szervvel  kötött  megállapodás  nyilvános,  azokba  bármely  érintett
személy  a  jelen  szerzıdés  XIII.  fejezet  3.  pontjában  meghatározott
feltételekkel betekinthet”.

- A XIII. fejezet 3. pontja kiegészül a következı bekezdéssel:
„A társaság a létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait,  beszámolóit,  valamint az igénybe vehetı  támogatási
lehetıségeket, az igénybevétel módját, és azok mértékét a megye területén
megjelenı  legalább  egy  napilapban  aktuálisan  és rendszeresen
nyilvánosságra hozza.”

2. Az alapító okirat szövege egyebekben nem változik. 

3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása, valamint 
az egységes szerkezető alapíró okirat aláírására.
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Felelıs: polgármester 
Végrehajtásért felelıs:  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  

ügyvezetıje
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Polgármesteri Kabinet
Határid ı: 2011. november 1.

IX-  2  64/  23.39  5  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   A Pitypang  Óvoda  épületbérlésére  vonatkozó  közgyőlési  döntések
hatályon kívül helyezése és bérleti szerzıdés jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Pitypang
Óvoda épületbérlésére vonatkozó közgyőlési döntések hatályon kívül helyezésére
és bérleti szerzıdés jóváhagyására” címő elıterjesztést és a következı határozatot
hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a bérleti szerzıdés megkötése „A Vasút a
gyermekekért” Alapítvánnyal, a Martin - kertvárosban mőködı Fövényszer u. 35.sz
alatti  épület használatára vonatkozóan, az óvodai ellátás biztosítása a város ezen
területén  tárgyában  hozott V-122/43.768/2010.  számú és  a  Pitypang  Óvoda
épületbérlésérıl  szóló  bérleti  szerzıdés  módosítása  tárgyában  hozott  VI-
185/44.032/2010. számú határozatokat hatályon kívül helyezi.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Közremőködik : Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı: azonnal

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és  a MÁV Zrt.  között a Miskolc 5137/23 helyrajzi számú, kivett
beépítetlen terület mővelési ágú, 3528 Miskolc, Fövényszer u. 35. sz. alatt található
ingatlan 4.767 m2 nagyságú, óvodai célt szolgáló részére vonatkozó,  5 évre szóló
bérleti szerzıdést jóváhagyja. A bérleti szerzıdés a határozat mellékletét képezi. A
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Közremőködik: Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı: 2011. november 1. napja
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IX-  2  65  /  23.39  7  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   A Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlan használat jogának átruházása

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Közgyőlésének  Az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  
feletti  rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
vagyongazdálkodás  rendjérıl,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) bek. e) 
pontja alapján  Miskolc – Martinkertvárosi Református Egyházközség részére, 
az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  5882  hrsz.-  ú,  természetben  Miskolc,  
Bornemissza G. u. 13. szám alatt található 866 m2  nagyságú épület és a hozzá 
tartozó  udvar  vonatkozásában  a  használat  jogát  95.000  Ft/hó  +  ÁFA  
kedvezményes  díjon,  15  évre  átruházza azzal,  hogy  az  épületet  az  
Egyházközség felújítja.  Ennek fejében az átalakítási költség számlával  
igazolt  összegéig,  de  legfeljebb  24.  000.000,-  Ft-  ig  a   használat  díjának 
megfizetésére nem köteles. A használattal kapcsolatban felmerült költségeket  
(rezsi, karbantartási – felújítási költség, stb.) az Egyházközség viseli.

2. A Közgyőlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a fenti tartalommal a használat 
jogának átruházásáról szóló szerzıdés elıkészítésére és megkötésére.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Polgármesteri Kabinet
Közremőködik :
Határid ı:

MIK Zrt.
2011. október 21.

3. A  Közgyőlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata  ellátási  szerzıdést  kössön  az  Miskolc  –  Martinkertvárosi  
Református Egyházközséggel.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Polgármesteri Kabinet
Közremőködik :
Határid ı:

Humán Fıosztály
2011. október 31.
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IX-  2  66  /  23.39  8  /2011. sz. határozat  

Tárgy: A Holdam Önsegítı  és Ismeretterjesztı  Egyesület  részére helyiség
biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a ”Javaslat a Holdam Önsegítı

és Ismeretterjesztı Egyesület részére helyiség biztosítására” címő  elıterjesztést  és  az
alábbi határozatot hozta:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése a Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése
által  V-127/43774/2010.sz.  alatt  hozott  határozat  2.  pontját  az  alábbiak  szerint
módosítja:

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a Holdam Önsegítı és Ismeretterjesztı
Egyesület  részére  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonát
képezı  Miskolc,  Széchenyi  u.  19.  szám  alatt  található  66  m2  nagyságú
helyiségcsoport  vonatkozásában  –  a  korábban  elıírt  felújítási  kötelezettség
fenntartása mellett – a bérleti szerzıdést 2019. december 31-ig, de legfeljebb az
Egyesület  mőködési  idejére  meghosszabbítja.  A bérlemény bérleti díja  2011.
november  1.  napjától  10.000.-  Ft+Áfa/hó,  azzal,  hogy  az  Egyesület  a
bérleményen a bérleti szerzıdés hátralevı futamideje alatt saját erıbıl (elnyert
vagy kapott támogatáson és egyéb, nem saját forráson felül) minimum 1,5 millió
forint további beruházást/fejlesztést/átalakítást  hajt  végre.  Ennek fejében saját
erıbıl  finanszírozott  költség  számlával  igazolt  összegéig,  de  legfeljebb  1,5
millió  Ft-ig  a  bérleti  díj  megfizetésére  nem  köteles.  A  helyiséghasználattal
kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási költség, stb.) a helyiség
bérlıje viseli.

Az Egyesület  az ingatlant  kizárólag közösségi,  kulturális  feladatok ellátására
használhatja.  A helyiséghasználattal  kapcsolatban felmerült  költségeket  (rezsi,
karbantartási költség, felújítási költség stb.) és az ingyenes szolgáltatás miatti
adóterhet a helyiség használója viseli.

2./  A  Közgyőlés  felhatalmazza  a  MIK  Zrt-t,  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  nevében  eljáró  MIK  Miskolci  Ingatlangazdálkodó  Zrt  és  a
HOLDAM Önsegítı és Ismeretterjesztı Egyesület között 2010. július 14. napján
kelt bérleti szerzıdés fenti tartalommal történı módosítására.

Felelıs:  Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                   Polgármesteri Kabinet
Közremőködik :                              MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Határid ı:  2011. október 31.
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IX-267/23.400/2011. sz. határozat

 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulója

 

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc
Megyei  Jogú  Város  Bursa  Hungarica  Felsıoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2012.  évi  fordulójára”  címő  elıterjesztést  és  az  alábbi
határozatot hozza:

1.    Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja,  hogy Miskolc Megyei  
Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Nemzeti Erıforrás Minisztérium 
által  meghirdetett  Bursa  Hungarica  Felsıoktatási  Önkormányzat  
Ösztöndíjpályázathoz,  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  1.  sz.  
mellékletben szereplı Nyilatkozat aláírására.

 
Felelıs  :                             Polgármester
Végrehajtásért felelıs  :   Humán Fıosztály
Határid ı  :                           azonnal
 
 2.      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  jóváhagyja  az  elıterjesztésben  

szereplı 120 fı keretösszegig a pályázatok befogadását, melybıl 110 db-ot „A” 
típusúként  10  db-ot  ”B”  típusúként  lehet  benyújtani.  Amennyiben  az  
engedélyezett „B” típusú keret erejéig nem érkezik elegendı számú érvényes  
pályázat, akkor a megmaradó keret szám az „A” típusú pályázatra biztosított  
keretszámot növeli. 

 
Felelıs:                           Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Közremőködik:   Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı:                        2012. évi költségvetés elfogadása
 
 
3.      Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

2012.  évi  költségvetésben pályázati  önrészként  biztosítsa  a 4.500.-  Ft/fı/hó  
összeget, melybıl az „A” típusban nyertes pályázók 2012. márciusától, a „B”  
típusban nyertes pályázók 2012. októberétıl részesüljenek ösztöndíjban.

 
Felelıs:                           Polgármester
Végrehajtásért felelıs:  Humán Fıosztály
Közremőködik:              Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı:                        2012. évi költségvetés elfogadása
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4.      Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a Polgármestert a Bursa 

Hungarica  Felsıoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  csatlakozásával  
kapcsolatos  méltányossági  kérelem  benyújtására,  valamint  a  pályázattal  
kapcsolatos döntést megelızı adminisztrációs tevékenységek lebonyolítására.

 
Felelıs:                           Polgármester
Végrehajtásért felelıs:  Humán Fıosztály
Határid ı:                        2011. október 20. és 2011. december 16.
 
5.      Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyőlése felhatalmazza az Egészségügyi  és  

Szociális-,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  
Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatokat együttes ülésen bírálják el, a 4. sz. 
mellékletben alkalmazandó bírálati szempontok alapján. 

 
Felelıs:                           Polgármester
Végrehajtásért felelıs:  Humán Fıosztály
Közremőködik:                Egészségügyi és Szociális Bizottság 
                                        Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 

Bizottság
Határid ı:                        2011. december 5.

IX-26  8  /23.401/2011. sz. határozat  

Tárgy:  Lillafüred, Szinva-vízesés melletti (38391 hrsz.)”  területen partfalomlás
tárgyú, vis  maior  pályázatra  történı  benyújtására  és  a  pályázathoz
szükséges önrész biztosítására

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a „ Lillafüred, Szinva-vízesés
melletti  (38391  hrsz.)”  területen  partfalomlás  tárgyú,  vis  maior  pályázat
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására” címő  elıterjesztést és az
alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata a   "Lillafüred, Szinva-vízesés  
melletti (38391 hrsz.)” területen a közterületeire vonatkozóan biztosítással nem
rendelkezik, annak jelen pályázati anyaghoz történı csatolása nem lehetséges. 
Az  Önkormányzat  vállalja  a  károsodott  ingatlannak  a költséghatékony
helyreállítását. 
A kialakult vis maior   helyzetet az Önkormányzat saját erejébıl  sem részben,
sem  egészében  megoldani  nem  tudja,  ezért Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Közgyőlése a  Belügyminisztérium  által  kiírt  vis  maior  támogatásra-
"Lillafüred, Szinva-vízesés melletti (38391 hrsz.)”   területen partfalomlás
tárgyú -  pályázat benyújtását jóváhagyja.
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Felelıs: Polgármester
Közremőködik:  Városüzemeltetés, Környezetvédelmi Osztály
Határid ı: 2011. október 31.

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyőlése kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a
"Lillafüred, Szinva-vízesés melletti (38391 hrsz.)”  területen a partfalcsúszásnál
és útleszakadásnál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat
esetén - a 30 %-os önrészt, amely az elızetes költségbecslések alapján 9.169.000
Ft,  a  2011.  évi  költségvetés  „2011.  évi  vis  maior  pályázati  önrész”  soron
rendelkezésre álló költségvetési elıirányzat  terhére  biztosítja.

Felelıs: Polgármester
Közremőködik:  Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı: Sikeres pályázat esetén azonnal

IX-  2  69  /  23.  40  2  /2011. sz. határozat  

T  árgy:  „Turisztikai  attrakciófejlesztés  Miskolc-Tapolcán”  címő
projekttervezethez  kapcsolódó  elıkészítési  költségek  fedezetének
tárgyévi költségvetés terhére történı  biztosítása, pályázati lehetıség
esetén a pályázat kidolgozása és benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Turisztikai
attrakciófejlesztés  Miskolc-Tapolcán címő  tervezett  projekthez  kapcsolódó
elıkészítési költségek fedezetének biztosítására” címő elıterjesztést és a következı
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a „Turisztikai 
attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” címő  projekttervezetet,  illetve pályázati  
lehetıség megnyílása esetén a pályázat részletes kidolgozását és benyújtását.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Fıépítészi Fıosztály

Gazdálkodási Fıosztály 
Határid ı: 2012. elsı negyedéve

2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a projekt benyújtásához szükséges  
elıkészítı  intézkedések  megtételére,  a  tervpályázat  lefolytatására,  a  pályázat  
benyújtásához szükséges projektdokumentáció kidolgozására.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Fıépítészi Fıosztály

Gazdálkodási Fıosztály 
Határid ı: 2012. elsı negyedéve
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Turisztikai  

attrakciófejlesztés  Miskolc-Tapolcán” címő  tervezett  projekthez  kapcsolódó  
elıkészítési  munkálatokhoz  szükséges  12.500 e  Ft  forrás  az  „Ideiglenes  piac  
kialakítása” beruházási sor 2011. évi elıirányzata terhére, a tervpályázat 93.750 e 
Ft  kiadásának  fedezete  a  „Pályázati  önrész”  beruházási  keretösszeg  tárgyévi  
elıirányzata terhére átcsoportosítással kerüljön biztosításra.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelı  s  : Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Gazdálkodási Fıosztály 
Határid ı: 2011. október 29.

IX-  2  70  /  23.  40  3  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   Blugreen Pályázat benyújtása és a szükséges önerı biztosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Bluegreen”  pályázat
benyújtására  és a szükséges  önerı  biztosítására”  címő  elıterjesztést  és a  következı
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja  a pályázat  benyújtását  a  
Magyarország-Szlovákia  határon  átnyúló  együttmőködési  program 2007-2013  
keretében  kiírt  „Hálózati,  partnerségi,  program  –  és  projekttervezési  és  
irányítási kapacitások fejlesztése”  címő, HUSK/1101/1.5.1 hivatkozási számú 
pályázati konstrukcióra.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Fıépítészi Fıosztály 
Határid ı: 2011. október 21.

2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal  arra,  hogy a támogatás elnyerése esetén a  
2.600.000  Ft  önkormányzati  saját  forrás  összegét  a  2012.  évi  költségvetés  
„Pályázati önrész” költségvetési tételsor terhére elkülöníti.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Közremőködik : Fıépítészi Fıosztály
Határid ı: folyamatos  (a  2012.  évi  költségvetés  

elfogadásának,  illetve  a  pályázat  
elnyerésének idıpontja)
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3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nyilatkozik,  hogy  a  projekt  

fenntartását a megvalósítást követıen legalább 5 évig vállalja.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Közremőködik : Fıépítészi Fıosztály
Határid ı: folyamatos (a  pályázat  fenntartásának  

idıtartama)

IX-  2  7  1  /  23.  40  4  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   Pályázat benyújtása „Történelmi borút kialakítása”céljából és a szükséges
önerı biztosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Történelmi  borút
kialakítása”  céljából  beadandó  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges  önerı
biztosítására” címő elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja  a pályázat  benyújtását  a  
Magyarország-Szlovákia  határon  átnyúló  együttmőködési  program 2007-2013  
keretében kiírt „Turisztikai termékek és vonzerık fejlesztése, desztináció-
menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra felállítása” címő, 
HUSK/1101/1.3.1. hivatkozási számú pályázati konstrukcióra „történelmi borút” 
kialakítása céljából.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Fıépítészi Fıosztály 
Határid ı: 2011. október 21.

2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a  
2.800.000 Ft  önkormányzati  saját  forrás  összegét  a  2012.  évi  költségvetés  
„Pályázati önrész” költségvetési tételsor terhére elkülöníti.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Közremőködik : Fıépítészi Fıosztály
Határid ı: folyamatos  (a  2012.  évi  költségvetés  

elfogadásának, illetve  a  pályázat  
elnyerésének idıpontja)

3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nyilatkozik,  hogy  a  projekt
fenntartását a megvalósítást követıen legalább 5 évig vállalja.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Közremőködik : Fıépítészi Fıosztály
Határid ı: folyamatos (a pályázat fenntartásának idıtartama)
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IX-  2  7  2  /  23.  40  5  /2011. sz. határozat  

Tárgy:  „Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló te rmészetvédelmi
területek  kiszolgáló  infrastrukturális  fejlesztése, környezettudatos
életre nevelés” c. pályázat benyújtása és a szükséges önerı biztosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat a  „Miskolci
Állatkert  és  Kultúrparkban  megvalósuló  természetvédelmi  területek  kiszolgáló
infrastrukturális fejlesztése, környezettudatos életre nevelés” címő elıterjesztést és
a következı határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja  a pályázat  benyújtását  a  
Magyarország-Szlovákia  határon  átnyúló  együttmőködési  program 2007-2013  
keretében kiírt  „Közös természetvédelmi tevékenység” címő, HUSK/1101/2.2.1. 
hivatkozási számú pályázati konstrukcióra.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Fıépítészi Fıosztály  
Határid ı: 2011. október 21.

2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal  arra,  hogy a támogatás elnyerése esetén a  
3.500.000  Ft  önkormányzati  saját  forrás  összegét  a  2012.  évi  költségvetés  
„Pályázati önrész” költségvetési tételsor terhére elkülöníti.

Felelıs:   polgármester
 Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Közremőködik : Fıépítészi Fıosztály
Határid ı: folyamatos  (a  2012.  évi  költségvetés  

elfogadásának, illetve a pályázat 
elnyerésének idıpontja)”

3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nyilatkozik,  hogy  a  projekt  
fenntartását a megvalósítást követıen legalább 5 évig vállalja.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Fıosztály
Közremőködik : Fıépítészi Fıosztály 
Határid ı: folyamatos  (a  pályázat  fenntartásának  

idıtartama)
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IX-  2  7  3  /  23.  40  6  /2011. sz. határozat  

T  árgy:   Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2012.  évi
ellenırzési terve 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  2012.  évi
ellenırzési terv megállapítására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 2012. évi ellenırzési tervét a
melléklet szerint jóváhagyja.

Felelıs: Jegyzı
Végrehajtásért felelıs: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: azonnal, illetve 2012. december 31.

IX-  2  7  4  /  23.  40  7  /2011. sz. határozat  

T  árgy  : Beszámoló  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról, valamint  a
lejárt határidej ő közgyőlési határozatok végrehajtásáról (2011. évi
I. félév) 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Beszámoló  az
átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról,  valamint  a  lejárt  határidejő  közgyőlési
határozatok végrehajtásáról (2011. évi I. félév)” címő elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése az  átruházott  hatáskörök gyakorlásáról,
valamint a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról szóló (2011. évi
I. félév) beszámolót elfogadja. 

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: azonnal

2. A  Közgyőlés  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közoktatásának  feladatellátási,
intézmény- hálózat mőködtetési és fejlesztési tervének 2007-2013. jóváhagyásáról
szóló  IV-79/16.413/2007.  sz.  Határozat  3.  pontjában megállapított  határidıt
módosítja  2012.  március 31.  napjára,   figyelemmel  a közoktatást  érintı  jelentıs
jogszabályi változásokra.

Felelı  s  : Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán Fıosztály
Határid ı: 2012. március 31.
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IX-  27  5  /  22.322-1/2011.   sz.   h  atározat  

T  árg  y:   Javaslat  a  ,,  Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt
elırehaladásáról  szóló  2011.  február  –  2011.  augusztus idıszakra
vonatkozó beszámoló elfogadására

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a  ,, Miskolc városi
villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt  elırehaladásáról  szóló 2011.  február  –  2011.
augusztus  idıszakra  vonatkozó  beszámoló  elfogadására  tárgyú  elıterjesztést  és  a
következı határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyőlése  elfogadja a ,,Miskolc városi villamosvasút
fejlesztése”  nagyprojekt  elırehaladásáról  szóló  2011.  február  -  2011.  augusztus
idıszakra vonatkozó beszámolót.

Felelıs: Polgármester 
Végrehajtásért felelıs: MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Gazdálkodási Fıosztály 
Határid ı: azonnal 

IX-2  7  6  /  23.437/2011. sz.   h  atározat  

T  árg  y  : A Miskolc Holding Önkormányzati  Vagyonkezelı  Zártkör ően Mőködı
Részvénytársaság igazgatósági tagja lemondásának tudomásul vétele

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding
Önkormányzati  Vagyonkezelı  Zártkörően  Mőködı  Részvénytársaság  igazgatósági
tagja  lemondásának  tudomásul  vételére,  új  igazgatósági  tag  megválasztására”  címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyőlése  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati
Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság igazgatósági tagja,  Dr. Heidrich
Balázs úr 2011. július 21. napjával történı lemondását tudomásul veszi.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolc  Holding  Önkormányzati  

Vagyonkezelı Zártkörően  Mőködı  
Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelı fıosztály: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: 2011. november 30.
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IX-2  7  7  /  23.437  -1  /2011. sz.   h  atározat  

T  ár  gy:   A Miskolc Holding Önkormányzati  Vagyonkezelı  Zártkör ően Mőködı
Részvénytársaság  új igazgatósági tagjának megválasztása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc
Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelı  Zártkörően  Mőködı  Részvénytársaság
igazgatósági  tagja  lemondásának  tudomásul  vételére, új  igazgatósági  tag
megválasztására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati
Vagyonkezelı Zártkörően  Mőködı  Részvénytársaság  Igazgatóságának
igazgatósági  tagjává  Fritsch  László  urat   2011.  év  október  20.  napjától
határozatlan idıre megválasztja.

Felelıs: polgármester
Végrehajtásért felelıs: Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelı Zártkörően  Mőködı  
Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelı fıosztály: Jegyzıi Kabinet
Határid ı:                                               201l.november 20.

IX-  2  7  8  /  23.  4  56  /2011. sz. határozat  

T  árgya  : Határozott  idıtartamra  visszatérítendı  fejlesztési  célú  támogatás
nyújtása a DVTK SE részére

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  DVTK  SE
minıségi  labdarúgó  utánpótlás  képzési  stratégiájának  megvalósítása  érdekében
tervezett  fejlesztésekhez  az  MLSZ-hez  benyújtott  pályázathoz  szükséges  önrész
részbeni  biztosítására  visszatérítendı  fejlesztési  támogatás  nyújtásával„  címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése hozzájárul a DVTK SE részére, 
az MLSZ-hez benyújtott pályázat teljes önrészének 50 %-a mértékő de  
legfeljebb 50.000.000,- Ft azaz Ötven-millió Ft összegő,  visszatérítendı 
fejlesztési támogatás nyújtásához a pályázat szerinti beruházásokhoz, -  
2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére - az alábbi feltételekkel:

1.1. A  támogatás  folyósításának  feltétele  a  szakszövetség   –  MLSZ-   
pályázati  támogatási  döntése  –  igazolása  -,  valamint  a  benyújtott
pályázat egy hitelesített másolati példányának rendelkezésre bocsátása.

1.2. A fejlesztési támogatás kizárólag a DVTK SE által a 107/2011. (VI.30)
kormányrendelet  alapján  az  MLSZ-hez  2011.  szeptember  15-én
benyújtott  pályázatban  szereplı  Tárgyi  eszköz  beruházás  felújítás
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jogcímen,  a pályázatban  részletezett,  azzal azonosítható beruházások,
felújítások illetve eszközbeszerzések finanszírozására használható fel.

1.3. A támogatás felhasználásával a DVTK SE köteles 2012. szeptember 30-
ig elszámolni.

1.4. A támogatás visszafizetése egy összegben 2013. október 30-ig esedékes.

2. A  Közgyőlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozatban  szereplı  
feltételeket tartalmazó támogatási megállapodás aláírására.

3. A Közgyőlés jóváhagyja a PK: 04-10178/2011-12 nyilvántartási számon, 
a  látvány-csapatsportok  támogatásával  összefüggı  sportfejlesztési  
programmal kapcsolatos pályázat részeként a DVTK SE építtetı javára  
kiadott, a sportpályák és kiszolgáló létesítmények létesítéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulást.

4. A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társasági adóról és az 
osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI.  Tv.  22/C. § (6)  bek.  a) és d)  
pontjai alapján,  a  támogatás  igazolás  szerint  megvalósuló  
beruházások üzembe helyezését követı 30 napon belül, az igénybe vett  
adókedvezmény mértékéig, a Magyar Állam javára 15 éves idıtartamra az
ingatlanok  tulajdoni  lapjára  jelzálogjog   bejegyzéshez  szükséges  
okiratokat az alábbi hrsz-ú ingatlanok tekintetében aláírja:
21688/A, 33937/3, 33945, 33946, 33948, 33944, 33939/3, 33939/1,  33943,  
33942

5. A Közgyőlés  az önkormányzati  önrész biztosításának érvényességéhez  
kiköti  az  Önkormányzat,  a  MIK  ZRt   és  a  DVTK SE közötti  olyan  
háromoldalú megállapodás létrejöttét, amelyben a DVTK SE kifejezetten 
nyilatkozik arról, hogy a beruházásokkal kapcsolatban a beruházásokkal  
érintett  ingatlanok  tulajdonosaival  szemben sem tulajdoni,  sem egyéb  
vagyoni igényt nem támaszt.

Felelıs: Polgármester
Végrehajtásért felelıs: Humán fıosztály
Közremőködik : Gazdálkodási Fıosztály

Jegyzıi Kabinet
MIK Zrt.
DVTK SE

Határid ı: Támogatási döntés benyújtását követı 15 nap 
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

2011. október 13-ai:
Zárt ülésen hozott határozatai:

59/2011. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat

 
T  árgy:   A Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság 56/2011. sz. 

határozatának visszavonása

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és- üzemeltetési
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Tájékoztatás  a  Jogi  és  Önkormányzati  Osztály
állásfoglalásáról az 56/2011. számú bizottsági határozattal,  mind a Miskolc Holding
Zrt.-tıl kapott válasszal kapcsolatosan” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot
hozza:

 Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -üzemeltetési
Bizottsága  a  2011.  szeptember  5.  napján  hozott  56/2011.  számú  határozatát
visszavonja.
 
Felelıs: Bizottság elnöke                           
Határid ı: azonnal

60/2011. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

T  árgy:   A CINE-MIS Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának díjazá sa

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  CINE-MIS  Nonprofit  Kft.
könyvvizsgálójának díjazására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési
Bizottsága a 42/2011. számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:

 

„A  könyvvizsgáló  díjazását  havi  nettó  55.000  Ft  (azaz  ötvenötezer  forint)
értékben javasolja meghatározni.”
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Felelıs: Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
Végrehajtásért felelıs: Bíró Tibor ügyvezetı igazgató, 

CINE-MIS Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelı fıosztály:           Jegyzıi Kabinet
                                                     Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı:                                     azonnal

61/2011. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

T  árgy:   A Miskolc, Széchenyi u. 30-32. szám alatti ingatlanok egyes 
részeinek értékesítésére szóló, a Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottság 32/2011. számú határozatának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 30-32. szám alatti
ingatlanok  egyes  részeinek  értékesítésére  szóló  korábbi  döntés  módosítására”
címő elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Városgazdálkodási  és  –
üzemeltetési  Bizottsága  a  32/2011.  számú határozatának  6.  pontjának  
tartalmát az alábbiak szerint módosítja:

 

A vevı köteles a projekt kivitelezési munkáinak megvalósítására
–  jogerıs  használatbavételi  engedéllyel  dokumentált  módon  –
2012.  november  30.  napjában  megjelölt  véghatáridıt  vállalni.
Ezen  belül  a  kivitelezési  határidı  a  jogerıs  építési  engedély
kézhezvételétıl  és  a  munkaterület  átadásától  számítottan  az
épület tetızetére, továbbá a Széchenyi utcai homlokzatra szólóan
60 nap, a belsı udvarra szólóan 150 nap és a déli homlokzatra
szólóan  pedig  180  nap.  A  határidı  napjaiként  az  idıjárási
viszonyok  szerint  a  kivitelezésre  alkalmas  munkanapok
tekintendık. 

2.         A határozat egyéb részei változatlanok. 

 

Felelıs:                                           Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                     MIK Zrt.
Végrehajtást felügyelı fıosztály: Gazdálkodási Fıosztály
Határid ı:                                        azonnal

2011. október 27-ie:
Zárt ülésen hozott határozata:
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62/2011. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

 

T  árgy  :   Javaslat a Projektmenedzseri feladatok ellátása a Zöld Nyíl projekt 
keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének Városgazdálkodási – és üzemeltetési
Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a Projektmenedzseri  feladatok ellátása a
Zöld Nyíl projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására  tárgyú
elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Városgazdálkodási  –  és  üzemeltetési
Bizottsága megállapítja, hogy  a Projektmenedzseri  feladatok ellátása a Zöld Nyíl
projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
 
Felelıs:                                                               Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelıs:                                      MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelı fıosztály:                      Gazdálkodási fıosztály
Közremőködik:                                                   Projekt biztos
Határid ı:                                                            azonnal
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Városgazdálkodási  –  és  üzemeltetési
Bizottsága megállapítja, hogy a Forrás Unio Kft. ajánlata érvényes; az Envecon Kft.
és az INNO INVEST Kft. ajánlata érvénytelen.
 
Felelıs:                                                                Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelıs:                                       MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelı fıosztály:                      Gazdálkodási fıosztály
Közremőködik:                                                    Projekt biztos
Határid ı:                                                              azonnal
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Városgazdálkodási  –  és  üzemeltetési
Bizottsága  az  eljárás  nyertesének  a  legkedvezıbb  ajánlatot  tevı  Forrás  Unio  Kft.-t
hirdeti ki . 
 
Felelıs:                                                                 Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelıs:                                        MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelı fıosztály:                       Gazdálkodási fıosztály
Közremőködik:                                                     Projekt biztos
Határid ı:                                                              azonnal

2011. november 10-ei:
Nyílt ülésen hozott határozata:
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63/2011. 
Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottsági Határozat

Tárgy: Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek és szolgálati lakásainak 
bérbeadására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és
-üzemeltetési  Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a közoktatási  intézmények
bérbeadására” címő elıterjesztést és a következı határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005.  (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  §  9.  pontja alapján,  hogy a  Herman Ottó  
Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (3529 
Miskolc, Gesztenyés u. 25.) igazgatója 2011. november 15-tıl 2012. június 15-
ig  meghatározott  idıtartamra bérbe adhassa az intézmény büfé helyiségét a  
MOBIL PREVENT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  részére a határozat 
1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény
Határid ı: azonnal

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének IV.  
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005.  (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  §  9.  pontja alapján,  hogy a  Herman Ottó  
Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (3529 
Miskolc, Szilvás u. 38.) igazgatója 2011. november 15-tıl 2012. június 15-ig 
bérbe  adhassa  az  intézmény  büfé  helyiségét  Görcsös  Józsefné   részére  a  
határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı:  Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
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Határid ı: azonnal

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének IV.  
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005.  (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  §  9.  pontja alapján,  hogy a  Herman Ottó  
Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (3529 
Miskolc,  Gesztenyés  u.  25.)  igazgatója  a  2008.  szeptember  1-tıl  2013.  
augusztus 31-ig  a SZILTOP Nonprofit  Kft.-vel megkötött bérleti  szerzıdést  
módosíthassa a határozat 3. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Határid ı: azonnal

4.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és 
-üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének IV.  
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Diósgyır-Vasgyári 
Szakképzı Iskola és Kollégium (3533 Miskolc, Téglagyár u. 1-2.) igazgatója  
2011. november 15-tıl 2012. június 15-ig  bérbe adhassa az intézmény büfé  
helyiségét  Kovács  István  részére  a  határozat  4.  sz. mellékletében foglaltak  
szerint. 

Felelıs: Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Diósgyır-Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium
Határid ı: azonnal

5.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének IV.  
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy az Avasi Gimnázium 
(3529 Miskolc,  Klapka Gy.  u.  2.)  igazgatója  2011. november 15-tıl  2016.  
június  30-ig  bérbe  adhassa  az  intézmény rajz  tantermét  és  a  hozzátartozó  
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kerámia  termet  a  Vásárhelyi  László  Alapfokú  Mővészetoktatási  Intézmény  
( 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.) részére a határozat 5. sz. mellékletében  
foglaltak szerint,  valamint az intézmény büfé helyiségét  2012. január 1-tıl  
2012. december 31-ig  Horváth Tünde részére a határozat  6.  sz.  melléklete 
szerint.

 
Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Avasi Gimnázium
Határid ı: azonnal

6.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16.) sz. ÖR 1. sz. mellékletének IV.  
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Selyemréti Általános
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola (3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1.)  
igazgatója 2011. november 15-tıl
2012. június 15-ig bérbe adhassa az intézmény tornatermét és a hozzátartozó 
öltözıt a Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. ( Miskolc, Egyetem u. 2.) 
részére a határozat 7. sz. mellékletében foglaltak szerint, az intézmény 36.sz.  
tantermét 2011. november 15-tıl 2012. június 15-ig a Garabonciás Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény ( Miskolc, Gyıri kapu 27.) részére a határozat 8. 
sz. mellékletében foglaltak szerint, valamint az iskolai büfé helyiségét  2011.  
november 15-tıl 5 éves idıtartamra Kohán Lászlóné  részére a határozat 9. sz.
mellékletében foglaltak szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı:  Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Selyemréti  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  

Nyelvő 
Határid ı: azonnal

7.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Könyves Kálmán 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Mővészetoktatási  Intézmény  (3534  Miskolc,  
Könyves Kálmán u. 2.) igazgatója 2011. december 1-tıl 2015. december 31-ig 
meghatározott idıtartamra bérbe adhassa az intézmény tornatermét a SAGA-80 
ATLAS Kft.   részére a határozat  10. sz. mellékletében foglaltak szerint,  az  
intézmény  szolgálati  lakását  2011.  december  1-tıl  2015.  december  31-ig  
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terjedı idıszakra Dombai Gergı  részére a határozat 11. sz. melléklete szerint, 
az intézmény 58 négyzetméter területő tánctermét 2011. december 1-tıl 2012. 
június 30-ig terjedı idıszakra Szabóné Korondi Ildikó részére a határozat 12. 
sz. melléklete szerint, valamint az intézmény táncszobáját 2011. november 17-
tıl 2012. június 15-ig terjedı idıszakra Olasz és Társa Bt.  részére a határozat 
13. sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény
Határid ı: azonnal

8.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005.  (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  §  9.  pontja  alapján,  hogy  a  Központi  
Leánykollégium (3501 Miskolc, Palóczy L. u. 1.) igazgatója 2011. december 1-
tıl 2012. június 30-ig meghatározott idıtartamra bérbe adhassa az intézmény 
tantermét a Krisztus Szeretete Egyház  részére a határozat 14. sz. mellékletében 
foglaltak szerint, az intézmény tantermét  2011. december 1-tıl 2012. június 
30-ig  terjedı  idıszakra  Magyar  Könyvvizsgálói  Kamara  Oktatási  Központ  
( részére a határozat 15. sz. melléklete szerint, az intézmény tantermét  2011.  
december  1-tıl  2012.  június 30-ig terjedı  idıszakra  2007.  Kapos  Felnıtt  
Képzı Központ Kft.  részére a határozat 16. sz. melléklete szerint, valamint az 
intézmény  konditermét  2011.  december  1-tıl  2012.  június  30-ig  terjedı  
idıszakra Harkácsi György  részére a határozat 17. sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Központi Leánykollégium 
Határid ı: azonnal

9.)     Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  § 9.  pontja alapján,  hogy a Baross  Gábor  
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola (3534 Miskolc, Rácz Á. u. 54-
56.)  igazgatója  2011. november  24-tıl  2012.  március 31-ig  meghatározott  
idıtartamra bérbe adhassa az intézmény tornatermét Pepich Ervin  részére a  
határozat 18. sz. mellékletében foglaltak szerint.
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Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 

Szakközépiskola 
Határid ı: azonnal

10.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  § 9.  pontja alapján, hogy a Fazekas Utcai  
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Mővészetoktatási  Intézmény  (3525  Miskolc,  
Fazekas  u.  6.)  igazgatója  2011.  november  15-tıl  2012.  június  15-ig  
meghatározott idıtartamra bérbe adhassa az intézmény büfé helyiségét Pápay 
Zsolt  részére a határozat 19. sz. mellékletében foglaltak  szerint,  az  
intézmény 1 db tantermét 2011. november 15-tıl 2012. május  31-ig  
meghatározott idıtartamra Czihai Orsolya részére a határozat 20. sz. melléklete 
szerint, az intézmény tornatermét a hozzátartozó öltözıvel 2011. november 15-
tıl  2012.  május  31-ig  meghatározott  idıtartamra  a  Mentıdolgozók  Önálló  
Szakszervezete  részére a határozat  21. sz. melléklete szerint,  az intézmény  
tornatermét a hozzátartozó öltözıvel 2011. november 15-tıl 2012. június 15-ig
meghatározott idıtartamra a Verman Lízing Kft.  részére a határozat 22. sz.  
melléklete szerint,  az intézmény tornatermét  a hozzátartozó öltözıvel  2011.  
november  15-tıl  2012.  június 15-ig  meghatározott  idıtartamra a Miskolci  
Városi Sportiskola Nonprofit Kft.  részére a határozat 23. sz. melléklete szerint, 
valamint az intézmény auláját automata üzemeltetése céljából 2011. november 
15-tıl 2012. június 30-ig meghatározott idıtartamra a KV-63 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.  részére a határozat 24. sz. mellékletet szerint. 

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény 
Határid ı: azonnal

11.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  § 9.  pontja alapján,  hogy a Petıfi  Sándor  
Középiskolai  Fiúkollégium (3527 Miskolc,  Bajcsy-Zs. E.  u.  33.)  igazgatója  
2011. november 15-tıl 2012. augusztus 31-ig meghatározott idıtartamra bérbe
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adhassa az intézmény II. emeleti lakását Koncsol Csaba  részére a határozat 25. 
sz. mellékletében foglaltak szerint, az intézmény büfé helységét a hozzátartozó 
raktárral  2011.  november  15-tıl  2012.  augusztus  31-ig  meghatározott  
idıtartamra  Koliba  Anikó   részére  a  határozat  26.  sz.  melléklete  szerint,  
valamint  az  intézmény  III.  emeleti  lakását  2011.  november  15-tıl  2012.  
augusztus 31-ig meghatározott idıtartamra Gáspár Angéla  részére  a  
határozat 27. sz. melléklete szerint. 

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Petıfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
Határid ı: azonnal

12.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II.  10.)  sz. rendelet  23. § 9.  pontja alapján, hogy a Földes Ferenc  
Gimnázium (3525 Miskolc, Hısök tere 7.) igazgatója 2011. november 15-tıl  
2012.  június  15-ig  meghatározott  idıtartamra  bérbe  adhassa  az  intézmény  
tornatermét Dr. Danyi Attila  részére a határozat 28. sz. mellékletében foglaltak 
szerint, az intézmény B tornatermét 2011. november 15-tıl 2012. június 15-ig 
meghatározott  idıtartamra  Dr.  Pápay  Gyula   részére  a  határozat  29.  sz.  
melléklete szerint, az intézmény „A” tornatermét 2011. november 15-tıl 2012. 
június 15-ig meghatározott idıtartamra Salsa Fuerte Tánciskola Bt.  részére a 
határozat  30.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény  „C”  tornatermét  2011.  
november 15-tıl 2011. december 31-ig meghatározott idıtartamra Vodafone 
Szabadidı és Sportegyesület  részére a határozat 31. sz. melléklete szerint, az 
intézmény  „A”  tornatermét  2011.  november  15-tıl  2012.  június  15-ig  
meghatározott idıtartamra Izsvákné Szabó Viktória  részére a határozat 32. sz. 
melléklete szerint,  az intézmény II.  emeleti  termeit  2011. november 15-tıl  
2011. június 15-ig meghatározott idıtartamra Favorit Lingua Center részére a 
határozat 33. sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Földes Ferenc Gimnázium 
Határid ı: azonnal

13.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
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1/2005. (II.  10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Szentpáli István  
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola (3532 Miskolc,  
Herman  O.  u.  2.)  igazgatója  2011.  november  15-tıl  2012.  május  31-ig  
meghatározott  idıtartamra  bérbe  adhassa  az  intézmény  tornatermét  Balázs  
Gyızı Református Líceum  részére a határozat 34. sz. mellékletében foglaltak 
szerint, az intézmény tornatermét  2011. november 15-tıl 2012. június 30-ig  
meghatározott idıtartamra Miskolci Aikido Egyesület részére a határozat 35. sz.
melléklete  szerint,  az  intézmény  tantermetit  2011.  november  15-tıl  2012.  
június  30-ig  meghatározott  idıtartamra  Vendéglátó,  Idegenforgalmi  és  
Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola  részére a határozat 36. sz. melléklete 
szerint, az intézmény tornatermét  2011. november 15-tıl 2012. június 30-ig  
meghatározott idıtartamra „Sporttal a hátrányok ellen” Alapítvány részére a  
határozat  37.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény  tornatermét  2011.  
novembertıl  2012.  június  30-ig  meghatározott  idıtartamra  Szabó  István   
részére  a  határozat  38.  sz.  melléklete  szerint,  valamint  az  intézmény büfé  
helyiségét  2011.  november  15-tıl  2012.  június  15-ig  meghatározott  
idıtartamra a Bevolley Kft.  részére a határozat 39. sz. melléklete szerint. 

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakközépiskola és Szakiskola 
Határid ı: azonnal

14.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Bársony – Hunyadi 
Általános  Iskola  (3531  Miskolc,  Bársony  J.  u.  27/A.)  igazgatója  2011.  
november 20-tıl 2012. június 15-ig meghatározott idıtartamra bérbe adhassa 
az intézmény tornatermét Miskolci Íjász Egylet  részére  a határozat  40.  sz.  
mellékletében foglaltak szerint, az intézmény tornatermét 2011. november 20-
tıl 2012. június 15-ig meghatározott idıtartamra MUSIN KENDO Klub részére
a határozat 41. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 2011. november
20-tól  2012.  június 15-ig  meghatározott  idıtartamra  Kiss  Zoltán  részére  a  
határozat 42. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 2011. november 
20-tól 2012. június 15-ig meghatározott idıtartamra Szunyog Péter  részére a 
határozat 43. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 2011. november 
20-tól  2012.  augusztus  31-ig  meghatározott  idıtartamra  Kerék  Világ  
Sportegyesület  részére  a  határozat  44.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény  
tornatermét  2011.  november  20-tól  2012.  június  15-ig  meghatározott  
idıtartamra Fekéné Tóth Judit  részére a határozat 45. sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs:  Bársony – Hunyadi Általános Iskola 
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Határid ı: azonnal 

15.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II.  10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Avastetı Óvoda  
(Miskolc,  Leszih u. 6.) vezetıje  2011. december 01-tıl  2012. június 30-ig  
meghatározott idıtartamra bérbe adhassa az intézmény tornatermét Dr. Baffi  
Istvánné részére a határozat 46. sz. mellékletében foglaltak szerint, az intézmény
tornatermét  2011.  december  01-tıl  2012.  június  30-ig  meghatározott  
idıtartamra  Etka  Jóga  Egészséges  Életmód  és  Sportrekreációs  Egyesület   
részére a határozat 47. sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs:  Avastetı Óvoda 
Határid ı: azonnal

16.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint  a  vagyon-kimutatási  rendszer  kialakításáról”  szóló  többször  
módosított 1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a Szabó 
Lırinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvő  Iskola  (3530  Miskolc,  
Vörösmarty  u.  76.)  igazgatója  2011.  november  15-tıl  2012.  június  15-ig  
meghatározott idıtartamra bérbe adhassa az intézmény tantermét Baloghné Szép
Ágnes  részére a határozat 48. sz. mellékletében foglaltak szerint, az intézmény 
auláját  2011. november 15-tıl 2012. június 30-ig  meghatározott idıtartamra 
GYTA  Bt.  részére  a  határozat  49.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény  
tornatermét  2011.  november  15-tıl  2012.  június  15-ig  meghatározott  
idıtartamra Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.  részére a határozat 50. 
sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 2011. november 15-tıl 2012. 
június 30-ig meghatározott idıtartamra Citro-Markt Kft.  részére a határozat 51.
sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 2011. november 15-tıl 2012. 
április 30-ig meghatározott idıtartamra M. Handball Se Kft.  részére a határozat
52. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011. november 15-tıl  
2012.  június  15-ig  meghatározott  idıtartamra  Média  Markt  Miskolc  Kft.   
részére a határozat 53. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011.  
november 15-tıl 2012. június 15-ig meghatározott idıtartamra Nagy Sándor  
részére a határozat 54. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011.  
november 15-tıl 2011. december 31-ig meghatározott idıtartamra OTP Bank 
Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió  részére a határozat 55. sz. melléklete  
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szerint, az intézmény tornatermét  2011. november 15-tıl 2012. április 30-ig  
meghatározott idıtartamra REHAB – ÉSZAK Kft.  részére a határozat 56. sz. 
melléklete szerint, az intézmény auláját  2011. november 15-tıl 2012. június 
30-ig meghatározott idıtartamra SALSADICHT Kft.  részére a határozat 57. sz. 
melléklete  szerint,  az  intézmény tornatermét  2011.  november  15-tıl  2012.  
május 31-ig meghatározott idıtartamra Sztari Gábor részére a határozat 58. sz. 
melléklete  szerint,  az  intézmény tornatermét  2011.  november  15-tıl  2012.  
március 31-ig meghatározott idıtartamra Tóth Zoltán  részére a határozat 59. 
sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: Szabó Lırinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvő  

Iskola 
Határid ı: azonnal

17.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005.  (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  §  9.  pontja alapján,  hogy a  Herman Ottó  
Gimnázium (3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.) igazgatója 2011. december 01-
tıl  2011.  december  31-ig  meghatározott  idıtartamra  bérbe  adhassa  az  
intézmény  tantermét  Jedlik  Ányos  Tudományos  Ismeretterjesztı  Társulat   
részére  a  határozat  60.  sz.  mellékletében  foglaltak szerint,  az  intézmény  
sportcsarnok  küzdıterét  2011.  december  12-tıl  2012.  március  15-ig  
meghatározott idıtartamra B.-A.-Z.  Megyei  Labdarúgó Szövetség  részére a  
határozat 61. sz. melléklete szerint, az intézmény sportcsarnok küzdıterét 2011. 
november 15-tıl 2012. június 30-ig meghatározott idıtartamra Miskolc Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft.   részére a határozat 62. sz. melléklete szerint, az  
intézmény sportcsarnok küzdıterét 2011. november 15-tıl 2012. június 30-ig 
meghatározott idıtartamra WINCHESTER KFC.  részére a határozat 63. sz.  
melléklete szerint, az intézmény sportcsarnok küzdıterét  2011. november 15-
tıl 2012. június 30-ig meghatározott idıtartamra SZP CENTRÁL BT. részére a
határozat 64. sz. melléklete szerint, az intézmény büfé zárt helyiségét, valamint 
a fogyasztásra kijelölt  büfé elıtti  nyitott  helyiségét  2011. november  15-tıl  
2012.  június 30-ig  meghatározott  idıtartamra Görgényi  Lászlóné részére  a  
határozat ó5. sz. melléklete szerint, az intézmény sportcsarnok küzdıterét 2011. 
november 15-tıl 2012. június 30-ig  meghatározott idıtartamra IND Group  
részére  a  határozat  66.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény  sportcsarnok  
küzdıterét  2011.  november  11-tıl  2012.  november  11-ig  meghatározott  
idıtartamra  Robert  Bosch  Power  Tool  Kft.  (részére  a  határozat  67.  sz.  
melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
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Végrehajtásért felelıs: Herman Ottó Gimnázium 
Határid ı: azonnal

18.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági és Sport Bizottság - 7/2011. (III.16) sz. ÖR 1. sz. mellékletének 4.1.11. 
fejezetében  biztosított  –  szakmai  véleményét,  elızetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjérıl,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § 9. pontja alapján, hogy a II. Rákóczi Ferenc 
Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvő Iskola (Miskolc, Zoltán u. 5.) 
igazgatója  2011.  november  15-tıl  2012.  június  30-ig  meghatározott  
idıtartamra bérbe adhassa az intézmény tornatermét Bohus Attila  részére a  
határozat 68. sz. mellékletében foglaltak szerint,  az intézmény tornaszobáját  
2011. november 15-tıl 2012. június 30-ig meghatározott idıtartamra Molnár 
Ágnes  részére a határozat 69. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 
2011. november 15-tıl 2012. június 30-ig  meghatározott idıtartamra MISI  
részére a határozat 70. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011.  
november 15-tıl 2012. július 30-ig  meghatározott idıtartamra Karate Klub  
részére a határozat 71. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011.  
november 15-tıl 2012. július 30-ig  meghatározott idıtartamra Major István  
részére a határozat 72. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011.  
november 15-tıl 2012. július 30-ig meghatározott idıtartamra Gelsei László  
részére a határozat 73. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011.  
november  15-tıl  2012.  július  30-ig  meghatározott  idıtartamra  Dr.  Juhász  
Tamás  részére a határozat 74. sz. melléklete szerint.

Felelıs: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelı: Humán Fıosztály 
Végrehajtásért felelıs: II.  Rákóczi  Ferenc  Általános  és  Magyar-Német  Két  

Tanítási Nyelvő Iskola 
Határid ı: azonnal

 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁG 

2011.   október 12-ei:  
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Nyílt ülésen hozott határozata:

21/2011. sz. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA:

 

 

T  árgy  :  Az 1. számú gyermek fogászati  körzet mőködtetési jogának átadása
Dr. Nagy Fruzsina részére

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Egészségügyi  és  Szociális
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  1.  számú  gyermek  (0-6  éveseket
ellátó) fogászati körzet mőködtetési jogának átadására Dr. Nagy Fruzsina
részére” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

1./ Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  hozzájárul  az  1.  számú  
gyermek fogászati körzet  mőködtetési jogának Dr. Nagy Fruzsina
fogorvos által történı megszerzéséhez.

 

Felelıs  :                                                  Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                       Humán Fıosztály         
Határid ı:                                             2011. október 31.

 

2./ A Bizottság egyetért azzal, hogy a Polgármester Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának  az  egészségügyi  szolgáltatóval  létrejött  
feladatátadási szerzıdés megkötésérıl a mőködtetési jog jogosultjának 
változása  esetén  címő  64/2000.  (XII.13.)  számú  rendeletben  
meghatározott felhatalmazás alapján Dr. Nagy Fruzsina fogorvossal 
illetve az általa megjelölt egészségügyi szolgáltatóval 2011. november 
1-tıl kezdıdı hatállyal a szerzıdést megkösse, illetıleg a  Dr. Vigh  
Beatrix és Társa Bt.-vel  megkötött szerzıdést közös megegyezéssel  
megszüntesse.

 

Felelıs  :                                                  Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                       Humán Fıosztály         
Határid ı:                                             2011. október 31.

2011.  november 9-ei:
Nyílt ülésen hozott határozataI.
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22/2011. sz. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA:

 

T  árgy  : A 69. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogának 
átadása Dr. Csongrádi Csaba orvos részére

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Egészségügyi  és  Szociális
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 69. számú felnıtt  háziorvosi körzet
mőködtetési jogának átadására Dr. Csongrádi Csaba orvos részére” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

1./ Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  területi ellátási  érdekbıl  
hozzájárul a 69. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogának  
Dr.  Csongrádi Csaba orvos által történı megszerzéséhez.

Felelıs  :                                                  Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                       Humán Fıosztály         
Határid ı:                                             2011. december 31.

2./ A Bizottság egyetért azzal, hogy a Polgármester Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának  az  egészségügyi  szolgáltatóval  létrejött  
feladatátadási szerzıdés megkötésérıl a mőködtetési jog jogosultjának 
változása  esetén  címő  64/2000.  (XII.13.)  számú  rendeletben  
meghatározott felhatalmazás alapján  Dr. Csongrádi Csabával  2012.  
január 1-tıl kezdıdı hatállyal a szerzıdést megkösse, illetıleg a  Dr.  
Hintalan  Kornél  és  Társai  Bt.-vel  megkötött  szerzıdést  közös  
megegyezéssel megszüntesse.

 

Felelıs  :                                                  Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                       Humán Fıosztály         
Határid ı:                                             2011. december 31.

 

23/2011. sz. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA:
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T  árgy:   Az Egészségügyi és Szociális Bizottság HPV vírus által 

okozott méhnyakrák elleni oltóanyag beszerzésével 
kapcsolatos 13/2011. számú határozatának a hatályon 
kívül helyezése és új határozat meghozatala 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyőlésének  Egészségügyi  és  Szociális
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Egészségügyi és Szociális Bizottság
HPV  vírus  által  okozott  méhnyakrák  elleni  oltóanyag beszerzésével
kapcsolatos 13/2011. számú határozatának a hatályon kívül helyezésére és
új  határozat  meghozatalára”  címő  elıterjesztést  és  az  alábbi  határozatot
hozza: 

 
1./ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja és támogatja,  

hogy az  Önkormányzat  HPV  vírus  által  okozott  méhnyakrák  
elleni  oltóanyag  beszerzése  során  kerüljön  kiterjesztésre  az  
ajánlattevık köre nem csak a négy, hanem a két vírustörzs ellen  
védelmet  nyújtó  oltóanyagra  valamint  a  bírálati  szempontok  
keretében  a  legalacsonyabb  összegő  ellenszolgáltatás  kerüljön  
meghatározásra.

Felelıs  :                                                            Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                                Humán Fıosztály         
Határid ı:                                                       2011. december 31.

 

2./ A Bizottság az április 6. napján megtartott ülésén a 13/2011. számú 
a  HPV  vírus  által  okozott  méhnyakrák  elleni  oltóanyag  
beszerzésével  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  kiírása  tárgyú  
határozatát 2011. november 10. napjával hatályon kívül helyezi.

 

Felelıs  :                                                            Polgármester
Végrehajtásért felelıs:                                Humán Fıosztály         
Határid ı:                                                       2011. november 10.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG 

2011.   október 13-ai:  
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Nyílt ülésen hozott határozata:

21/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

 

Tárgy: A TIOP 1.1.1/07/1-2008-1173 azonosító sz., „A pedagógiai, 
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése” c. pályázat közbeszerzéséhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés jóváhagyása.

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a TIOP 1.1.1/07/1-2008-1173
azonosító  sz.,  „A  pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató  informatikai
infrastruktúra  fejlesztése”  c.  pályázat  keretében  meghatározott  eszközöket
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  támogatási  szerzıdésben
rögzítettek szerint változatlan számban és minıségben beszerzi és azokat a 2011.
szeptember  1-jétıl  egyházi  fenntartásban  mőködı  intézmények  (Fáy  András
Közgazdasági Szakközépiskola, a Szabó Lırinc Általános és Német Két Tanítási
Nyelvő  Iskola  Vörösmarty Mihály  Tagiskolája,  a  Fazekas-Istvánffy  Általános
Iskola és AMI  Istvánffy Gyula Tagiskolája és a Komlóstetıi  Általános Iskola
Fazola Henrik Tagiskolája) részére térítésmentesen használatba adja. 

Felelıs:  Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Határid ı:                    azonnal

22/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat
 

 
 
 
Tárgy: A 19/2011. sz. Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 

Bizottsági Határozat módosítása
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,
Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  19/2011.  sz.  határozattal  a
Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére megállapított 80.000.-
Ft  (azaz  nyolcvanezer  forint)  Oktatási  Mecénás  támogatás  összege  adminisztrációs
okok miatt  60.000 Ft-ra (azaz hatvanezer forintra) módosuljon.
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Felelıs: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határid ı: azonnal

2011. november 10-ei:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

23/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

Tárgy: Miskolci Oktatási Kerekasztal mőködési szabályzatának jóváhagyása
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,
Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  jóváhagyja  a  Miskolci  Oktatási  Kerekasztal  mőködési
szabályzatát azzal a feltétellel, hogy a tanács tagjai maguk határozzák meg mőködési
rendjüket az 1. sz. mellékletben szereplı szabályzat szerint.
 
Felelıs:                        Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  

   elnöke
Határid ı:                     azonnal

24/2011. sz. 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsági 

Határozat

 

Tárgy: Miskolci  Galéria Városi  Mővészeti  Múzeum mőködési  engedélyének  
megújítása

 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul a Miskolci Galéria Városi Mővészeti Múzeum
mőködési engedélyének tematikus múzeumként történı megújításához.
 
 
Felelıs:  Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határid ı:   azonnal
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KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Dr. Szabó Zoltán

aljegyzı

KÉSZÜLT:  

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában


