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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

Rendelet száma                                                                                                          Tárgya :   

36/2011. (XII. 22.) Az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2011. 
(III.16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

37/2011. (XII.22.) A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

38/2011. (XII.22.) A  helyi  adózást  érintő  önkormányzati  rendeletek 
módosításáról

39/2011.(XII.15.) A közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvízelvezetési 
szolgáltatásért  fizetendő  díjakról  és  a  díjalkalmazási 
feltételekről szóló 44/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról

40/2011.(XII.22.) A  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves 
szennyvízelvezetésről

41/2011.(XII.22.) A  kötelezően  igénybeveendő  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló
39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

42/2011.(XII.22.) A közösségi közlekedési szolgáltatások 
ellátásának alapvető feltételeiről

43/2011.(XII.22.) A lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

44/2011.(XII.22.) A  reklámhordozók  és  hirdetmények  elhelyezésének, 
közzétételének szabályairól szóló 

45/2011.(XII.22.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a 
járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló
26/2010. (VI.30.) számú rendelet módosításáról

46/2011.(XII.22.) A Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  
lévő  temetők  sírhelydíjairól  és  egyéb  temetői  szolgáltatások  
díjairól szóló
36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosításáról 

47/2011.(XII.22.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma                                                                                                        Tárgya             .  

2011.  december 15-én: 
Zárt  ülésen hozott határozata:

XII-328/23.697/2011. A közterület-felügyeleti  együttműködésről  szóló  Társulási 
Megállapodás megszüntetése és Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

XII-329/23.698/2011 2012.  évi  városi  kitüntető  díjak  és  címek  adományozására 
tett  javaslatok  előzetes  elbírálását  végző  Kuratórium 
tagjainak megválasztása

XII-330/23.699/2011 A  CINE-MIS  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjainak 
megválasztása

XII-331/23.700/2011. Az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 

XII-332/23.161-8/2011. Egyedi  szociális  hatósági  fellebbezések  (  2011.  október, 
november hó)

XII-333/23.749/2011. Az   Egyesített  Bölcsőde  és  Egészségügyi  Szolgálat  vezetője 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

XII-334/23.750/2011.
Javaslat  a  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése” 
nagyprojekt  Pályafelújítás,  vonalhosszabbítás  és 
kapcsolódó infrastruktúra tárgyú vállalkozási szerződés 2. 
sz. módosítására

2011.  december 15-én: 
Nyílt  ülésen hozott határozatai:

XII-299/23.666/2011. Tájékoztató  a 2011.  évi  költségvetés  I-III.  negyedévi 
teljesítéséről

XII-300/23.668/2011. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
koncepciójára

XII-301/23.671/2011 A közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvíz-
elvezetési  szolgáltatásért  fizetendő  díjakban 
érvényesített fejlesztési hányad felhasználása

XII-302/23.674/2011. Közszolgáltatási  Szerződés  2012.  évre  vonatkozó 
tervadatainak jóváhagyása
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XII-303/23.677/2011 A közterületi reklámhasznosító szervezet személyének 

megváltoztatására  és  a  reklámhordozók  és 
hirdetmények  elhelyezésének,  közzétételének 
szabályairól  szóló  14/2007.  (V.  17.)  önkormányzati 
rendelet  módosításához  kapcsolódó  döntések 
meghozatala

XII-304/23.680/2011. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Miskolci  Városgazda  Nonprofit  Kft.  között  létrejött 
„Közszolgáltatási  Szerződés”  2012.  évre  érvényes 
normatíváinak jóváhagyása

XII-305/23.681/2011. Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okiratában  foglalt 
uralmi szerződés módosítása

XII-306/23.681-1/2011. A  Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okiratának 
módosítása

XII-307/23.681-2/2011. A Miskolc Holding Zrt. cégvezetőjének kinevezése
XII-308/23.681-3/2011. A  Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okiratának  13.  sz. 

Módosítása 2011.12.15-i hatállyal
XII-309/23.682/2011. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Sportkoncepciójának 

elfogadása
XII-310/23.682-1/2011. a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  vezetője 

megbízatásának meghosszabbítása
XII-311/23.683/2011. A  2011/2012-es  nevelési,  illetve  tanévben  indítható 

csoportok,  osztályok  és  alkalmazotti  létszám 
meghatározásáról  szóló  V-186/22.817/2011.  sz. 
közgyűlési  határozattal módosított II-35/22.316/2011. 
sz. határozat módosítása

XII-312/23.684/2011. A  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetői pályázatának kiírása

XII-313/23.688/2011. A  „Work,  competences  and  generational  transfer 
(GENERATIONS)” azaz a Munka, kompetenciák és 
generációs  tudástranszfer  című  INTERREG  IVC 
CREATOR  projektben  projektpartnerként  való 
részvétel

XII-314/23.689/2011. „Regionális  stratégiák  a  katasztrófa  megelőzésben 
(CIVPRO)”  projekt  projektkiterjesztésben  való 
részvétel

XII-315/23.690/2011. A „Klímaváltozás  hatástervezése a folyó és állóvizek 
veszélyhelyzeti  elemzése  tekintetében  (WATCH)” 
című projektben projekt partnerként való részvétel

XII-316/23.691/2011. a  Miskolc  Megyei   Jogú  Város  Önkormányzatának 
tulajdonában  lévő  12801  hrsz.-ú  ingatlan 
telekalakításához  kapcsolódó  tulajdonviszonyok 
rendezésére
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XII-317/23.692/2011. Miskolc,  Kossuth  tömb  fejlesztési  kötelezettséggel 

történő értékesítéséhez kapcsolódó ingatlan vásárlása 
és tulajdonközösség megszüntetése

XII-318/23.693/2011. A  „Miskolci  Védőnők  az  egészséges  és  boldog 
családokért”  című  pályázat  keretében  elnyert 
támogatás pénzmaradványáról történő lemondás

XII-319/23.695/2011. Miskolc Megyei Jogú Város és a koreai Asan városa 
között létrejött testvérvárosi megállapodás

XII-320/23.696/2011. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzat  2012.  I. 
félévi munkaterve

XII-321/23.836-1/2011. Tájékoztató  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulása 
2011. II. félévi működéséről

XII-322/23.550-1/2011. Javaslat  a „Természeti  katasztrófák  megelőzése  és 
kezelése  Miskolc  városában”  c.   pályázat   második 
fordulójában  pályázat  benyújtására  és  az  önrész 
biztosítására

XII-323/23.743/2011. Hozzájárulás  „A  Szinva-patak  árvizes  szakaszainak 
rendezése  II.  ütem”  című  projekthez  kapcsolódóan 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  és  a 
Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  között  létrejövő 
projektmenedzsme

XII-324/23.744/2011. Iránytű  Szociális  Szolgálat  Leszih  Andor  utcai 
konyhájának bezárása

XII-325/23.745/2011 A  Szentgyörgy  úti  egészségház  kezelésbe  adása,  az 
egészségházban  kialakításra  kerülő  gyógyszertári 
helyiségcsoport bérbeadása

XII-326/23.747/2011. A városi kártyarendszer főbb elemeinek elfogadása.
XII-327/23.747-1/2011. A  kedvezményrendszer  részletes  koncepciójának 

kidolgozására adott határidő meghosszabbítása.
XII-335/23.672/2011. Üzemeltetési szerződés megkötése



XXI. ÉVFOLYAM                                   10.szám                                         7   
III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

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

66/2011. A közoktatási intézményeinek helységeinek ás szolgálati 
lakásainak bérbeadása

67/2011. Az  iparűzési  adónál  a  2  millió  Ft-os  határ 
visszaállítása, a javaslatban szereplő 1 millió Ft-os 
határ  helyett  bizottsági  módosító  indítvány 
benyújtásával

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS és
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS

SPORT BIZOTTSÁG 

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjra  benyújtott 
pályázatok elbírálása.

2/2011. Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása.
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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKROMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
36/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a 
köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű szervek feladat  és 
hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  138.  §  (1)  bekezdés  l)  pontjában,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 76.  §  (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága;
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  2.1.1.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Pénzügyi Bizottsága;
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.1.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2011.  (III.16.)  Önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 

„2.§
(1)     A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2011. évi

a)    költségvetési bevételének főösszegét                          51.073.270 ezer Ft-ban
b)    költségvetési kiadásának főösszegét                           58.405.156 ezer Ft-ban
c)    finanszírozási kiadási főösszegét                                     481.877 ezer Ft-ban
d)    kiadási főösszegét                                                       58.887.033 ezer Ft-ban
e)    hiányát                                                                          7.813.763 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

2.§
A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.§
 

A 2.§ (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül 
 
(1)     A személyi jellegű kiadások előirányzata                                  14.387.460 ezer Ft,
(2)     A munkaadót terhelő járulékok előirányzata                               3.822.719 ezer Ft,
(3)     A dologi jellegű kiadások előirányzata                                      12.682.091 ezer Ft,
(4)     Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát                             86.321 ezer Ft,
(5)     Egyéb működési célú kiadások előirányzata                                6.635.246 ezer Ft,
(6)     A felújítások előirányzata                                                                264.836 ezer Ft,
(7)     A beruházások előirányzata                                                       16.738.940 ezer Ft,
(8)     A költségvetés általános tartaléka                                                     45.976 ezer Ft,
(9)     A költségvetés céltartaléka                                                                         - ezer Ft,
(10)   A költségvetés zárolt működési tartaléka                                     1.693.628 ezer Ft,
(11)   A költségvetés zárolt fejlesztési tartaléka                                         78.013 ezer Ft,
(12)   A költségvetés fejlesztési céltartaléka                                          1.028.073 ezer Ft,
(13)   Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata                                  1.423.730.ezer Ft”

3.§
(1)        A  R.  2011.  évi  költségvetés  mérlege  elnevezésű  1.  melléklete  helyébe  e  

rendeletnek a 2011. évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete lép.
(2)        A  R.  a  2011.  évi  költségvetés  mérlege  (működési-felhalmozási  kiadások)  

elnevezésű  1/a.  melléklete  helyébe  e  rendeletnek  a  2011.  évi  költségvetés  
mérlege  (működési-felhalmozási  bevételek  és  kiadások)  elnevezésű  1/a.  
melléklete lép.

(3)       A  R.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2011.  évi  bevételei  
elnevezésű  3.  melléklete  helyébe  e  rendelet  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzatának 2011. évi bevételei elnevezésű 2. melléklete lép.

(4)       A R.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetése  
gazdálkodónként elnevezésű 4/a. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetése  gazdálkodónként  
elnevezésű 3. melléklete lép.

(5)       A  R.  a  Polgármesteri  Hivatal  2011.  évi  működési  kiadásai  és  tartalékai  
feladatonként elnevezésű 4/c. melléklete helyébe e rendeletnek a Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi kiadásainak módosított előirányzata elnevezésű 4. melléklete 
lép.

(6)       A  R.  2011.  évi  felújítási  előirányzatok  tételes  jegyzéke  elnevezésű  4/d.  
melléklete helyébe e rendeletnek a 2011. évi felújítási előirányzatok módosított 
előirányzata elnevezésű 5. melléklete lép.

(7)       A  R.  2011.  évi  beruházási  előirányzatok  tételes  jegyzéke  elnevezésű  4/e.  
melléklete  helyébe  e  rendeletnek  a  2011.  évi  beruházási  előirányzatok  
módosított előirányzata elnevezésű 6. melléklete lép.

(8)       A  R.  az  Európai  Unió  támogatásával  megvalósuló  feladatok  elnevezésű  8.  
melléklete helyébe e rendeletnek az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
feladatok elnevezésű 7. melléklete lép.

(9)       A R. előirányzat – felhasználási ütemterv elnevezésű 11. melléklete helyébe e 
rendeletnek  az  előirányzat  –  felhasználási  ütemterv  2011.  év  elnevezésű  8.  
melléklete lép.”
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4.§

Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba  és a hatályba lépését  követő 
napon hatályát veszti.
 
Miskolc, 2011. december 15.
 
 
 
                 Dr. Csiszár Miklós                                                    Dr. Kriza Ákos
                            jegyző                                                                  polgármester
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
 

37/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról

 
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a 
köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű szervek feladat  és 
hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  138.  §  (1)  bekezdés  l)  pontjában,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 76.  §  (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága;
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  2.1.1.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Pénzügyi Bizottsága;
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.1.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el:
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1.§
 

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  bevételeit  a 
hatályos jogszabályi keretek között folytatólagosan beszedje és kiadásait külön eljárás 
nélkül, az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

 
2.§
 

(1)        Az Önkormányzat működési feladatai és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek,  az  évente  ismétlődő  rendszeres  egyesületi  és  egyéb  támogatások,  
pénzeszköz  átadások  2012.  évi  finanszírozása  az  átmeneti  gazdálkodás  
időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan  
történhet.  Az  időarányostól  eltérően,  a  szükségletnek  megfelelően  
finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, 
támogatások, valamint  az önkormányzati  tulajdonú Zrt.,  Kft.,  Nonprofit  Kft.  
támogatások.

 
(2)        A  2012.  január  1-től  esedékes  bérintézkedések  a  központi  szabályozásnak  

megfelelően  a  költségvetési  szervek  és  a  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóit  
érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

 
(3)        Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban 

részesülő  a  vele  kötött,  előző  évről  szóló  megállapodásban  rögzített,  az  
államháztartási  törvény  által  előírt  számadási  kötelezettségnek  eleget  tett,  
továbbá igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása  
nincs.

 
3.§
 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a)        Az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  szereplő  beruházási,  

felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2011. évre jóváhagyott 
előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött 
szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

b)        A folyamatban lévő, több éves pénzügyi  kihatással  járó,  pályázathoz  
kapcsolódó feladatok tárgyévi  ütemére kifizetések a korábbi években  
vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

 
4.§
 

A 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási 
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével:
 

a) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében nem szereplő, de a 
Közgyűlés korábbi döntése alapján 2012. évre ütemezendő feladatokra a 
várható éves költségvetési előirányzatuk időarányos része 
finanszírozható;

b)         A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyes kiemelt, elsősorban 
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különböző pályázatokhoz  kapcsolódó  feladatok  esetében  az  átmeneti  
gazdálkodás időszakában összességében maximum 300 millió Ft 
értékhatárig kötelezettséget vállaljon terület előkészítés, terveztetés és  
keret jellegű közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele, valamint a 
folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok ellátása érdekében.

 
5.§
 

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  központi  szabályozással, 
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban elhatározott, 
pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 
előtt megtegye.
 

6.§
 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az 
új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
 

7.§
 

Ez  a  rendelet  2012.  január  1.  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  2012.  évi 
költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
 
Miskolc, 2011. december 15.
 
 
                 Dr. Csiszár Miklós                                                      Dr. K r i z a   Ákos
                            jegyző                                                                       polgármester

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
 

38/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

a helyi adózást érintő önkormányzati rendeletek módosításáról
 
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a 
köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű szervek feladat  és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés c) és e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a), c) és e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,
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az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  2.1.4.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Pénzügyi Bizottsága,

az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.9.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:

1.§

(1) A helyi  iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) önkormányzati  rendelet  (a  
továbbiakban Ipör.) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 
„2.§

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a  

nettó árbevétel,  csökkentve  az  eladott  áruk  beszerzési  értékével,  a  
közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések 
értékével,  az  anyagköltséggel,  továbbá  az  alapkutatás,  alkalmazott  
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy 
külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó  
alapját  - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően -  a 
vállalkozónak  kell  a  Htv.  3.  számú  mellékletében  meghatározottak  
szerint megosztania.”

 
(2) Az Ipör 4. §-ában az „a 2 millió Ft-ot” szövegrész helyébe „az 1 millió Ft-ot” 

szövegrész   lép.
 
 

2. §
Az építményadóról szóló 62/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke:
a) üdülő esetében                                                                               1.200.- Ft/m2
b) külterületen elhelyezkedő gazdasági épület és présház esetében    400.- Ft/m2
c) belterületen elhelyezkedő présház esetében                                     800.- Ft/m2
d) garázs, teremgarázs, társas garázs esetében                                     700.- Ft/m2
e) 5000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi rendeltetésű

        épület esetében                                                                      1.500.- Ft/m2
f) 2000 m2 hasznos alapterületet meghaladó irodaház, bank,  postahivatal 

            rendeltetésű épület esetében                                                              1.300.- Ft/m2
g) az Ipari Park címet elnyert ipari területen lévő bármely épület 
    esetében                      800.- Ft/m2
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h) a 4. § (1) bekezdés c) pontban foglalt kivétellel lakás esetében   1.200.- Ft/m2
i) egészségügyi, szociális, oktatás-nevelési rendeltetésű épület 
esetében             300.- Ft/m2
j) egyéb az a) - i) pont alá nem tartozó adóköteles építmény
   esetében                 1.200.- Ft/m2.”

 

3. §

(1) Az idegenforgalmi adóról szóló 23/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a   
továbbiakban Idör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3. §

 
        Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450.- Ft.”
 

 
(2) Az Idör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §
Az 1. § alapján fizetendő adót :
a)   a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal 

együtt a szállásadó,
b)   a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése 

esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-
tartózkodás utolsó napján
(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.”

4. §

Ez  a  rendelet  2012.  január  1-jén  lép  hatályba  és  a  hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Miskolc, 2011. december 15.
 
 
 

Dr. Csiszár Miklós                                                              Dr. Kriza Ákos
      jegyző                                                                              polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
 

39/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
 

a közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvízelvezetési szolgáltatásért 
fizetendő díjakról és a díjalkalmazási feltételekről szóló 44/2008. (XII. 22.) 

önkormányzati rendelet
módosításáról

 
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi 
LXXXVII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.§.  (1)  bekezdésében  foglalt 
feladatkörében eljárva,
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,
 
és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.11.3.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és                  -Üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:
 

1. §
 
 
A  közműves  ivóvízellátásért  és  a  közműves  szennyvízelvezetési  szolgáltatásért 
fizetendő  díjakról  és  a  díjalkalmazási  feltételekről  szóló  44/2008.  (XII.22.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
 

2. §
 

Ez a rendelet 2011. december 16. napján lép hatályba és 2011. december 17. napjától 
hatályát veszti.
 
 
Miskolc, 2011. december 15.
 
 
 
 
 
                      Dr. Csiszár Miklós                                        Dr. Kriza Ákos
                               jegyző                                                         polgármester
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1. melléklet a 39/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

 
1.       2011. december 16-tól hatályos díjtételek 
 

Sor-
szám

(A)

Szolgáltatás megnevezése
 

(B)

Lakossági 
fogyasztói 

díj 
(Ft/m3) 

(C)

Egyéb 
fogyasztói 

díj 
(Ft/m3)

(D)

Intézményi 
fogyasztói 

díj 
(Ft/m3)

(E)
1. Ivóvíz szolgáltatás 269,80 421,90 373,70
2. Szennyvíz szolgáltatás 207,60 280,10 249,50

 
2.        A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

3.        Lakossági díjtételeket kell alkalmazni:

a) a magánszemély nem vállalkozás célú (háztartási) ivóvíz, továbbá 
használati melegvíz (továbbiakban: HMV) használata, 

b) távmelegvíz-szolgáltatást végző szervezetek kizárólag lakossági HMV  
ellátást szolgáló vízhasználata, és

c) az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (MIK Zrt., 
lakásszövetkezetek,  társasházak)  lakásként  hasznosított  (használt)  
lakásingatlanaiban megvalósuló ivóvízhasználata esetén.

4.        Intézményi díjtételeket kell alkalmazni a Miskolc M. J. Város Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek ivóvíz és HMV használata esetén.

5.         A szabályozott locsolási kedvezmény igénybevételének módja: 

        a) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál  
az a vízmennyiség, amelyet a lakossági díjtétellel számlázott fogyasztó 
kizárólag locsolási célra használt és azt hiteles, az előírásoknak 
megfelelően beépített mellékmérővel mért.

b) A locsolási célra használt vízmennyiség mérésének hiányában a 
szennyvízelvezetés  és kezelés  szolgáltatás  lakossági díját  az adott  év  
május 1. - szeptember 30. közötti  időszakában 10 %-kal csökkenteni  
kell.

 
c) Egy ingatlanra vonatkozóan csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, 

ha
 

ca) az  ingatlan  területének  legalább  50  %-a  beépítetlen, és 
biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik (növényzettel 
borított),

 
cb) fogyasztónak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó ivóvíz- és  

csatornadíj tartozása nem áll fenn, és
 

cc) fogyasztó a kedvezményt írásban kérelmezte.
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
 

40/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vt.) 4.§ (1), (2) és (3) bekezdéseiben foglalt 
felhatalmazás alapján,
 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörben eljárva,
 

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

 

és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.11.3.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási-  és  Üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el:

1.      Általános rendelkezések

1. §

(1) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a  közműves  
ivóvízellátásáról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.)  
Kormány  rendelet  (továbbiakban:  Kr.).  által  a  szolgáltató  hatáskörébe  utalt  
feladatokat közüzemi tevékenységként kizárólag a MIVÍZ Kft. (továbbiakban: 
Szolgáltató) köteles és jogosult ellátni.

(2) A közüzemi tevékenység körébe tartozik a víziközművek működtetése során  
végzett  vezetékes  ivóvízellátás,  szennyvízelvezetés,  -tisztítás,  tisztított  
szennyvíz  és  szennyvíziszap  elhelyezés,  valamint  az  egyesített  rendszerű  
csapadékvíz-elvezetés. 

(3) Az  Önkormányzat  a  víziközmű  szolgáltatási  feladatok  ellátására  a  
Szolgáltatóval üzemeltetési szerződést köt. 

(4) Az  Önkormányzat  a  közigazgatási  területén  érvényesülő  díjakat,  valamint  
díjalkalmazási feltételeket külön önkormányzati rendeletben állapítja meg.
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2. Közüzemi szerződés

2. §

(1) A Szolgáltató a szolgáltatásra a Fogyasztóval közüzemi szolgáltatási szerződést 
köteles kötni, melynek kötelező tartalmi elemeit a Kr. határozza meg.

(2) Amennyiben az adott fogyasztási hely vonatkozásában nincs hatályos írásbeli  
közüzemi szerződés, akkor a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 387.§-
a  alapján  a  Szolgáltató  a  teljesítést  csak  a  Kr.-ben  szabályozott  esetekben  
tagadhatja meg a felhasználóval szemben. Felhasználó csak olyan személy lehet, 
aki  a  Kr.  1.§-a  szerint  is  fogyasztónak  minősül,  azaz  víziközmű  hálózatba  
bekötött ingatlan tulajdonosa, illetve egyéb jogcímen használója. Az ingatlan  
mindenkori  tulajdonosa  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  szolgáltatást  
illetéktelen személy ne vehesse igénybe. 

(3) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi szolgáltatási szerződésre a  
Kr. rendelkezései az irányadóak.

(4) Amennyiben a Szolgáltató által megküldött, szolgáltatás feltételeit tartalmazó  
írásbeli  szerződési  ajánlatra  a Fogyasztó  a  kézbesítéstől  számított  15 napon  
belül véleményeltérést írásban a Szolgáltató felé nem közöl, úgy a Szolgáltatót a 
szerződési ajánlatban foglaltak az ajánlat átvételét követő 30 napig kötik.  

(5) Ha a Fogyasztó a szerződést a szerződés tartalmára kiható véleményeltéréssel  
írta alá, úgy Szolgáltató köteles a felek álláspontjainak egyeztetését 15 napon 
belül kezdeményezni.

3. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás

3. §

(1) A Ptk. 685.§ c. pontja szerinti gazdálkodó szervezet által kért új vagy növekvő 
közüzemi  szolgáltatási  igény  kiszolgálásához,  vagy  a  már  igénybe  vett  
közüzemi szolgáltatás mennyiségének növekedése, vagy minőségének javítása 
esetén a Fogyasztó a Szolgáltatónak víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles 
fizetni. A fizetendő hozzájárulás összegének meghatározása a Fogyasztó által  
benyújtott,  az  igénybejelentés  alapját  képező,  Szolgáltató  által  elfogadott  
műszaki dokumentáció alapján történik, illetve a bejelentés napját megelőző 365 
nap összes  fogyasztásából  egy napra  számított  átlagfogyasztás  mennyiségén  
alapul.  Amennyiben  az  igénybejelentés  és  a  műszaki  dokumentáció  alapján  
vagy  korábbi  fogyasztás  hiányában  a  napi  fogyasztási  mennyiségek  nem  
határozhatóak meg, a Szolgáltató az átlagos minimális mennyiséget az alábbiak 
szerint határozza meg: 
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Az átlagos napi fogyasztás minimális mértéke:

a)    Bekötési vízmérőnél                                         0,5 m3/napra 

b)   Mellékvízmérőnél                                              0,1 m3/napra

c)    Szennyvízmérőnél                                             0,5 m3/napra

(2) A víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás kiszámításánál az adott  ingatlan oltóvíz  
igényét is figyelembe kell venni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét 
és összegét a Szolgáltató által elfogadott tervdokumentációban rögzített oltóvíz 
igény  alapján  kell  kiszámítani,  melynél  a  rendelkezésre  álló  mennyiséget  
meghaladó igényt kell figyelembe venni az adott ingatlan vonatkozásában. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott átlagos napi fogyasztás minimális mértékét 
meghaladó fogyasztást, illetve fogyasztás igényt egytizedes jegy pontossággal  
kell meghatározni 

(4) A fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege:

a)    ivóvíz szolgáltatásnál:  150.000.- Ft/m3/nap + Áfa,

b)   szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásnál:  200.000.- Ft/m3/nap+ Áfa,

c)    oltóvíz:  500.- Ft/l/perc + Áfa,

melyet a Szolgáltató állapít meg a rendelkezésére álló adatok alapján. 

(5) Gazdálkodó szervezet esetén a víziközmű közhálózatra történő új csatlakozás  
feltétele a közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése, valamint a víziközmű- 
fejlesztési hozzájárulás megfizetése.

(6) Új  bekötésnek  minősül  és  víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás  fizetési  
kötelezettséget keletkeztet a bekötési- és mellékvízmérők esetén:

a) a Fogyasztó személyének változása, amennyiben a korábbi Fogyasztó a 
hozzájárulás fizetésére nem volt kötelezett,

b) amennyiben az adott fogyasztási hely közüzemi szolgáltatásának 
igénybevétele  során  víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás  megfizetésére  
korábban nem került sor,

c) mellékmérő felszerelése közüzemi szolgáltatás igénybevétele esetén.

(7) A  víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás  megfizetése  és  a  műszaki  feltételek  
rendelkezésre állása esetén az új vagy növekvő szolgáltatási igény kielégítése  
kizárólag a közüzemi vízellátás és szennyvízelvezetés veszélyeztetése címen  
tagadható meg.

(8) Amennyiben  a  gazdálkodó szervezet  a  víziközmű-fejlesztési  hozzájárulást  a  
Szolgáltató  részére  nem  fizeti  meg,  a  Szolgáltató  a  szolgáltatást  részére  
megtagadhatja.
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(9) A gazdálkodó  szervezetek  víziközmű használata  termelési  célúnak  minősül,  

kivéve az ingatlanok kezelésével foglalkozó MIK Zrt. és a lakásszövetkezetek 
ingatlan-nyilvántartás  szerinti  lakásnak  minősülő  ingatlanainak  víziközmű  
használata. 

4. Víziközmű törzshálózat fejlesztése

4. §

(1) A  Szolgáltató  részére  fizetendő  víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás  nem  
tartalmazza  a  víziközmű  törzshálózat  szükséges  átalakításának,  bővítésének  
beruházási költségeit.

(2) A belterületi víziközmű utcai törzshálózat fejlesztése a (6) bekezdés kivételével 
önkormányzati hatáskörbe tartozik, amelyet a Szolgáltató az utcai törzshálózat 
fejlesztéséről  szóló  döntést  követően,  önkormányzati  finanszírozással,  a  
fejlesztési feladatköre tevékenysége keretében hajt végre.

(3) Lakossági  kezdeményezésre,  önkormányzati  részvállalással  megvalósuló  
víziközmű hálózat fejlesztése külön önkormányzati rendelet szerint történik.

(4) A gazdálkodó szervezetnek a víziközmű törzshálózat meghosszabbítási igényét 
a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége 
felé  kell  benyújtania.  A  víziközmű  törzshálózat  meghosszabbításáról  való  
döntést követően a tervezésről és kivitelezésről az Önkormányzat költségére a 
Szolgáltató gondoskodik.

(5) A  lakossági  kezdeményezésre,  a  lakosság  által  100%-ban  finanszírozott,  
önkormányzati  részvállalás  nélkül  igényelt  víziközmű  törzshálózat  
meghosszabbítását, a víziközmű törzshálózat meghosszabbításáról rendelkező  
önkormányzati  döntést  követően,  a  Szolgáltató  beruházási  tevékenysége  
keretében végzi el.

(6) Egyéb esetekben és külterületen víziközmű társulatot kell létrehozni. 

(7) A (4)  és  (5)  bekezdés  szerinti  víziközmű  törzshálózat  építés,  a  beruházási  
költségek  Fogyasztó  által  történő  vállalása  esetén,  kizárólag  a  meglévő  
közüzemi  vízellátás  és  szennyvízelvezetés  veszélyeztetése  címen  tagadható  
meg.

(8) Közterületen  közfeladat  ellátását  szolgáló,  Szolgáltató  által  engedélyezett  
víziközművek  létesíthetők.  A  nem  közfeladatot  ellátó  vízi  létesítmények  
közterületi elhelyezéséről az Önkormányzattal külön kell megállapodni.

(9) Közfeladatot  ellátó,  közműves  ivóvízellátáshoz  és  közműves  
szennyvízelvezetéshez  szükséges  víziközmű  törzshálózat  üzemeltetése  a  
Szolgáltató  feladata.  A  víziközmű  törzshálózati  beruházások  elkészültét,  
műszaki  átvételét  követően  azokat  az  Önkormányzat  a  Szolgáltató  részére  
üzemeltetési szerződés alapján átadja. 
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(10) A  (4)  és  (5)  bekezdésben  szabályozott  közfeladatot  ellátó,  közműves  

ivóvízellátáshoz és közműves szennyvízelvezetéshez szükséges közművagyont 
üzembe helyezés után térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába kell átadni.

5. Víziközmű bekötés

5. §

(1) A víziközmű bekötések szabályait és feltételrendszerét a Szolgáltató köteles a 
bekötést igénylő Fogyasztóval megismertetni.

(2) A víziközmű  bekötésekhez  szükséges  szolgáltatói  hozzájárulás  érdekében  a  
bekötést igénylő tervet köteles benyújtani a Szolgáltatónak, melyre a Szolgáltató 
15 napon belül nyilatkozik. A bekötési tervre vonatkozó előírásokat a 38/1995. 
(IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az  ingatlanok  ivóvízbekötése,  meglévő  bekötés  bővítése,  illetve  új  ivóvíz  
bekötés csak közüzemi szennyvízcsatornára történő rákötéssel együtt végezhető, 
amennyiben  az  ingatlan  környezetében  közüzemi  szennyvíz  gerincvezeték  
üzemel.  Ennek  hiányában  engedéllyel  rendelkező  közműpótló  berendezés  
megléte szükséges.

6. Közkifolyókról és közterületi tűzcsapokról történő vízvételezés

6. §

(1) A közműves ivóvízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói részére a háztartási 
szükségletük  kielégítése  mértékéig  közkifolyókról  igénybe  vett  vízért  az  
Önkormányzat a vízfogyasztás után külön megállapodás szerint vízdíjat fizet.

(2) A  hatósági  tűzoltási  feladatok  ellátása  és  egyéb  technológiai  vízvételezés  
céljából a jogszabályi  előírások szerint a Szolgáltatónak közterületi  vízvételi  
helyeket  kell  üzemeltetni.  A tűzoltási  célra  történő vízfelhasználás  műszaki  
rendelkezésre állását a Tűzoltó Hatóság bevonásával az Önkormányzat jegyzője 
jogosult ellenőrizni.

(3) A közterületi vízvételi helyek (1) bekezdés szerinti és tűzoltási célra történő  
vízfelhasználását,  használatát  a  Szolgáltató  és  a  Polgármesteri  Hivatal  
városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége, valamint a közterület-
felügyelők ellenőrzik, szükség esetén jogosultak a helyszínen intézkedni.
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7. Közműves ivóvízszolgáltatás

7. § 

(1) Szolgáltató köteles a Fogyasztó részére a közegészségügyi, továbbá a vonatkozó 
jogszabályokban,  szabványokban  előírt  fizikai,  kémiai  és  biológiai  
követelményeknek megfelelő minőségű vizet szolgáltatni.

(2) A vízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget hiteles vízmérővel kell 
meghatározni.  Az  ingatlanon  fogyasztott  víz  mennyisége  szempontjából  a  
bekötési  vízmérő  az  irányadó.  A  bekötési  vízmérő  és  az  elkülönített  
vízhasználatokat  mérő  mellékvízmérők  mérési  különbözetéből  megállapított  
fogyasztási  különbözetet  –  a  bekötési  vízmérő  szerinti  Fogyasztó  köteles  
megfizetni, a Szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli belső elszámolás 
módjáról.

(3) Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem mér, rendellenesen 
vagy hibásan működik, illetve nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét, 
illetve az igénybe vett szennyvízszolgáltatás mennyiségét a megelőző 365 nap 
összes  fogyasztásából  egy  napra  számított  átlagfogyasztás  és  a  legutolsó  
leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani. 

(4) A  házi  vízvezeték  –  a  Fogyasztó  által  nem  ellenőrizhető  vagy  nem  
karbantartható helyen történő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az 
árjogszabályok szerinti átalány alapján kell meghatározni. 

(5) A vízmérőre vonatkozó hitelesítési előírások megtartása és az ezzel kapcsolatos 
költségek viseléséről a bekötési vízmérő esetében a Szolgáltató, mellékvízmérő 
esetében pedig az elkülönített vízhasználó saját költségén köteles gondoskodni. 
Amennyiben  a  mellékvízmérő  hitelesítésével  az  elkülönített  vízhasználó  a  
költségek megelőlegezése mellett a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a 
megbízás teljesítését nem tagadhatja meg.

(6) Ha a mellékmérő cseréjét  nem a Szolgáltató vagy megbízottja  végzi,  úgy a  
Fogyasztó a csere időpontjáról a cserét legalább 15 nappal megelőzően köteles a 
Szolgáltatót írásban értesíteni. Ebben az esetben a vízmérő szakszerű beépítését 
a Szolgáltató térítés ellenében ellenőrzi és plombázással rögzíti. 

(7) A mellékmérő cseréjét  a bekötési  vízmérő szerinti  Fogyasztó  képviselője,  a  
mellékmérő szerinti  Fogyasztó,  valamint  a cserét  végző személy aláírásával  
köteles  igazolni  és  az  erről  szóló  bizonylatot  a  Fogyasztó  a  Szolgáltatónak  
legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megküldeni. 

(8) A bekötési vízmérők cseréjét csak a Szolgáltató végezheti.

(9) A házi vezetékrendszeren átalakítási munkálatokat végezni csak a Szolgáltató  
előzetes hozzájárulásával lehet.

(10) A vízmérő  aknák,  illetve  a  vízmérő  berendezések  közvetlen  környezetének  
eredeti állapotát megváltoztatni csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával és 
feltételeinek betartásával lehet.
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(11) A  Fogyasztó  szerződésszegése  miatt  a  Szolgáltató  a  szolgáltatás  

szüneteltetésére,  korlátozására  vagy  megszüntetésére  jogosult,  az  ennek  
végrehajtásához  szükséges  munkálatokat  a  Fogyasztó  tulajdonát  képező  
berendezéseken is jogosult elvégezni,  az ingatlan tulajdonosa pedig ennek a  
tűrésére, és a kényszerintézkedések indokolt költségeinek megtérítésére köteles.

(12) A házi  vezeték  meghibásodásából  eredő károkért  a  felelősség  a  Fogyasztót  
terheli.

(13) A házi vezetékrendszer meghibásodása esetén a Fogyasztó a vezetéket köteles 
azonnal lezárni és a fogyasztást a vezeték kijavításáig szüneteltetni.

(14) Amennyiben a Fogyasztó a (12) bekezdésben rögzített  kötelezettségnek nem  
tesz eleget, a hiba kijavításáig a Szolgáltató az ingatlan közműves vízellátását  
szüneteltetheti.  A  Fogyasztó  a  kényszerintézkedések  indokolt  költségeinek  
megtérítésére köteles.

(15) A közüzemi igényeket meghaladó ivóvízmennyiséget Szolgáltató értékesítheti,  
kivéve a vízkorlátozási időszakot.

8. Közműves szennyvízelvezetés

8. §

(1) A  szennyvízelvezető  törzshálózattal  ellátott  -  kiépített  -  területeken  a  
törzshálózatra való rákötést a Fogyasztó köteles igénybe venni.

(2) Aki  az  ingatlanon  keletkezett  szennyvizet  a  szennyvízelvezető  műbe  mérés  
nélkül  vezeti,  és  a  vizet  nem,  vagy  nem  csak  a  közműves  vízellátáshoz  
csatlakoztatva, hanem saját vízműből vagy más vezetékes megoldással szerzi  
be:

 

a)      a vízmérőhelyet a szolgáltatói hozzájárulásban foglaltak szerint köteles 
kialakítani, 

b)      a beszerzett valamennyi mennyiség mérésére köteles hitelesített vízmérőt 
működtetni, és 

c)      a mért mennyiségekről a Szolgáltatót tájékoztatni. 

Szolgáltató jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni.

(3) A  szennyvízelvezetési  helyről  a  szennyvízelvezető  műbe  kerülő  szennyvíz  
mennyisége  méréssel,  mérés  hiányában  pedig  az  adott  helyen  fogyasztott  
vízmennyiség alapul vételével állapítható meg.

(4) Ha  a  Fogyasztó  saját,  hatósági  engedéllyel  rendelkező  szennyvíz-tisztító  
elvezető művel rendelkezik, és a keletkezett tisztított szennyvizet a környezetbe 
ez  alapján  ártalommentesen  elhelyezi,  a  csatornadíj  alapjául  szolgáló  
vízmennyiséget a mű által elvezetett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell.
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(5) Ha gazdálkodó szerv – hatósági intézkedés miatt – a gazdasági tevékenységből 

keletkezett  szennyvizet  a  közcsatornába  nem  vezetheti  be,  a  gazdasági  
tevékenységhez  felhasznált  vízmennyiséggel  csökkenteni  kell  a  csatornadíj  
megállapításánál figyelembe vett mennyiséget.

(6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:

a) az a  szennyvízmennyiség,  amely a  hatóság engedélye  alapján  önálló  
szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyert elhelyezést;

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését 
minőségi  vagy egyéb  okok miatt  az  illetékes  hatóság  megtiltotta,  és  
elhelyezését a Fogyasztó igazolta;

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében a környezetben elszivárgott;

d) az a  hitelesen mért  vízmennyiség,  melyet  a  gazdálkodó szervezet  az  
előállított termékébe beépít;

e) a  külön  jogszabály  felhatalmazása  alapján  kihirdetett  jogszabályok  
szerint az év meghatározott  időszakában locsolási  célú felhasználásra  
figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az  
adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a.

9. Szabálytalan közműhasználat

9. §

(1) Ha a Fogyasztó az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetésének, a 
házi  és  a  csatlakozó  hálózaton  észlelt  hibák  kijavításának  a  Szolgáltató  
felhívására nem tesz eleget, a Fogyasztót a jegyző kötelezi.

(2) Szabálytalan közműhasználatnak minősül, ha a Fogyasztó 

a) ivóvízbekötést,  csatlakozást létesít  a Szolgáltató hozzájárulása nélkül,  
ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, vagy a  
mérés  befolyásolásával.  A  mérés  befolyásolását  valószínűsíti,  ha  a  
vízmérőn  az  illetéktelen  beavatkozás,  leszerelés  megakadályozása  
céljából felszerelt zár sérült.

b) az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot nem a 
közműhálózatról  származó  helyi  vízbeszerzéshez  kapcsolt  vezetékkel  
köti össze,

c) szennyvízbekötést  létesít  a  Szolgáltató  hozzájárulása  nélkül,  vagy az  
ingatlanon  keletkező  szennyvizet  más  módon  a  szennyvízelvezető  
közműbe vezeti,

d) a házi vízellátó rendszerből, vagy a Szolgáltató hozzájárulásával 
felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet 
a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja,

e) csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet,
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f) a  szennyvízelvezető  rendszerbe  a hatályos  jogszabály által  meg nem  

engedett minőségű szennyvizet vezet be,

g) engedély nélkül a háztartási szükséglet kielégítését meghaladó 
mértékben  veszi  igénybe  a  közkifolyót,  vagy  a  közkifolyóra  tömlőt  
szerel,

h) a víziközmű közhálózati rendszert megbontja, vagy a rendszeren 
engedély nélkül bármilyen átalakítást végez,

i) a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget,

j) a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő házi 
vezetékrendszert használ,

k) a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a szolgáltatást a szerződésben 
meghatározott fogyasztási helyhez kapcsolódó ingatlanon kívüli területre 
vezeti át,

l) vagy más módon megsérti a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket.

(3) Szabálytalan  közműhasználat  esetén  a  Fogyasztó  a  szabálytalanul  vételezett  
közüzemi szolgáltatás  vélelmezett  -  az utolsó leolvasás és a szabálytalanság  
feltárása közötti  időtartamra  vonatkozó  -  mennyiségét  a  szabálytalan  
közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra 
köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

(4) A közüzemi szolgáltatás vélelmezett napi mértékét, a szabálytalanság feltárását 
közvetlenül  megelőző  leolvasási  időponttól  számítva,  365  napos  korábbi  
fogyasztás napi átlagának alapulvételével kell meghatározni. Korábbi fogyasztás 
hiányában a vélelmezett közüzemi szolgáltatás napi mértékét a Szolgáltató az  
Önkormányzat  díjrendeletében  meghatározott  átalánymennyiségek  
figyelembevételével állapítja meg.

(5) A vélelmezett közüzemi szolgáltatás napi mértékét a Szolgáltató megszorozza a 
szabálytalan  vételezés,  használat  napjainak  számával  és  az  így  kapott  
szolgáltatási mennyiséget a mindenkori hatályos közüzemi szolgáltatás díjának 
mértékével jogosult a Fogyasztó részére a szabálytalanság miatt kiszámlázni. 

(6) Amennyiben  a  szabálytalanság  veszélyezteti  a  közüzemi  szolgáltatás  
biztonságát,  a  Szolgáltató  köteles  a  hiba  kijavításáig  az  ingatlan  közüzemi  
szolgáltatását szüneteltetni.

10. Szolgáltatás szünetelése fogyasztó kérésére

10. §

(1) A Fogyasztó kérésére a bekötési vízmérővel rendelkező fogyasztási helyen - a 
vonatkozó költségek megtérítése ellenében - a szolgáltatás szüneteltethető, ha  
más fogyasztó mellékszolgáltatási szerződés alapján nem csatlakozik a bekötési 
vízmérőhöz.  A Fogyasztó köteles a szüneteltetés  költségeit  a Szolgáltatónak  
előzetesen megtéríteni.
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(2) A szünetelés időtartama alatt a Fogyasztónak továbbra is biztosítania kell a házi 

vezetékrendszer üzembiztonságát. 

11. Szolgáltatás szüneteltetése közérdekből

11. §

(1) A  Fogyasztó  a  szolgáltatás  közérdekből  történő  korlátozását,  illetve  
szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű 
tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásokról a fogyasztókat legalább három 
nappal korábban, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(2) A szolgáltatás  korlátozása akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos  
működtetésével  összefüggő  közegészségügyi  vagy  egyéb  követelmény,  így  
például hálózatfejlesztés, jelentősebb üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá.

(3) A  szolgáltatás  szüneteltetésének  időpontját  a  Szolgáltató,  az  adott  feladat  
elvégzéséhez szükséges időtartam alapján állapítja meg. A szüneteltetés kezdő 
időpontjáról  és  előrelátható  időtartamáról,  a  szükséges  biztonsági  
intézkedésekről,  valamint  a fogyasztók tájékoztatásáról  a Szolgáltató köteles  
gondoskodni.  Igény esetén  a  szüneteltetés  ideje  alatt  Szolgáltató  biztosítani  
köteles  a  létfenntartáshoz  szükséges  ivóvízmennyiséget,  valamint  szükség  
esetén  ki  kell  elégítenie  a  közegészségügyi  és  katasztrófa-elhárítási  
vízigényeket.

(4) A szüneteltetést a lehető legrövidebb időre kell korlátozni. 

12. A szolgáltatás megtagadása

12. §

(1) A  folyamatosan  biztosított  szolgáltatást  vagy  az  új  bekötés  létesítését  a  
Szolgáltató megtagadhatja, ha:

a)      műszaki-biztonsági szempontból nem megfelelő a házi vezetékrendszer 
vagy ilyen vezetékrendszer bekötésére kerülne sor

b)      a házi vezetékrendszer vagy a vízmérő akna az életre, a testi épségre, az 
egészségre, vagy a vagyonbiztonságra veszélyes,

c)      a közvetlen veszély a tudomására jut,

d)      szabálytalan vagy szerződésszegés útján történik a vételezés,

e)      a jóváhagyott tervtől eltérő kivitelezés

f)        új bekötés esetén az igénylő a szolgáltatási szerződést nem írja alá

g)      gazdálkodó szervek esetén közműfejlesztési hozzájárulás előzetesen nem 
kerül megfizetésre

h)      a Fogyasztó vagy az ingatlan tulajdonosa nem biztosítja a Szolgáltató  
részére a vízmérőhely ellenőrzésének lehetőségét. 
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13. Szolgáltatás korlátozása

13. §

(1) Ha a Fogyasztó a díjat a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg 
a mulasztásnak az e rendeletben meghatározott következményeire a Szolgáltató 
- a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
(továbbiakban: B.-A.-Z. MKKSZSZ) értesítése mellett - Fogyasztó figyelmét  
felhívja.

(2) A  Szolgáltató  a  szolgáltatást  a  létfenntartáshoz,  a  közegészségügyi  és  
tűzvédelmi  követelmények  teljesítéséhez,  valamint  az  egészségügyi  és  
gyermekintézmények  ellátásához  szükséges  ivóvízellátás,  továbbá  a  
szennyvízelvezetésre  irányuló  szolgáltatás  kivételével,  az  illetékes  B.-A.-Z.  
MKKSZSZ-nek az  intézkedés  bevezetését  nyolc  nappal  megelőző értesítése  
mellett,  az  B.-A.-Z.  MKKSZSZ-nek  az  értesítésben  foglaltakkal  ellentétes  
állásfoglalása hiányában

a)       időben és mennyiségben korlátozhatja,

b)      kizárólag  termelési  célú  ivóvíz-felhasználásnál  szüneteltetheti,  illetve  
három hónapon túli díjtartozás esetén további harmincnapos határidővel 
a szolgáltatási szerződést felmondhatja.

(3) A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor 
biztosított,  ha  az  ivóvízellátás  legalább  50  l/fő/nap  mennyiségben,  négy  
emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, 
négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb  
szintkülönbséggel  járó  vízvételezési  lehetőséggel  (közkifolyóról,  tűzcsapról,  
szállított vízből) adott.

(4) A díjhátralék megfizetésének igazolásától  számított  öt naptári  napon belül a  
Szolgáltatónak a  (2) bekezdés  a)–b)  pontja  szerinti  intézkedéseket  meg kell  
szüntetnie.

(5) A B.-A.-Z. MKKSZSZ-nek a (2) bekezdés szerinti, az értesítésben foglaltakkal 
ellentétes állásfoglalása hiányában a Szolgáltató a bekötővezetéket leszűkítheti, 
lezárhatja. 

(6) A szolgáltatás az alábbi feltételek teljesítése esetén állítható vissza:

a)      a Fogyasztó valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette, a 
díjhátralékot, a késedelmi kamatot, valamint a Szolgáltató által 
alkalmazott intézkedések továbbá a szabályszerű állapot 
helyreállításának költségeit megfizette, és

b)      a szerződésszegő magatartást, állapotot a Fogyasztó megszüntette és azt 
a Szolgáltató ellenőrizte.
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14. Vízkorlátozás

14. §

(1) A Vízkorlátozási tervet a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Ha  a  szolgáltatásra  rendelkezésre  álló  vízmennyiség  természeti  vagy egyéb  
elháríthatatlan  okból  csökken,  a  vízfogyasztás  a  külön  jogszabály  szerinti  
tervnek megfelelően korlátozható. A vízkorlátozást a Szolgáltató javaslatára a 
jóváhagyott  tervnek  és  a  megállapított  fogyasztási  rendnek  megfelelően  a  
polgármester rendeli el.

(3) A korlátozási  tervnek megfelelően a létfenntartási  vízhasználat  kivételével  a  
vízhasználat  kártalanítás  nélkül  korlátozható,  vagy  a  biztonsági  
követelményeknek megtartása mellett szüneteltethető.

(4) A  vízkorlátozás  közzétételéről,  a  végrehajtás  ellenőrzéséről,  valamint  a  
Vízkorlátozási  terv mellékleteiben szereplő adatok felülvizsgálatáról  és azok  
évenkénti március 31-ig történő kiigazításáról a Szolgáltató közreműködésével a 
jegyző gondoskodik.

(5) Vízkorlátozás esetén Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívüli 
szolgáltatásokra is alkalmazni kell az arányos csökkentést.

15. Adatvédelem

15. §

(1) Szolgáltató  jogosult  az  érintettek  tájékoztatása  mellett  a  közszolgáltatási  
szerződés  hatálybalépésétől  a  szerződés  megszűnése  után  a  követelések  
elévülési  idejéig  a  Fogyasztók  adatai  közül  azokat  kezelni,  amelyek  a  
Fogyasztók  azonosításához,  a  közszolgáltatási  szerződés  teljesítéséhez  
szükségesek. Ennek keretében jogosult  a Fogyasztók azonosító  adatai  közül  
természetes személyek vonatkozásában a névre, lakcímre,  születési helyre és  
időre,  anyja  nevére  vonatkozó  adatokat,  egyéb  szervezetek  vonatkozásában  
pedig  a  névre,  székhelyre,  adószámra,  cégjegyzékszámra,  képviselő  nevére  
vonatkozó adatokat  és mindkét  esetben a fogyasztási  helyre,  a fogyasztásra,  
számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatokat a közszolgáltatási szerződésen 
alapuló kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása céljából kezelni

(2) Szolgáltató  a  Fogyasztók  személyes  adatainak  kezelése  során  a  vonatkozó  
jogszabály előírásai szerint köteles eljárni. 
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16. Szerződés felmondása

16. §

(1) Ha a Fogyasztó, aki egyben az ingatlan tulajdonosa az adott fogyasztási helyen 
nem kívánja a továbbiakban a közüzemi szolgáltatást  igénybe venni és nem  
kerül sor fogyasztóváltozásra, jogosult a szerződést 60 napos határidővel írásban 
felmondani.  Ha  a  Fogyasztó  nem  az  ingatlan  tulajdonosa  a  felmondáshoz  
köteles csatolni az ingatlan tulajdonosának írásban rögzített felmondáshoz való 
hozzájárulását.  

(2) Felmondás  esetén  a  Szolgáltató  –  amennyiben  műszakilag  szükséges  –  
intézkedik  a  fogyasztási  hely  bekötővezetékének  megszüntetéséről.  A  
megszüntetés költségei a Fogyasztót terhelik, melyet köteles megelőlegezni. 

(3) A szerződés felmondás esetén a felek által közösen egyeztetett időpontban kerül 
a vízmérő kiszerelésre és ezzel egyidejűleg a szolgáltatás megszüntetésre.

(4) A közüzemi szerződést a fogyasztási hely egészére kiterjedően – minden érintett 
Fogyasztó által  - lehet felmondani,  mely a bekötési  vízmérő esetén az adott  
fogyasztási  helyen  a  szolgáltatás  igénybevételi  lehetőségének  végleges  
megszüntetését,  mellékmérő  esetén  az  adott  fogyasztási  helyen  a  
mellékszolgáltatási szerződés megszűnését jelenti.

17. Záró rendelkezések

17. §

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

 

(2) Hatályát veszti a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közműves 
ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 11/2004. (III. 10.)  
rendelete, valamint a módosítására kiadott 35/2004. (X.15.), 39/2005. (IX.28.) 
és 13/2010. (III. 10.) önkormányzati rendeletek

 

Miskolc, 2011. december 15.

 

 

                                      

Dr. Csiszár Miklós                                               Dr. Kriza Ákos
         jegyző                                                             polgármester
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A 40/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZMŰVES VÍZSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSI TERVE

1.    Bevezetés

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdés g.) pontja a közműves 
vízellátási tevékenység keretében ellátandó feladatként írja elő a helyi önkormányzatok 
számára,  a  települési  vízellátás  korlátozására  vonatkozó  terv  jóváhagyását  és  a 
vízfogyasztás rendjéről történő gondoskodást.
A  vízkorlátozási  terv  célja  az  elosztható  vízkészlet  és  a  vízfogyasztás  közötti 
megbomlott egyensúlyi állapot helyreállítása. Ideértve az előre nem tervezhető, teljes 
ellátási zónákra kiterjedő üzemzavarokat is.

Ha  a  szolgáltatásra  rendelkezésre  álló  1/1.  mellékletben  felsorolt,  valamint  a 
beszerezhető  vízmennyiség  természeti,  vagy  egyéb  elháríthatatlan  okból  csökken,  a 
vízfogyasztás a jelen tervnek megfelelően korlátozható.

A vízkorlátozási terv mellékleteinek aktualizálásáról minden év március 31-ig a Jegyző 
a Szolgáltató javaslata  alapján a városüzemeltetési  feladatokat  ellátó hivatali  egység 
közreműködésével gondoskodik.

Az  ivóvíz  Szolgáltató  az  Önkormányzat  vízkorlátozási  tervét  Üzemeltetési 
Szabályzatának  mellékleteként  kezeli.  A  fogyasztókkal  kötendő  Szolgáltatási 
szerződésben vagy írásban a  fogyasztási  kategóriát  és  a  korlátozhatóság  mértékét  a 
vízkorlátozási terv alapján a fogyasztóval közli. 

A  vízkorlátozást  a  jóváhagyott  tervnek  és  a  megállapított  fogyasztási  rendnek 
megfelelően  a  Szolgáltató  és  a  városüzemeltetési  feladatokat  ellátó  hivatali  egység 
vezetőjének javaslatára a Polgármester rendeli el.

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a Jegyző megbízásából a 
városüzemeltetési feladatokat ellátó egység gondoskodik.

A  Szolgáltató  az  elrendelt  vízkorlátozás  során  tett  intézkedéseit,  észrevételeit 
eseménynaplóban rögzíti, amelynek másodpéldányát a Jegyző részére naponta 10 óráig 
tájékoztatás és intézkedés céljából megküldi.

A vízhasználat korlátozásának sorrendje:

I. kategória:  sport,  rekreációs,  üdülési,  fürdési,  idegenforgalmi  célú  és  egyéb  
vízhasználat,

II.       kategória:       gazdasági vízhasználat,

III.     kategória:       természetvédelmi vízhasználat,

IV.    kategória:       állatitatási, haltenyésztési vízhasználat,

V.       kategória:       gyógyászati,  valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló  
termelő és szolgáltató tevékenységgel járó vízhasználat,
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VI.    kategória:       létfenntartási  ivó-  és  közegészségügyi,  katasztrófa  elhárítási  

vízhasználat.

2.        Korlátozási fokozatok bevezetésének feltételei

I-III. korlátozási fokozat esetén

A  Szolgáltató  rendelkezésére  álló  ivóvíz-minőségű  vízmennyiség  természeti,  vagy 
egyéb  elháríthatatlan  okból  olyan  szintre  csökken,  hogy  a  város,  vagy  az  ellátási 
körzetek  alapfogyasztása,  illetve  a  korlátozási  fokozattal  redukált  fogyasztása  hét 
egymást követő napon várhatóan nem elégíthető ki.

Rendkívüli állapot:

Amennyiben a III. korlátozási fokozat intézkedéseivel nem lehet a redukált fogyasztási 
igényeket kielégíteni a Polgármester Operatív Bizottságot hív össze.
A Bizottság tagjai elsősorban:

-  Városi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat képviselője

-  Ém-i Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője

-  Ém-i KTVF képviselője

-  Ém-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője

-  ÉRV Rt. Kazincbarcika képviselője

-  Miskolc M.J. Város Jegyzője 

-  Közgyűlés Városüzemeltetési Bizottságának elnöke

-  Miskolci Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

-  Városi Polgárvédelem Parancsnok 

-  Városi Tűzoltóparancsnok

-  Városüzemeltetési feladatokat ellátó hivatali egység vezetője

-  Közterület felügyelet vezetője

-  Ivóvíz átadási kötelezettséget élvező települések polgármesterei

A  Bizottság  feladata  a  III.  fokozaton  felüli  fogyasztáskorlátozás  elrendelése,  a 
rendelkezésre  álló  egészséges  ivóvízkészlet  időbeni  és  mennyiségi  számbavétele  és 
elosztás  módjának  meghatározása,  valamint  a  korlátozás  feloldásához  a  rendkívüli 
intézkedések megtétele.
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3.        Intézkedések korlátozási fokozatonként

Az  egyes  korlátozási  fokozatokhoz  egyrészt  a  használati  célok,  másrészt  a 
felhasználható vízmennyiség szabályozása kapcsolódik. A korlátozási fokozatokban az 
1. pont szerinti V. és VI. kategóriás fogyasztások nem korlátozhatók vízhiány miatt.

Az egyes vízkorlátozási fokozatokban betartandó fogyasztási előírások
Fogyasztói feladatok

-    Utcák,  parkok locsolása  és  a  szökőkutak  üzemeltetése  csak  a  1/2.  mellékletben 
megadott  helyeken  és  az  ott  meghatározott  mennyiségekkel  történhet  mindhárom 
fokozatban.

-    Alkalmazni kell a nyomáscsökkentési terv előírásait az 1/4. melléklet szerint.

-    Fürdők az 1/3. mellékletben rögzített mennyiségekkel üzemelhetnek.

I. korlátozási fokozatban

-    Tilos a lakossági fogyasztóknál és a külterületi ingatlanokon a tömlős locsolás és a 
gépkocsik mosása a vízvezeték-hálózatról.

-    I. és II. kategóriás fogyasztók kötelesek az előző évi átlagfogyasztásukat 15 %-kal 
csökkenteni,  ezen  belül  -  tilos  a  tömlős  locsolás,  illetve  burkolt  felületek  tömlős 
takarítása, valamint a tömlős gépkocsi mosás.

II. korlátozási fokozatban

Az I.  fokú  korlátozás  vízfogyasztási  rendjében  rögzített  szabályok  teljes  egészében 
érvényesek, ezen túlmenően:

-    Az  I.  és  II.  kategóriás  fogyasztók  kötelesek  vízfogyasztásukat  az  előző  évi 
átlagfogyasztás mértékének a 25 %-ával csökkenteni.

-    Az V. és VI. kategóriás fogyasztók korlátozatlanok.

-    A lakáskezelő szervezetek és a lakóközösségek kötelesek elvégezni a lakások belső 
vízelosztó  és  fogyasztó  berendezéseinek  felülvizsgálatát,  és  a  használat  nélküli 
fogyasztásokat megszüntetni.

-    A kertszövetkezetek és a külterületi ingatlanok vízvételezését meg kell szüntetni.

Ahol  a  vízpazarlás  ténye  megállapítható,  ott  az  épület,  ingatlan,  fogyasztási  hely 
azonnali  szakaszos  kizárását  lehet  eszközölni  államigazgatási  eljárás  keretében  a 
korlátozás mértékéig.

III. korlátozási fokozatban:

A II.  fokú  korlátozás  vízfogyasztási  rendjében  rögzített  szabályok  teljes  egészében 
érvényesek, ezen túlmenően:
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-    A  1/6.  mellékletben  felsorolt  I-II.  kategóriás  nagyfogyasztók  kötelesek 
vízfogyasztásukat az előző évi átlagfogyasztás 40 %-ával csökkenteni.

-    A  használati  melegvíz  szolgáltatással  is  ellátott  lakótelepeken  a  melegvíz 
szolgáltatást szüneteltetni kell.

-    A  VI.  kategóriás  vízhasználat  a  gyógyászati,  valamint  a  lakosság  ellátását 
közvetlenül szolgáló termelő és szolgáltató tevékenységgel járó vízhasználat - különös 
tekintettel a 1/7. mellékletben felsorolt nagy fogyasztókra - nem korlátozható.
Szolgáltatói feladatok

-    A rendelkezésre álló, elosztható vízkészlet optimális ellátást biztosító elosztását a 
vízkorlátozási  terv  1/4.  és  1/5.  mellékletei  alapján  köteles  biztosítani  mindhárom 
fokozatban.

-    Vízátadási kötelezettségét a korlátozási fokozat szerinti szintre köteles csökkenteni.

-    A városi Tűzoltóparancsnokságot intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja.

-    Rendkívüli esetben az Operatív Bizottság összehívását kezdeményezi.

A korlátozás hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges intézkedések
Fogyasztói feladatok

-    A  vízkorlátozási  intézkedések  eredményessége  érdekében  az  1/6.  mellékletben 
felsorolt I. és II. kategóriás nagyfogyasztók vízkorlátozási felelőst kötelesek kijelölni. A 
felelős  személy  feladata  egyrészt  a  víztakarékossági  intézkedések  és  ellenőrzések 
elvégzése,  illetve  elvégeztetése,  másrészt  a  Szolgáltató  ügyeletesével  történő  -  a 
fogyasztással  kapcsolatos  -  összeköttetés  tartása.  A  megbízott  személy  nevét  a 
szervezet  vezetője  a  vízkorlátozás  elrendelésekor  a  Jegyző  részére  soron  kívül 
bejelenteni köteles.

-    A  korlátozás  alá  eső  Fogyasztók  a  korlátozás  bevezetésének  időpontjáról,  a 
vízfogyasztásról naplót kötelesek vezetni, melybe naponta 12 órakor be kell vezetni a 
napi fogyasztott vízmennyiséget, vízóraállásokat.

-       Ide kerülnek bejegyzésre továbbá mindazok az intézkedések és tevékenységek, 
melyek a vízkorlátozás betartása érdekében szükségesek.

-    A naplót  a  korlátozási  felelős,  illetve  egyéb  cégeknél  a  cég  vezetője  köteles  az 
ellenőrzés végzésére jogosultaknak, azaz az Önkormányzat Jegyzőjének és Szolgáltató 
megbízottjának bemutatni, akik az ellenőrzés során tapasztalt észrevételeiket, valamint 
a  fogyasztás  csökkentése,  visszaállítása  érdekében  szükséges  elrendeléseket, 
utasításokat a naplóba bejegyzik.

-    Amennyiben  a  napi  fogyasztás  3  napon  keresztül  meghaladja  az  engedélyezett 
mennyiséget,  a  MIVÍZ Kft.  tolózár-  fojtással  szabályozza  be  az  engedélyezett  napi 
mennyiséget. 
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-    A  túlfogyasztás  tényéről,  annak  észlelését  követő  egy  órán  belül  a  fogyasztó 
korlátozási  felelőse illetve cég vezetője köteles  a MIVÍZ Kft.  diszpécser  szolgálatát 
faxon értesíteni.

-    A fogyasztók külön jogszabály alapján a közérdekből  elrendelt  ivóvízkorlátozást 
illetve szüneteltetést kártalanítás nélkül tűrni kötelesek.

Szolgáltatói feladatok
-    A  MIVÍZ  Kft.  a  mellékletek  szerinti  módon  végzi  a  korlátozás  időszakában  a 
nyilvántartási  és ellenőrzési feladatokat és a Polgármesteri  Hivatal  városüzemeltetési 
feladatokat ellátó osztályát a vízgazdálkodási helyzetről folyamatosan tájékoztatja.

-    Az ellenőrzés során az ÉKÖVIZIG, ÁNTSZ és egyéb illetékes szakhatóságokkal 
kapcsolatot tart.

Szankcionálás

-    Az  a  fogyasztó,  aki  a  korlátozott  vízmennyiség  túllépése  esetén  a  vízhasználat 
korlátozására  vonatkozó  jogszabályokat  és  hatósági  rendelkezéseket  megszegi, 
szabálysértést követ el a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 125. § c. pontja szerint és 
pénzbírság megfizetésére kötelezhető.

-    Az  a  fogyasztó,  aki  a  korlátozott  vízmennyiség  túllépése  esetén  a  vízhasználat 
korlátozására vonatkozó intézkedést nem hajtja végre, államigazgatási eljárás keretében 
kötelezhető,  eredménytelen  kötelezés  esetén  helyette,  költségére  és  kárára  a 
vízszolgáltató intézkedik.

Rendkívüli vízkorlátozási helyzet

Amennyiben  III.  korlátozási  fokozat  elrendelése  után  sem  várható  a  vízhiány 
csökkenése  a  fogyasztók  ellátása  érdekében  "Rendkívüli  intézkedések"  kerülnek 
bevezetésre.  Ebben  az  esetben  a  szakaszos  vízellátás  lép  életbe,  illetve  vezetékes 
vízszolgáltatás részleges vagy teljes szüneteltetése.

Miskolc, 2011. december 15
.
Mellékletek
1/1. melléklet               Ivóvízellátás üzemeltetési terv

1/2. melléklet               Közterületek locsolása és szökőkutak üzemeltetése

1/3. melléklet               Fürdők vízfelhasználásának korlátozási terve

1/4. melléklet               Nyomáscsökkentési intézkedési terv

1/5. melléklet               Átemelő gépházak üzemeltetése fokozatonként

1/6. melléklet               I.-II. kategóriás,  nagyfogyasztók listája

1/7.  melléklet               V.  kategóriás  vízhasználatú,  lakosság  ellátását  közvetlen 
szolgáló  termelő  és  szolgáltató  tevékenységet  folytató,  1000  m3/hó  vízhasználati 
mennyiséget meghaladó nagyfogyasztók listája
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                                               1/1. melléklet

Ivóvízellátás üzemeltetési terv

1.        Ivóvíztermelés

Kitermelhető vízmennyiségek termelő telepenként

a.)       Karsztvizek

                                          Minimum (m3/d)                      Maximum (m3/d)

                                                                                                 

Tapolca                                 23.000                                    36.000

Tavi-forrás                               5.300                                      9.500

Szt. György-forrás                      500                                      2.000

Anna-forrás                                800                                      1.800

Szinva-forrás                            2.400                                    20.000

Felső-forrás                                300                                      1.500

Ómassa                                        20                                           80

Összesen:                               32.320                                    70.880

b.)      Sajó - Hernád kavics teraszára telepített vízmű

                                               Átlag (m3/d)                                     Maximum (m3/d)

Miskolci Csúcsvízmű                  4.500                                                      25.000

2.        Ivóvíz átemelés

a.)       Átemelő gépházak
Kelet-Nyugati átemelő gépház
Vologdai átemelő gépház
Középszer utcai átemelő gépház 
Jósika u. átemelő gépház 
Puskin u. átemelő gépház
Vadasparki átemelő gépház
Csehov u. átemelő gépház
Bencések u. I. átemelő gépház
Királykút átemelő gépház
Fenyő u. átemelő gépház
Iglói u. átemelő gépház
Diósgyőri vk. átemelő gépház
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Göröghegyi átemelő gépház
Lyukóvölgyi átemelő gépház
Csanyiki átemelő gépház
Alsóruzsini átemelő gépház
Felsőruzsini átemelő gépház
Bükkszentlászló alsó átemelő gépház
Bükkszentlászló felső átemelő gépház
Ómassai átemelő gépház
b.)      Térségi nyomásfokozók
Komlóstetői gépház
Komlóstetői kertszövetkezet gépház
Csernalj u. gépház
Partos u. gépház
Lillafüredi gépház
Bencések u. kertszövetkezet II. gépház 
Nagyszentbenedek gépház
Örömhegyi gépház
Lyukó II. gépház
Csavar u. gépház
Ibolya u. gépház
c.)       Egyedi nyomásfokozók
Könyves K. u. 29.
Szentpéteri kapu 70.

3.        Egyéb

Az 1.  pontban vízmennyiségeken  túl  kiépítendő  provizórium esetén  igénybe  vehető 
kapacitások 

Termál forrás                      5.000 m3/d

Selyemrét forrás                 2.000 m3/d

Rendkívüli  esetben bevizsgált  források, üzemelő és üzemen kívül helyezett  artézi és 
rétegvíz kutak.
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1/2. melléklet

Közterületek locsolása és szökőkutak üzemeltetése
a.)      Parkok locsolási terve

A  park  és  zöldterület  locsolására  -  ezek  tulajdonosai  és  gondozással  megbízott 
szervezetek az ivóvízhálózatból vizet nem vételezhetnek a korlátozás alatt, kivéve

I. korlátozási fokozatban

Hálózati vízzel locsolható a közparkokba kiültetett egynyári virág, hetente kétszer 0,01 
m3/m2 vízborítással. Ez a locsolás hetenként max. 200 m3 vízfelhasználást tehet ki.

Ezen kívül mindennemű kertészeti locsolás csak egyéb nem közhálózati vízbeszerzési 
helyről lehetséges.

II. korlátozási fokozatban:

A hálózati vízzel történő locsolás közparkokban tilos!

A parkok egynyári virágfelületeinek locsolása patakból, kútból, vagy ezek vizét szállító 
tartály-gépkocsiról történhet.

III. korlátozási fokozatban:

Mindennemű hálózati vízfelhasználás locsolási célra tilos!

b.)      Szökőkutak üzemeltetése

-    Az  I.  korlátozási  fokozatban  a  szökőkutak,  vízmedencék  nem  üzemeltethetők, 
vízfelhasználás  csak  a  medencék  heti  kétszeri  frissvíz  feltöltésére  történhet  a 
szökőkutak leállításával.

-    A  II.  korlátozási  fokozatban  a  szökőkutak,  vízmedencék  nem  üzemeltethetők, 
vízfelhasználás  csak  a  medencék  heti  egyszeri  frissvíz  feltöltésére  történhet  a 
szökőkutak leállításával.

-    A felhasználható vízmennyiség:
I. fokozatban             200 m3/hét

II. fokozatban            100 m3/hét

-    A III. korlátozási fokozatban mindennemű ilyen jellegű vízfelhasználás tilos.
Az érintett létesítmények:

1. Szent István tér

2. Erzsébet tér

3. Mese Cukrászda előtt

4. Centrum Áruház előtt

5. Sportcsarnok előtt

6. Népkert belső

7. Tapolca Vízbelépő lány

8. Folyamatosan működő ivókutak
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1/3. melléklet

Fürdők vízfelhasználásának korlátozási terve

Az  állandó  és  idényfürdők  ivóvíz-minőségű  vízzel  üzemelnek,  egyesek  az 
ivóvíztermelő források vizét használják fürdőzés célokra.

A  fürdők  minimális  vízfelhasználási  tervezetének  célja,  hogy  a  vízkorlátozás 
időszakában érvényesüljön az ivóvízellátás alapvető érdeke.

Tapolcai Strandfürdő
Norma meghatározására megnyitását megelőző eljárásban kerülhet sor.

Tapolcai Termál-Barlangfürdő

A korlátozás mindhárom fokozatában 1000 m3/nap a maximális vízfelhasználás és ez a 
vízmennyiség,  mint  elhasznált  fürdővíz  a  Csónakázó  tavon  átfolyva  a  Hejő-patak 
minimális vízhozamához élőhely fenntartás céljából elengedhetetlen.

Szabadság gőzfürdő
Norma meghatározására megnyitását megelőző eljárásban kerülhet sor.

Diósgyőri Várfürdő
I. korlátozási fokozat

A fürdő június 1-től - szeptember 10-ig üzemel

átlagos vízfelhasználás                650 m3/nap

II. korlátozási fokozat
Csak egy medence üzemel             630 m3/nap

III. korlátozási fokozat
A strand nem üzemel

tisztántartásra                              30 m3/nap

Diósgyőri Városi Uszoda

A fürdő vízellátása ivóvízhálózatból            24.300 m3/év

Tanmedence:       32 m3 4 %/óra vízpótlás
A medence átfolyásos rendszerű

Úszómedence:
A medence vízvisszaforgató rendszerrel üzemel

I. korlátozási fokozat
Mindkét medence üzemel
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II. korlátozási fokozat
A fürdő június 1-től - szeptember 15-ig zárva

III. korlátozási fokozat
Az uszoda nem üzemel

tisztántartásra                              30 m3/nap

Kemény Dénes Sport Uszoda
A medencék vízvisszaforgató rendszerrel üzemelnek

I-II. korlátozási fokozat
Mindkét medence üzemel

III. korlátozási fokozat
Az uszoda nem üzemel

tisztántartásra                              30 m3/nap
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1/4. melléklet

Nyomáscsökkentési intézkedési terv

Az  I.  korlátozási  fokozatban  a  nyomáscsökkentés  a  város  alacsonyabban  fekvő 
területeire terjed ki és célja az, hogy az átlagosan 5 bar nyomást 3 bar nyomásértékre 
szállítja le.  Ezzel  az intézkedéssel az érintett  területek fogyasztása csökkenni fog és 
javul a magasabban fekvő területrészek vízellátása.

A nyomáscsökkentést az egyes zónákban a jelzett tolózárak teljes lezárásával, illetve 
szükség szerinti fojtásával kell végrehajtani.

I. sz. fojtási zóna

Területe: Martinkertváros – Szirma – Hejőcsaba - Görömböly

Lakosok száma: 11.000

A területen ipari üzemek is vannak.

Fojtás módja: szabályozó tolózárakkal

-          Igazság u. – Miskolc-Tapolcai u. ∅ 300

-          Kisfaludy u. - Csokonai u. sarok betáplálás zárás

-          Szennyvíztelepnél  nyomáscsökkentőnél  3,5  bar  hálózati  nyomásbeállítás,  a 
zónán belső zónazárak kinyitása

-          Egyetemváros 800/300-as leágazásnál

-          Bogáncs u. Kistokaj - Mályi vezeték keleti oldalán ∅ 300-as tolózár zárása

-          HCM déli portánál ∅ 300-as vezeték Hejőcsaba felé zárása

-          Csabavezér – Futó u. sarok ∅ 300-as tolózár zárása

II. sz. fojtási zóna

Területe: Selyemrét és Északi ipartelep

Lakosok száma: 3.000

Fojtás módja: szabályozó tolózárakkal

-          Kandó K. tér ∅ 300-as tolózár Déli irányba zárandó

-          Szentpéteri kapu - Repülőtéri út NA 150-es tolózár állandóan zárva

-          Huszár - Álmos u. sarok 400/300-as leágazás állandóan zárva

-          József A. u. vasútnál NA 150 zárás

-          Soltész N.K. u. - Zámenhoff u. sarok NA 150-es állandóan zárva

-          MÁV telep vasútnál NA 100-as állandóan zárva

-          Fonoda u. Szinva hídnál NA 150-es
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-          József A. - Baross G. u. sarok 600/300-as leágazás

-          Szentpéteri kapu temetőnél ∅ 300-as leágazás lezárandó

-          Hadirokkantak u. ∅ 300-as vasútnál szabályzás

III. sz. fojtási zóna

Területe: Szentpéteri kapui lakótelep sík vidéki rész

Lakosok száma: 1.500

Fojtás módja: szabályozó tolózárakkal

-          Szentpéteri kapu - Huba u. sarok

-          Szentpéteri kapu - Levente vezér u. saroknál fojtás

-          Álmos u. – Szentpéteri kapu s. fojtás

-          Szeles u. Görög katolikus templomnál zárás

-          Szeles – Madarász u. saroknál zárás
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1/5. melléklet

Átemelő gépházak üzemeltetése fokozatonként

II. fokú vízkorlátozás esetén

Az átemelő  gépházakat  úgy kell  üzemeltetni,  hogy a  hozzájuk tartozó  ivóvíztározó 
medencékben napi 10 órán keresztül minimum 30 %-os töltési szint legyen.

III. fokú vízkorlátozás esetén

Az átemelő  gépházakat  úgy kell  üzemeltetni,  hogy a  hozzájuk tartozó  ivóvíztározó 
medencékben napi 5 órán keresztül minimum 25 %-os töltési szint legyen.

Rendkívüli intézkedések esetén alkalmazandó feladatok

Az  Operatív  Bizottság  döntése  alapján  a  szükséges  szakaszolásokat,  fojtásokat  a 
Szolgáltató végrehajtja és az intézkedéseket eseménynaplóban rögzíti.

A városüzemeltetési  feladatokat  ellátó hivatali  egység a jegyző megbízása alapján a 
végrehajtást ellenőrzi.
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1/6. melléklet

I-II. kategóriás, 1000 m3/hó vízhasználati mennyiséget meghaladó nagyfogyasztók 
listája

Korlátozási felelős kijelölésére kötelezettek

Sorszám
 
A

Fogyasztó neve, címe
 
B

Átlagos évi fogyasztás
m3/év

C

1. ISD POWER KFT.
2400 DUNAÚJVÁROS, VASMŰ TÉR 1-3. 80 533

2. TS HUNGÁRIA KFT.
3527 MISKOLC, KANDÓ KÁLMÁN TÉR 1. 56 912

3. HOLCIM HUNGÁRIA ZRT.
2541 LÁBATLAN, RÁKÓCZI FERENC UTCA 60. 49 015

4. ROSS MOULD INTERNATIONAL KFT.
3527 MISKOLC, BESENYŐI ÚT 10. 29 816

5.
MISKOLC 2002 INGATLANFEJLESZTÉSI ÉS 
VAGYONKEZELŐ KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 178

21 700

6. ÉSZAKERDŐ ZRT.
3525 MISKOLC, DEÁK FERENC TÉR 1. 21 441

7. DIGÉP IPARI PARK KFT.
3533 MISKOLC, KERPELY ANTAL UTCA 4. 20 928

8. MISKOLCI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT.
3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 48-50. 15 609

9. STAR-PLUS MŰANYAGIPARI KFT.
3561 FELSŐZSOLCA, ARNÓTI ÚT 4. 14 957

10. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
3525 MISKOLC, VÁROSHÁZ TÉR 8 13 921

11. DOXABI INGATLANKEZELO ÉS FORGALMAZÓ ZRT.
3526 MISKOLC, ÁLLOMÁS UTCA 1. 13 885

12. RAIFFEISEN INGATLAN ÜZEMELTETŐ KFT.
1054 BUDAPEST, AKADÉMIA UTCA 6. 13 740

13. MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT
3531 MISKOLC, GYORI KAPU 27/A. 13 431
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1/7. melléklet

V. kategóriás, 1000 m3/hó vízhasználati mennyiséget meghaladó, lakosság ellátását 
közvetlen szolgáló termelő és szolgáltató tevékenységet folytató nagyfogyasztók 

listája

Sorszám
 
A

Fogyasztó neve, címe
 
B

Átlagos évi fogyasztás
m3/év

C

1.
B.A.Z. MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ 
KÓRHÁZ
3526 MISKOLC, SZENTPÉTERI KAPU 72-76.

219 712

2.
MISEK MISKOLCI SEMMELWEIS IGNÁC 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
3529 MISKOLC, CSABAI KAPU 9-11.

197 792

3.
CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 
ZRT.
1045 BUDAPEST, TÓ UTCA 1-5.

181 393

4. MINNA ZRT.
1025 BUDAPEST, SZEMLŐHEGY UTCA 25/A. 134 225

5.
MÁV ZRT.
1087 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 54-
60.

126 335

6.
MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON
3526 MISKOLC, SZENTPÉTERI KAPU 101.

57 941

7. MIRELITE MIRSA ZRT.
2730 ALBERTIRSA, BAROSS UTCA 78. 47 008

8.
B.A.Z. MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI 
INTÉZET
3525 MISKOLC, FAZEKAS UTCA 4.

45 553

9. HUNGUEST HOTELS ZRT.
1115 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 152 39 937

10. AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.
1113 BUDAPEST, BOCSKAY ÚT 134-146. 38 672

11. SZENT FERENC REHABILITÁCIÓS KÓRHÁZ
3529 MISKOLC, CSABAI KAPU 42. 37 847

12. TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT.
 2040 BUDAŐRS, KINIZSI PAL UTCA 1-3. 27 008

13. FMC DIALÍZIS CENTER KFT.
1037 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. 23 813

14.
MAGYAR HIPERMARKET KERESKEDELMI 
KFT.                     
 3516 MISKOLC, PESTI ÚT 9

21 772

15. B.A.Z. MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
3527 MISKOLC, ZSOLCAI KAPU 32. 19 955

16. CERES SÜTŐIPARI ZRT.
9027 GYŐR, REPTÉRI ÚT 1. 17 351

17. MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.
3527 MISKOLC, SZONDI GYÖRGY UTCA 1. 16 608
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18. UNIÓ COOP ZRT.

3525 MISKOLC, KOSSÚTH LAJOS UTCA 1. 14 257

19.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT B.A.Z. MEGYEI 
SZERVEZETE
3532 MISKOLC, GYŐRI KAPU 123.

13 752

20. NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.
1095 BUDAPEST, LECHNER ÖDÖN FASOR 7. 12 540

21. BORSOD VOLÁN ZRT. 
3527 MISKOLC, JÓZSEF ATTILA ÚT 70. 12 229
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 

41/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Bevezető rész
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949.  évi  XX.  törvény  44/A.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói 
hatáskörében,
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. 
§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva,
 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 5. 
§.  (4)  bekezdésében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Észak-magyarországi  Regionális  Felügyelőség 
véleményének kikérésével,
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  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  Közgyűlésének  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 Közgyűlésének Városgazdálkodási 
és  -üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról a következőket rendeli el: 
 

1. §
 
A  kötelezően  igénybeveendő  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  39/1996. 
(VII.1.) önkormányzati  rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 4. 
melléklete helyébe jelen rendelet 2.  melléklete, 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. 
melléklete lép.
 

2. §
 
Ez a rendelet a 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

 
Miskolc, 2011. december 15.
  
                       dr. Csiszár Miklós                                                Dr. Kriza Ákos
                                 jegyző                                                             polgármester
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 1.  melléklet

 

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

2012. évi díjtételei*

 
Kéménytípus

 
Nettó díj

(Ft) 
ESH 1799
ESB
ESZ
ESV

1496

EGH 1961
EGB
EGZ
EGV

1209

EGW 3134
ESHX
ESBX 3236

EGHX 3646
EGBX
EGZX 2606

CSA
CSM
CSV

2244 + 949

CGA
CGM
CGV

2244 + 949

CGW 2476 + 949
KSHQ, KSBQ, 
KSZQ, KSVQ 16693

KSHN, KSBN,
KSZN, KSVN 10394

KGHQ, KGBQ, 
KGVQ 14803

KGZQ 17291
KGHN, KGBN,
KGZN, KGVN 20370

   
T 898

TX 1709
Pótkiszállás 1146

 
*Önkormányzati oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola) díjtétele, a 

táblázatban szereplő érték 50 %-a.
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2. sz. melléklet

 

Kémények használatával összefüggő szakvélemények

2012. évi díjai
 

Szakvélemény típus Nettó díj
(Ft)

 

  

1. típus         - Készülék(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény
7740   

                      - Nem lakáscélú használathoz kiadott gázbekötési
                          szakvélemény 13331   

                      - 70 kW teljesítmény feletti berendezéshez kiadott
                          szakvélemény 21984   

                      - Készülék(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény
                          (LAS rendszerű kémény esetén) 10504   

                      - Nem lakáscélú használathoz kiadott
                          gázbekötési szakvélemény (LAS rendszerű
                          kémény esetén)

16118
  

                      - 70 kW teljesítmény feletti berendezéshez
                          kiadott szakvélemény (LAS rendszerű kémény
                          esetén)

24701
  

2.típus          - Gyűjtőkémény műszeres, videotechnikás
                          vizsgálata, rögzítéssel 5 szintig 17189   

                      - 5 szint fölött
20417   

                      - LAS rendszerű kémény esetén
23228   

3. típus         - Használatbavételi engedély
5693   

                      - Készülék(ek) bekötéséhez kiadott
                          szakvéleménnyel egyidőben 2512   

4.típus          - Tervfelülvizsgálat és helyszíni építésellenőrzés*
4858   

•           N           - Nem lakáscélú használat esetén, 70 kW 
                  teljesítmény alatt 8559   

                      - Nem lakáscélú használat esetén, 70 kW
                          teljesítmény felett** 11071   

5. típus         - Pótkiszállás
1087   

                          Intézmények kötelező műszaki felülvizsgálata
                          vizsgálati pontonként 1520   

*     A díj  lakóegységenként  kerül  felszámításra  (pl.  társasház):  1.lakás - 
teljes díj, 2-5. lakás - 50 % díjcsökkenés, 6.lakástól 75 % díjcsökkenés

**   A díj kéménykürtőnként kerül felszámításra: 1. kémény - teljes díj, 2.  
kéménytől 50 % díjcsökkenés
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3. sz. melléklet
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
megrendelésre kötelező tevékenységek

2012. évi díjtételei
 
 

 
Megnevezés Méret Nettó díj

(Ft)
 
Koromakna

 
70 kW alatt

 
4622 Ft/db

tisztítás/ellenőrzés 70 kW felett 8587 Ft/db
 
Füstcsatorna

 
Ø 0,7 m2 alatt

 
917 Ft/m

tisztítás/ellenőrzés
20 m-ig

Ø 0,7 m2 felett 1390 Ft/m

 
 
 
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
Lakosságnak felajánlott szolgáltatások

2012. évi díjtételei
 

 
 

Megnevezés Nettó díj
(Ft)

 
Kémények számítógépes méretezése

 
5510 Ft/kémény

 
Tüzelési hatásfok szabványos mérése 
gázkazánoknál
 

 
3640 Ft/vizsgálat

Rendkívüli kéményégetés 5200 Ft/alkalom
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

 
42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

 
a közösségi közlekedési szolgáltatások 

ellátásának alapvető feltételeiről
 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben foglalt felhatalmazás 
alapján  a  helyi  közösségi  közlekedés  viteldíjáról  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése jogosult dönteni, továbbá
 
Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a közösségi közlekedési feladatok ellátását 
szabályozó Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelete alapján, valamint 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. 
Törvény  6.  §  (1)-ben,  illetve  a  vasúti  közlekedésről  szóló  2005.  évi  CLXXXIII. 
Törvény  27.  §  (1)-ben  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  IV-64/43.547/2010  sz. 
határozatával  elfogadott  a  közforgalmú  közlekedési  feladatok  ellátásáról  szóló 
Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak alapján a következőt rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya
 

1. §
 
(1)         A rendelet  hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, akik utazási  

szándékkal,  az  utazási  feltételek  megtartásával  veszik  igénybe  a  
SZOLGÁLTATÓ által végzett menetrend szerinti személyszállítást.

 
(2)          A rendelet hatálya az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás 

esetében a jogszabály és a Közszolgáltatási Szerződés biztosította lehetőségek 
szerint Miskolc közigazgatási határán belül, valamint Miskolc és Felsőzsolca  
között kizárólagos joggal történő közszolgáltatási tevékenység ellátására terjed 
ki a Szolgáltató által üzemeltetett valamennyi járművén.

 
2. Általános rendelkezések

 
2. §

 
(1)     A különböző havi és éves bérletek a naptári hónap illetve az év első napjától az 

érvényességi időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Használatuk  
igazolványhoz kötött, kivéve az arcképnélküli bérleteket. A teljes árú bérletek 
csak általános bérletigazolványban, a tanuló, nyugdíjas értékszelvények tanuló 
esetében csak érvényes diákigazolványban, nyugdíjasok esetében csak érvényes 
nyugdíjas bérletigazolványban használhatók.     
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         A  2008.  június  1-től  forgalomba  került  30  napos  bérlet  érvényessége  nem  

kötődik  naptári  hónaphoz,  tetszőleges  kezdőnappal  váltható,  a  kezdőnap  0  
órájától a következő hónap azonos napját  megelőző napján 24 óráig jogosít  
utazásra.  A 30 napos bérlet  legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg, a több  
hónapra előre megváltott 30 napos bérlet kiadása külön szelvényen történik. A 
bérleten fel kell tüntetni az érvényességi idő kezdetét és végét (hónap, nap), e 
nélkül az értékszelvény nem adható ki.

 
(2)     Az  előreváltott  és  a  járművön  váltott  vonaljegy  érvényes  az  autóbusz  vagy  

villamosvonal  teljes  hosszán  két  végállomás  között  egy  utazásra,  átszállás  
nélkül.  A  vonaljegyet  az  utazás  megkezdésekor  a  jegykezelő  készülékkel  
érvényesíteni kell a járműre történő felszállás alkalmával. 

 
(3)     A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 óráig, 

érvényes az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra a  
város  közigazgatási  határán  belül  (7-es  viszonylat  esetében Keleti  kapu  
megálló). A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt 
egy vagy két felnőtt,  legalább egy, de legfeljebb három tizennégy éven aluli  
gyermekkel együtt jogosult. A 6 éven felüli gyermekek esetében utazáskor az 
érvényes magyar diákigazolványt is fel kell mutatni.

 
(4)     A 24 órás jegy vásárlásakor a vevő kérésének megfelelően feltüntetett  kezdő  

időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes. 
 
(5)     A 3 napos turistajegy a rajta megjelölt kezdőnap 0 órájától az azt követő második 

nap 24 órájáig érvényes.

(6)     A 7 napos turistajegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követő hatodik nap 24 
órájáig  érvényes.  A  jegy  névre  szóló,  az  utazás  megkezdése  előtt  a  
tulajdonosnak rá kell írnia nevét a szelvényre.

(7)      A hétvégi  családi  jegy,  a  24 órás  jegy,  a  3  és  a  7  napos  turistajegy a  7-es  
viszonylaton csak Keleti kapu megállóig használható fel.

 
(8)     A bérletszelvényre a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszámát az első utazás 

megkezdése előtt az utas tollal köteles olvashatóan ráírni. Az egyvonalas bérlet 
csak a szelvényen szereplő viszonylaton vagy viszonylatpárokon (számjelzéses, 
illetve  szám  és  betűjelzéssel  ellátott  viszonylatok)  érvényes.  Az  érintett  
viszonylatpárok  részletes  felsorolását  az  MVK  Zrt.  Utazási  Feltétele  
tartalmazza. 

 
(9)     A vonaljegyek és gyűjtőjegyek érvényességi idejük alatt nem válthatók vissza. A 

gyűjtőjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos.
 
(10)   A 2011. január 1-jétől forgalomba kerülő elővételi és járművezetői vonaljegyek, 

gyűjtőjegyek  2012.  február  29-ig,  a  2012.  január  1-től  forgalomba  kerülő  
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elővételi  és  járművezetői  vonaljegyek,  gyűjtőjegyek  2013.  február  28-ig  
utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően érvényüket vesztik. 

 
Az érvényüket vesztett elővételi vonaljegyek, valamint a hiánytalan, azaz a 10 
db  azonos  sorszámú  menetjegyet  tartalmazó  gyűjtőjegy  értékkülönbözetes  
cseréjére a Közönségszolgálati Irodában van lehetőség. Az értékkülönbözetes  
csere kizárólag tárgyévet megelőző tarifával értékesített jegyekre vonatkozik.

 
(11)   2008.  szeptember  8-tól  bevezetésre  került  a  90%-os  helyközi  kedvezményes  

menetjegy, jogosult rá a vak személy, hallássérült személy, a magasabb összegű 
családi  pótlékban  részesülő  gyermek,  valamint  az  1998.  évi  XXVI törvény  
szerint  súlyosan  fogyatékos  személy,  a  1998.  évi  XXVI  törvény  alapján  
fogyatékosság  támogatásban  részesülő  személy,  a  külön  jogszabályban  
meghatározott  okmány  alapján.  A  fenti  személyek  kísérője  is  jogosult  
kedvezményes  jegy  igénybevételére,  de  csak  abban  az  esetben,  ha  a  
kedvezményre jogosult személyt kíséri.

 
         A 90%-os kedvezményes vonaljegy a 7-es viszonylaton a járművezetőnél kerül 

értékesítésre, az MVK Zrt Utazási Feltételeiben meghatározott feltételekkel.
 

3. Díjszabásra vonatkozó rendelkezések
 

3. §
 (1)     Az MVK Zrt. közösségi közlekedési szolgáltatására vonatkozó díjakat a rendelet 

1. melléklete tartalmazza.
 
(2)     A szolgáltatásért fizetendő bruttó árak felfelé kerekítve „0” forintra végződően 

kerülnek megállapításra.
 
(3)     A  bérletigazolványok  ára  a  kiállítási  költséggel  együtt  nettó  197.-  Ft,  

érvényességük a rajtuk feltüntetett időpontig terjed.
 
(4)     Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja nettó 197 Ft.
 
(5)     A havi- és 30 napos bérletszelvények, valamint a 24 órás jegy - és turistajegyek 

kizárólag érvényességük kezdete előtt válthatók vissza nettó 197 Ft kezelési díj 
ellenében az MVK Zrt. jegypénztáraiban, és a Közönségszolgálati Irodában. 

 
(6)     Az élőállat szállítás díja:
 a)Díjmentes, amennyiben:
 1. az élőállatot a kézipoggyász méretét meg nem haladó olyan zárt 

hordozóban szállítják, amelyből az állat kijutása nem lehetséges, 
2.       a vakvezető- illetve rendőrségi kutya szállítása történik.
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b)         Vonaljegy árával azonos, amennyiben nem állat-hordozóban szállítják 

az élőállatot, és az élőállat gazdája biztosítja, hogy az élőállat ne 
veszélyeztesse az utasok nyugalmát, testi épségét (pl.: szájkosár stb.), és 
hogy ne szabaduljon el a járművön (pl.: póráz).

 
c)          Az  élőállat-bérlet  díja  azonos  az  autóbusz  és  villamos  járművekre  

megállapított általános bérletek árával.
 
(7)     A helyi tömegközlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 

cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást 
nem akadályozó kézipoggyászt,  illetve  egy db szánkót,  egy pár  sílécet,  egy  
köteg facsemetét, egy db összecsukható gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.

 
(8)     Az iskolák, tanintézetek által rendelt autóbusz különjárat díja a Minisztérium által 

megállapított mindenkori hatósági ár.
 
(9)     Üzletpolitikai  kedvezmény  alkalmazására  a  részvénytársaság  vezérigazgatója  

adhat esetenként engedélyt.
 

 4. Közösségi közlekedés viteldíjának és utazási feltételek betartásának 
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

 
4. §

 
(1)     Az MVK Zrt. jogosult a viteldíj megfizetését, és az utazási feltételek betartását 

járművezetői és jegyellenőrei útján ellenőrizni. 
 

Ennek érdekében az utas menetjegyét, bérletét, utazási igazolványát, köteles az 
MVK Zrt. feljogosított dolgozóinak átadni.

 
(2)     A viteldíjon felül 3.000 Ft bírságot köteles fizetni a helyszínen az, aki
 
-        jegy, vagy bérlet nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen  

utazási  igazolvánnyal  kísérli  meg  az  utazást,  illetve  valamilyen  utazási  
kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

-        olyan  bérlettel  (diákigazolvánnyal)  kísérli  meg  az  utazást,  melynek  
értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány)  sorszáma nincs tintával  
ráírva,  vagy  a  bérletigazolvány  (diákigazolvány)  nincs  kitöltve,  illetve  
érvényesítve,

-        élőállatot az előírt díjfizetés nélkül szállít,
-        kézipoggyászként túlméretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz 

be a járműbe,
-        saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja,
-        az utazási feltételeket nem tartja be.
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(3)     Amennyiben  a  helyszínen  nem történik  meg  a  3.000.-Ft  bírság és  a  viteldíj  

megfizetése, a (2) bekezdésben felsorolt személy a szolgáltatás igénybevételéből 
kizárásra kerül és a bírság 6.000 Ft-ra emelkedik.

 
(4)     Amennyiben  a  (2)  bekezdésben felsorolt  személy  a  pótdíjas  esemény napját  

megelőzően már rendelkezett érvényes bérlettel és azt két munkanapon belül az 
MVK  Zrt.  Közönségszolgálati  Irodájában  bemutatja,  a  bírság  600  Ft-ra  
mérséklődik.       

 
(5)     20.000.-Ft  késedelmi  díjat  köteles  fizetni  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  

bírságon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.
 
(6)     Az MVK Zrt. ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a bérletigazolvány,  

vagy értékszelvény bevonására, ha:
-       az arcképet kicserélték vagy megmásították,
-       az arcképről a tulajdonos nem ismerhető fel,
-       a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a használati 

jogosságát megállapítani nem lehet,
-       az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány (diákigazolvány) számával 

nem egyezik,
-       az  értékszelvényen  nem szerepel  a  bérletigazolvány  (diák-igazolvány)  

száma,
-       az ideiglenes nyugdíjas igazolvány az ellenőrzés időpontjában már nem 

érvényes,
-       nem a tulajdonos utazik a bérlettel, 
-       jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel.

 
(7)     Kiemelt  jegyellenőrzések  során  a  jegyellenőrzést  végrehajtó  jegyellenőrök  

jogosultak a járműre felszálló,  a járművön tartózkodó,  valamint  a közösségi  
közlekedést  nyilvánvalóan  igénybe  vevő  utasok  ellenőrzésére,  a  leszállók  
esetében közvetlenül a jármű elhagyása után, akár közterületen is. 

 
(8)     Az  MVK  Zrt.  és  a  rendőrség  közötti  együttműködés  alapján  a  kiemelt  

jegyellenőri akcióban rendőrök is részt vesznek. 
 

Az eljáró ellenőröknek lehetőségük van a jelenlévő rendőrtől segítséget kérni  
igazoltatás, adategyeztetés céljából. 

 
Bűncselekmény gyanúja, vagy hamis adatközlés esetén jegyellenőr a további  
intézkedést átadja a rendőrnek, ez minden esetben feljelentést von maga után.
 



XXI. ÉVFOLYAM                                   10.szám                                         55   
5. Vegyes rendelkezések

 
5 § 

 
(1)         Az MVK Zrt. éves szállítási teljesítményét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
 
(2)         Jelen rendelet által nem szabályozott utazási normákat és feltételeket az MVK 

Zrt. Üzletszabályzata valamint az Utazási Feltételek tartalmazzák.
 

 
6. Záró rendelkezések

 
6. §

 
Ez a Rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2009. (IV.22.) 
sz., 50/2009. (XII.23.) sz., 5/2011.(III.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 
45/2008.(XII.22.) számú rendelet hatályát veszti.
 
Miskolc, 2011. december 15.
 
  
                    Dr. Csiszár Miklós                                           Dr. Kriza Ákos
                             jegyző                                                           polgármester 
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1. melléklet a 42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

 
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. menetrend szerinti

autóbusz- és villamosjáratain, illetve a
Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán 

2012. január 1-től fizetendő díjak
 
 
1.) Autóbusz- és villamosvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:                        
 
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben                                                       236 Ft +ÁFA

b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva                                               315 Ft +ÁFA

c.) gyűjtőjegy 10 db-os                                                                                      2 205 Ft + ÁFA

 
2.)  Autóbusz  és  villamosvonalakra  érvényes  jegyek  Miskolc  közigazgatási  határáig  (a  helyi 
közlekedésben):
 
a.) 24 órás jegy a vásárlásakor feltüntetett időponttól érvényes jegy                      1 260 Ft +ÁFA

b.) 3 egymást követő napra érvényes turistajegy                                                   2 362 Ft +ÁFA

c.) 7 egymást követő napra érvényes turistajegy                                                   3 071 Ft +ÁFA

d.) hétvégi családi jegy                                                                                          2 283 Ft+ÁFA

 
3.) A 7-es helyközi vonalon érvényes kedvezményes jegytípus:
a.) 90%-os jegy                                                                                                        24 Ft+ÁFA

 
4.) Villamosvonalakra érvényes bérletek
a.) tanuló arcképes villamos havibérlet                                                                  2 283 Ft+ÁFA

b.) tanuló arcképes villamos 30 napos bérlet                                                         2 283 Ft+ÁFA

c.) nyugdíjas arcképes villamos havibérlet                                                             2 283 Ft+ÁFA

d.) nyugdíjas arcképes villamos 30 napos bérlet                                                    2 283 Ft+ÁFA

e.) általános arcképes villamos havibérlet                                                              3 701 Ft+ÁFA

 f.) általános arcképes villamos 30 napos bérlet                                                     3 701 Ft+ÁFA

 
5.) Autóbuszvonalakra érvényes bérletek Miskolc közigazgatási határáig
a.) egyvonalas általános arcképes havibérlet                                                          3 701 Ft+ÁFA

b.) egyvonalas általános arcképes 30 napos bérlet                                                3 701 Ft+ÁFA

 
 
 
 
6.) Autóbusz + villamos vonalakra érvényes kombinált bérletek Miskolc közigazgatási határáig:
 
a.) tanuló arcképes kombinált havibérlet                                                               3 071 Ft+ÁFA

b.) tanuló arcképes kombinált 30 napos bérlet                                                      3 071 Ft+ÁFA

c.) nyugdíjas arcképes kombinált havibérlet                                                          3 071 Ft+ÁFA

d.) nyugdíjas arcképes kombinált 30 napos bérlet                                                 3 071 Ft+ÁFA

e.) általános arcképes kombinált havibérlet                                                           5 512 Ft+ÁFA

f.) általános arcképes kombinált  30 napos bérlet                                                  5 512 Ft+ÁFA
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g.) arckép nélküli általános kombinált havibérlet                                                  21 260 Ft+ÁFA

h.) általános arcképes kombinált éves bérlet                                                        60 630 Ft+ÁFA

i.) arcképnélküli általános kombinált éves bérlet                                                233 858 Ft+ÁFA

 
7.)  A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbuszvonalon érvényes bérletek:
 
a.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os
        havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
        végállomás között                                                                                             528 Ft+ÁFA
 
b.)     7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló 90%-os
         30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
         végállomás között                                                                                            528 Ft+ÁFA
 
c.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas                                                            
        havibérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
        végállomás között                                                                                          3 780 Ft+ÁFA
 
d.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes nyugdíjas                                                            
        30 napos bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
        végállomás között                                                                                          3 780 Ft+ÁFA
 
e.)    7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havi-                                                     
      bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
       végállomás között                                                                                            5 276 Ft+ÁFA
 
f.)     7/2 szakaszon érvényes arcképes általános 30 napos                                              
      bérlet Miskolc közigazgatási határa - Felsőzsolca 
       végállomás között                                                                                            5 276 Ft+ÁFA
 
g.)    7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os                                                   
       arcképes havibérlet                                                                                            748 Ft+ÁFA
 
h.)    7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló 90%-os                                                      
       arcképes 30 napos bérlet                                                                                   748 Ft+ÁFA
 
i.)     7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas                                                           
       arcképes havibérlet                                                                                         5 354 Ft+ÁFA
 
j.)     7-es vonal teljes hosszán érvényes nyugdíjas                                                           
       arcképes 30 napos bérlet                                                                                5 354 Ft+ÁFA
 
 
k.)    7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes                                                           
        általános havibérlet                                                                                         7 480 Ft+ÁFA
 
l.)     7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes                                                           
        általános  30 napos bérlet                                                                               7 480 Ft+ÁFA
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2. melléklet a 42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

 
                        A                     B               C               D              E                    F

1. Szállítási 
teljesítmény a 

közszolgáltatási 
szerződés szerint

2011. 2012. Elvárt teljesítés

Terv Várható Index Terv

 

2. Férőhely km 
(ezer) 1 281 801 1 257 468 98,10% 1 182 925 98-102 %

3. Autóbusz 1 006 639 1 020 007 101,3% 802 675 98-102 %
4. Villamos 275 162 237 461 86,30% 380 250 98-102 %

5. Kocsi km (ezer) 11 175 11 206 100,2% 10 020 98-102 %
6. Autóbusz  9 884 10 052 101,7%  8 106 98-102 %
7. Villamos  1 291  1 154 89,4%  1 914 98-102 %
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 

43/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

a lakások bérletéről szóló 

25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 

A  lakások  és  helyiségek  bérletére  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes 
szabályokról  szóló  1993.  évi  LXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ltv.)  3.§  (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

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

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

 

és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.4.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási-  és  Üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el:

 

 

1.§

 

A lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 9.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5)  A  (3)-(4)  bekezdésben  foglalt  határozott  időtartamú  bérleti  szerződés  
kivételével a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kijelölt bérlő 
közjegyzői  okiratba  foglalt  egyoldalú  kiürítésre  vonatkozó  jognyilatkozatot  
tegyen arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 
a  lakás  kiürítési  kötelezettségének  eleget  tesz,  illetve  nem teljesítés  esetén  
tudomásul  veszi,  hogy  ellene  közvetlen  végrehajtási  eljárás  indul  a  lakás  
kiürítése  iránt.  A  közjegyzői  okirat  kiállításának  költsége  a  kijelölt  bérlőt  
terheli.”
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2.§

A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

 

4.§

Ez a rendelet a 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Miskolc, 2011. december 15.

 

 

 

                      Dr. Csiszár Miklós                                               Dr. Kriza Ákos
                                 jegyző                                                             polgármester
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1. melléklet a 43/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

                                                                       

A bérleti díj
 

1.Az alacsony komfortfokozatú, szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások övezetenkénti  
nettó bérleti díja 2012. január 1. napjától.

 

 A B C D

1 Övezet Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás

2  Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó

3 A 133 100  

 

50

4 B 121 92

5 C 108 83

6 D 100 58

7 E 87 54

 

2. A magas komfortfokozatú lakások nettó bérleti díja övezetenként 2012. január 1. napjától.

 

 A B C

1 Épülettípus Iparosított technológiájú épületek Hagyományos szerkezetű épületek

2 Felújítási 
kategória

15 éven belül 
felújításban 

nem részesült

15 éven belül 
részleges vagy 

teljes felújításban 
részesült

15 éven belül 
felújításban 

nem részesült

15 éven belül 
részleges vagy teljes 

felújításban 
részesült

3

4

5

6

7

ö v e z e t 
e k

 Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó

A 333 416 349 437

B 304 379 320 399

C 275 341 291 366

D 250 308 262 329
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8 E 225 275 237 295

 

3. Az Eperjesi u. 5. szám alatti épületben lévő lakások nettó bérleti díja: 470.-Ft/hó/m2

    A Szinva u. 25. szám alatti épületben lévő lakások nettó bérleti díja: 225.-Ft/hó/m2

    A Szondi u. 42-46. szám alatti épületben lévő lakások nettó bérleti díja: 208.-Ft/hó/m2

    A Második u. 1-11. szám alatti épületben lévő lakások nettó bérleti díja: 341.-Ft/hó/m2

 

4.  A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti  díja a 2. pont alapján megállapított  bérleti  díj  
110%-a.  A  2007.  január  1.  napja  előtt  piaci  alapon  bérbe  adott,  korábban  versenyeztetett  
lakások bérleti díja nem változik.

 

 

5. A rendeletben foglaltakon kívül a bérleti díj mértéke maximum 30 %-kal csökkenthető: 

a)                  ha a bérlemény alagsorban van,

b)                  ha a bérlemény társbérletnek minősül,

c)                  ha a bérlemény műszaki állapota különösen kedvezőtlen

d)                  ha a bérlemény komfortos komfortfokozatú, de nem gázfűtéses 

Több feltétel fennállása esetén legfeljebb 50% kedvezmény biztosítható.

  

6.  Az  1-4.  pont  szerinti  bérleti  díjak  az  ÁFÁ-t  nem tartalmazzák,  de  azokat  ÁFA fizetési  
kötelezettség terheli.

2. melléklet a 43/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

 

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díja
 

 

1. lift üzemeltetés biztosítása 

A földszinti és I. emeleti lakások kivételével: 485.-Ft/hó+ÁFA

 

2. központi fűtés és melegvíz szolgáltatás

a)      alapdíj: 240.- Ft/lm3/év + ÁFA

b)      hődíj: 587.- Ft/lm3/fűtési szezon + ÁFA

c)      vízmelegítési díj: 722.-Ft/m3 + ÁFA

 

3. egyedi parkolási lehetőség biztosítása 1173.- Ft/hó+ÁFA
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 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 
44/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  épített  környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján,
 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  Közgyűlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági  Bizottsága 
véleményének kikérésével,
 
és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  3.1.11.1.  pontjában  biztosított  véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási  és  -  Üzemeltetési  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el:
 

1.      §

 A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 
14/2007.  (V.17.)  számú  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  rendelet)  3.  §  (1) 
bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„12.   Közterületi  reklámhasznosító  szervezet:  a Miskolc  MJV Önkormányzatával 
megkötött megállapodás alapján a MIKOM Nonprofit Kft. „
  

2.      §
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.
  
Miskolc, 2011. december 15.
  
                      Dr. Csiszár Miklós                                               Dr. Kriza Ákos
                                 jegyző                                                             polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 

45/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló

26/2010. (VI.30.) számú rendelet módosításáról
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I. 
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

 

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

 

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

 

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

 

1. §
 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. sz. melléklet

 

A./ Várakozási díjtételek
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

 
                                 1 óra várakozás díja         Félnapi jegy              Napi jegy
 
                                (Ft)                             (Ft)                             (Ft)
Zöld Zóna                320                             1 280                          2 560   

Sárga Zóna              210                                840                          1 680   

Kék Zóna                 145                                580                          1 160   
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A  fizető  parkolókban  kialakított  mozgáskorlátozotti  hely  igénybevételéért  1  órára 
fizetendő  várakozási  díj  személygépkocsi,  három-vagy  négykerekű  motorkerékpár, 
valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén - a tárgyév 
januári  napjától  tárgyév  december  31.  napjáig  terjedő  időszakban  -  az  állami 
adóhatóság  által  az  előző  naptári  év  szeptemberében  és  az  azt  megelőző  tizenegy 
hónapban  egy  liter  ESZ  95-ös  ólmozatlan  benzin  üzemanyagköltség-elszámolással 
kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a 
kétszerese.

A  díj  megfizetése  alól  mentesül  az,  aki  a  parkolóhelyet  „Parkolási  Igazolvány 
mozgásában  korlátozott  személy  részére”  igazolvánnyal,  a  törvényi  előírásoknak 
megfelelően veszi igénybe. 

B./ Várakozásra jogosító bérletek díjtételei (Ft/Év)

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)
 

Lakossági bérlet díjtételei:
 Éves

Első gépjármű esetén 2 350

Második gépjármű esetén 5 150

 
 
Intézményi bérlet díjtételei:
 Éves

Szülők részére *** 2 150

 
 
Kombinált, az egész felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

 Éves Miskolc kártyával 
rendelkezők részére

Magánszemély   80 000 -

Gazdálkodó szervezet 145 000 -
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ZÖLD zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

 Éves Miskolc kártyával 
rendelkezők részére

Magánszemély  60 000 -

Gazdálkodó szervezet 116 000 -

 
 
SÁRGA zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

 Éves Miskolc kártyával 
rendelkezők részére

Magánszemély 44 000 -

Gazdálkodó szervezet 87 000 -

 
 
KÉK zónás felszíni fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

 Éves
Miskolc kártyával 

rendelkezők részére

Magánszemély 15 400 -

Gazdálkodó szervezet 28 000 -

 
 
ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
 Éves

Gazdálkodó szervezet 295 000

 
 
 
SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
 Éves

Gazdálkodó szervezet 231 000
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KÉK zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:
 Éves

Gazdálkodó szervezet 167 000

 
 
TURISTA bérletek díjtételei:
 3 napi 5 napi 7 napi

Minden zónára érvényes 5 200 7 600 10 500

Minden zónára + Parkolóházakban 
érvényes 6 400 9 900 13 900

 

 

ZÖLD zónás GAZDÁLKODÓ szervezet egy parkolóra vonatkozó díjtétele:
 Éves

Gazdálkodó szervezet 69 300

 
 
SÁRGA zónás GAZDÁLKODÓ szervezet egy parkolóra vonatkozó díjtétele:
 Éves

Gazdálkodó szervezet 52 000

 
 
KÉK zónás GAZDÁLKODÓ szervezet egy parkolóra vonatkozó díjtétele:
 Éves

Gazdálkodó szervezet 16 700

 

 

Rendszám nélküli bérlet díja:
 

Az adott zónára vonatkozó bérletek árának háromszorosa.
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C./ Egyéb költségek
(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

 
Mindhárom változatban változatlan áron maradna!

 
Lakossági bérlet cseréje                                                                                 1.000 Ft.-

Egyéb bérlet cseréje                                                                                       2.000 Ft.-

Chip kártya költsége                                                                                      2.000 Ft.-

A parkolóbérlet, parkolójegy, illetve a parkolási igazolvány utólagos 

bemutatásának kezelési költsége                                                                     2.000 Ft.-

2. §
 
A 4. számú mellékletből mely az „Előre váltott  parkolásra jogosító bérletek típusai, 
igénybevételük módja” – rendelkezéseit  tartalmazza,  kikerül a 10., a Miskolc kártya 
használatával kapcsolatos pont, így a 11. pont lép a 10. pont helyébe.
 

4. sz. melléklet

 

Előre váltott parkolásra jogosító bérletek 
típusai, igénybevételük módja

 1. A bérlet várakozóhely kizárólagos használatára nem jogosít, kizárólag a helyszíni 
díjfizetési kötelezettség alól mentesít.

 

2. Közlekedési szolgáltatást, teherfuvarozást végző 3500 kg-ot meghaladó össztömegű 
gépjárműre parkoló bérlet nem váltható.

 

3. Az évközben váltott éves parkoló bérletek ára (kivéve az un. lakossági bérletet) az 
egész éves bérlet  árának hónapok szerint elosztott  arányos része.  A váltás napjának 
hónapja teljes hónapnak számít.

 

4. Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek térítés ellenében

a) havi (a váltás napjától számított 30 napig érvényes),

b) negyedéves,

c) féléves, éves,

d) turista (3 napra, 5 napra, 7 napra, minden zónára érvényes),

e)  kombinált  turista  (3  napra,  5  napra,  7  napra,  minden  zónára  + parkolóházakban 
érvényes)

parkoló bérletet válthatnak.
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5. Várakozóhely igénybevételéhez

a) magánszemély parkoló bérlet,

b) lakossági bérlet,

c) intézményi bérlet,

d) rendszám nélküli bérlet

váltható.

 

5.1. Magánszemély megjelölésű parkoló bérlet vásárlására jogosult az a magánszemély, 
aki  a  forgalmi  engedélybe  bejegyzett  adatok  szerint  a  gépjármű  tulajdonosa,  vagy 
üzembentartója,  melyet  az  eredeti  okmány  bemutatásával  köteles  igazolni. 
Magánszemély megjelölésű parkoló bérlet kizárólag adott rendszámhoz kapcsolódóan 
váltható.

 

5.2. Egy parkolóra szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a fizető parkolóhelyet az 
az állandó miskolci lakóhellyel, vagy a nem miskolci állandó lakóhellyel, de bejelentett 
miskolci  tartózkodási  hellyel  rendelkező  magánszemély,  akinek  közvetlenül  a 
lakóhelye mellett fizető parkolóhely üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol 
nem oldható meg. A lakossági bérlet csak egy naptári évre válthatók meg a megvásárlás 
időpontjától függetlenül.

A  lakossági  parkoló  bérletet  az  igénylő  a  lakóhelyéhez  legközelebb  eső  parkolóba 
kérheti  személyi  igazolványa,  lakcím  kártyája,  a  gépkocsi  tulajdonjogát  igazoló 
forgalmi engedélye bemutatása mellett, feltéve, hogy a bemutatott okmányok adatai a 
név és lakcím tekintetében megegyeznek.

A lakossági bérletre  jogosult  magánszemélyek csak egy parkoló területre  jogosultak 
lakossági parkolóbérletet igényelni. A jogosult lakásonként, illetve lakóingatlanonként 
maximum  kettő  darab  lakossági  parkolóbérletet  vásárolhat  az  1.  sz.  mellékletben 
meghatározott díj ellenében. Minden további bérlet az adott zónára érvényes általános 
szabályok  mellett  vásárolható  meg.  Lakossági  bérlet  kizárólag  adott  rendszámhoz 
kapcsolódóan váltható.

 

5.3. Egy parkolóra szóló un. intézményi bérlettel veheti igénybe a fizető várakozásra 
kijelölt  parkolóhelyeket  az  a  szülő,  akinek  a  gyermeke  olyan  bölcsődébe,  óvodába, 
vagy  általános  iskolába  jár,  amely  mellett  közvetlenül  fizetőparkoló  üzemel  és  a 
parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg. Az intézményi parkoló bérletet a 
gyermek  bölcsődéje,  óvodája,  vagy általános  iskolájához legközelebb eső parkolóba 
kérheti  bölcsőde,  óvoda,  iskolalátogatási  igazolás  bemutatása  mellett.  Az 
igénybevételre jogosult 8.00 – 9.00 óráig, valamint 15:45 – 18.00 óráig maximum 15 
perc  időtartamig  veheti  igénybe  a  parkoló  területet  az  alábbiak  szerint:  A  15  perc 
várakozás időtartamára óratárcsát kell az első szélvédő mögött elhelyezni, amelyen a 
várakozás kezdetének időpontját kell beállítani. A tárcsával nem rendelkező, illetve a 
nem valós időt beállító jármű vezetője pótdíjat köteles fizetni. Az intézményi parkoló 



XXI. ÉVFOLYAM                                   10.szám                                         70   
bérlet  a  1.  sz.  mellékletében  meghatározott  díjért  vásárolható  meg.  Intézményi 
kizárólag adott rendszámhoz kapcsolódóan váltható

 

5.4. Gazdálkodó szervezetek válthatnak rendszám nélküli parkoló bérletet.

 

6. Meghatározott időre érvényes bérletért az adott zónára érvényes bérlet éves árának az 
érvényességi idővel arányos részét és a bérletcsere költségét kell fizetni.

 

7. Az üzemeltető  a  megváltott  parkolóbérletet  az érvényességi  idő lejárta  előtt  nem 
köteles visszaváltani.

 

8. A  december  31-én  érvényben  lévő  parkoló  bérletek  érvényességi  ideje 
meghosszabbodik a következő év január 10. napjáig.

 

9. A forgalmi rendszám változása, vagy a parkoló bérlet megrongálódása, ill. elvesztése 
esetén a bérlet csere megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, ill. új bérlet állítható ki.

 

10.  Kizárólagos használatú várakozóhely igénybevételére  szóló bérletet  a várakozási 
közszolgáltatás  üzemeltetője  adhat  ki.  A  kizárólagos  használatú  várakozóhely 
igénybevételére  szóló  bérlet  ellenértékeként  fizetendő  díjat  az  1.  sz.  melléklet 
tartalmazza.

 

 

3. §
 

Ez a rendelet 2012. január 1-jével lép hatályba és 2012. január 2. napján hatályát veszti.
.

 

Miskolc, 2011. december 15.
 
 
 
 
  Dr. Csiszár Miklós                                                                     Dr. Kriza Ákos
           jegyző                                                                                    polgármester  
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 
46/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők 

sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló
 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosításáról

 

 Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  temetőkről  és  a 
temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény 40.  §  (2)  bekezdésében  és  41.  §  (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
 

a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,

 

az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  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  Közgyűlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági 
Bizottsága véleményének kikérésével,

 

az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  véleményének 
kikérésével

 

és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 3.1.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és-  Üzemeltetési 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

1. §
 
A rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„3.§     Sírhelyek díjtételei, egyéb szolgáltatások díjai

 
(1)       Sírhelyek díjtételei forintban meghatározva 
 
 
  Forint   

 
   Szentpéteri Kapui Városi Köztemető                                                                                                                                                

 
 Családi sírbolt  (9m2 ) Ft/m2 18 200      

  Sírhely felnőtt egyszemélyes         
                                                                 26 800      

  Sírhely felnőtt  
kétszemélyes                                                                           45 500      

  Sírhely gyermek                         
                                                                       3 650      

  Díszsírhely  
egyszemélyes                                                                            203 100      

 
 Hantnélküli sírhely                                                        

  (egyszemélyes felnőtt)  
19.20.21.parcella                                                          55 400      

  (egyszemélyes  
felnőtt)16.parcella                                                                  149 500      

  Családi  
urnasírhely                                                                                            17 100      

  Családi urnasírhely  
alépítménnyel                                                                     24 000      

 
 Urnafülke                                                                         

  6,7, 8,  
parcellákban                                                                                      
          9 250      

  Északi, nyugati  
falban                                                                                        16 600      

 
 Kolumbárium                                                                   

  1 férőhelyes                                      
                                                                     9 300      

  2 
férőhelyes                                                                                           
            14 500      

  3-4 férőhelyes             
                                                                                      21 300      

  Hamvak beszórása 
(szórókút)                                                                           32 300      

 
 Temetkezési hely rekonstrukciós díj    6 900      

 
   Vasgyári Temető       
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  Családi sírbolt  

Ft/m2                                                                                             18 200      
  Sírhely felnőtt egyszemélyes                              

                                                  25 700      
  Sírhely felnőtt  

kétszemélyes                                                                                 45 500      
  Sírhely gyermek                                          

                                                             3 650      
  Családi  

urnasírhely                                                                                         
     17 100      

 
   Perecesi Temető       

  Sírhely felnőtt  
egyszemélyes                                                                                25 700      

  Sírhely felnőtt  
kétszemélyes                                                                                45 500      

  Sírhely  
gyermek                                                                                              
         3 650      

  Családi  
urnasírhely                                                                                         
      17 100      

 
   Lyukói Temető       

  Sírhely felnőtt  
egyszemélyes                                                                                25 700      

  Sírhely felnőtt  
kétszemélyes                                                                                 45 500      

  Sírhely  
gyermek                                                                                                 3 650      

  Családi  
urnasírhely                                                                              
                17 100      

 
   Hámori Temető       

 
 Sírhely felnőtt egyszemélyes                                        25 700      

 
 Sírhely felnőtt kétszemélyes                                          45 500      

 
 Gyermek sírhely                                                                3 650      

 
 Családi urnasírhely                                                        17 100      

 
   Ómassai Temető       

 
 Sírhely felnőtt egyszemélyes                                       25 700      

 
 Sírhely felnőtt kétszemélyes                                               45 500      
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 Gyermek sírhely                                                                3 650      

 
 Családi urnasírhely                                                        17 100      

 
   Bükkszentlászlói Temető       

 
 Sírhely felnőtt egyszemélyes                                       25 700      

 
 Sírhely felnőtt kétszemélyes                                       45 500      

 
 Gyermek sírhely                                                               3 650      

 
 Családi urnasírhely                                                       17 100      

 
     

 
   (2)         Szolgáltatások díjai forintban meghatározva            

 
     

 
   Szentpéteri kapui városi köztemető       

 
 Nagyravatalozó használati díja/szertartás                    26 700      

 
 Kisravatalozó használati díja/ szertartás                      21 200      

 
 Hűtési díj Ft/nap                                                               1 800      

 
 Halottátvétel díj Ft/fő kellékek nélkül                              5 250      

 
 Halottátvétel díj Ft/fő kellékekkel                                  12 700      

 
 Urnaátvétel kellékekkel        2 400      

 
 Gyászzene                                                                         4 150      

 
 Gyászzene, vers kívánság szerinti                            

 
 összeállításban                                                                  5 800      

 
 Térkihangosítás                                                                 3 000      

 
 Sírásás felnőtt sír                                                          31 800      

 
 Sírásás gyermek sír                                                      14 750      

 
 Sírásás urnasír                                                                  9 200      

  Exhuma sírásás                                                             44 300      
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 Külső ravatalozó igénybevételi díj                                   14 800      

 
 Sírrekonstukciós díj                                                            5 900      

 
   Vasgyári temetőben       

 
 Ravatalozó használati díj kellékekkel     

 
 és berendezési tárgyakkal                                                11 800      

 
 Külső ravatalozó használati díj kellékekkel              

 
 és berendezési tárgyakkal                                                13 200      

 
 gyászzene                                                                           4 150      

 
 gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban           5 800      

 
 sírásás felnőtt sír                                                           31 800      

 
 sírásás gyermek sír                                                        14 750      

 
 sírásás urnasír                                                                   9 200      

 
 exhuma sírásás                                                             44 300      

 
 próbaásás                                                                       13 350      

 
   Perecesi Temető       

 
 Ravatalozó használati díj kellékekkel     

 
 És berendezési tárgyakkal                                             10 850      

 
 Sírásás felnőtt sír                                                          31 800      

 
 sírásás gyermek sír                                                       14 750      

 
 sírásás urnasír                                                                   9 200      

 
 exhuma sírásás                                                              44 300      

 
   Hámori Temetőben       

 
 Ravatalozó használati díj kellékekkel     

  És berendezési tárgyakkal                                            10 850      
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 Sírásás felnőtt sír                                                       31 800      

 
 sírásás gyermek sír                                                    14 750      

 
 sírásás urnasír                                                                9 200      

 
 exhuma sírásás                                                           44 300      

 
   Lyukói Temetőben       

 
 Sírásás felnőtt sír                                                       31 800      

 
 sírásás gyermek sír                                                    14 750      

 
 sírásás urnasír                                                                9 200      

 
 exhuma sírásás                                                         44 300      

 
   Bükkszentlászlói Temetőben       

 
 Ravatalozó használati díj kellékekkel     

 
 És berendezési tárgyakkal                                          10 850      

 
 Sírásás felnőtt sír                                                      31 800      

 
 sírásás gyermek sír                                                   14 750      

 
 sírásás urnasír                                                              9 200      

 
 exhuma sírásás                                                         44 300      

 
   Ómassai Temetőben               

 
 Sírásás felnőtt sír                                                     31 800      

 
 sírásás gyermek sír                                                  14 750      

 
 sírásás urnasír                                                              9 200      

 
 exhuma sírásás                                                         44 300      

 
   Temetőfenntartási díj       

 
 Vállalkozás-szerű munkavégzés     

  Engedély (engedély bírálat, emlék átvétel,     
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 Folyamat ellenőrzés, temető-fenntartási díj)              12 000      

Szentpéteri kapui Temető  
Behajtási díj                                                                                        250   
Halottak napi virágárusítás   
Temetőn belül (pavilon/nap)                                                         11000     
     Reklámhely a temető kerítésén (1 m2 /hó)                                      8 500     
 
                                                                                                          

2. §
 

 
Ez a rendelet 2012. január 1-jével lép hatályba és 2012. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Miskolc, 2011. december 15.
 
 
 
  Dr. Csiszár Miklós                                                                     Dr. Kriza Ákos
           jegyző                                                                                    polgármester     
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

 

47/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
 

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

módosításáról
 

 

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

 

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

 

a  Hgt.  24.  §  (2)  bekezdésében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Észak-
magyarországi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

1. §
 

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2001. (XII.12.) önkormányzati 
rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet)  4.  melléklete  helyébe  jelen rendelet  1.  
melléklete lép.

 

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

 

 

2. §
 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1. napján lép  
hatályba.
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(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése a Miskolc Térségi Konzorcium 2011. december 

21. napján tartandó konzorciumi tanácsülésén meghozandó, a hulladékkezelési 
közszolgáltatási  díjat  jóváhagyó  konzorciumi  tanácsi  határozat  meghozatalát  
követő 11. napon lép hatályba.

 

(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Miskolc, 2011. december 15.

 

 

 

                    Dr. Csiszár Miklós                                           Dr. Kriza Ákos
                            jegyző                                                          polgármester
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

201  1. december 15-én:  
 Zárt ülésen hozott határozatai:

XII-328/23.697/2011. sz. határozat 

Tárgy: A közterület-felügyeleti együttműködésről szóló Társulási Megállapodás 
megszüntetése  és  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala 
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a közterület-
felügyeleti  együttműködésről  szóló Társulási  Megállapodás  megszüntetésére és 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Alapító  Okiratának 
módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Felsőzsolca Város Önkormányzata, 
Onga  Nagyközség  Önkormányzata,  Sajólád  Községi  Önkormányzata,  Bőcs 
Községi Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2008.  december  18.  napján  a  közterület-felügyeleti  feladatok  összehangolt 
ellátására  létrejött  „Társulási  Megállapodás”  2011.  december  31.  napjával 
történő megszüntetéséhez hozzájárul a határozat 1. sz. melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  Társulási 
Megállapodás megszüntetésének aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

3./ A Közgyűlés Felsőzsolca Város Önkormányzata részére az elvégzett közterület-
felügyeleti feladatok ellátása után 2011.október 31.napjáig fennálló 3.049.148,- 
Ft,  Onga Nagyközség Önkormányzata részére pedig a 2011.október 31.napjáig 
fennálló 2.518.183,- Ft tartozás és a Társulási Megállapodás 26. pontja szerint 
felmerülő kamat megfizetésére – 2012. január 1. napjától – 12 havi részletfizetést 
engedélyez egyenlő részletekben azzal, hogy a tartozást minden hónap 5. napjáig 
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kell  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  költségvetési  elszámolási 
számlájára átutalni. A részletfizetés elmulasztása esetén a tartozás egyösszegben 
esedékessé válik.
A 2011.  november  01.  és  2011.  december  31.  közötti  működési  időszak és  a 
feladatellátásra szolgáló személygépjármű értékének pénzügyi végelszámolására, 
a résztvevők által történő egyösszegű be- és kifizetések teljesítésére 2012. január 
31. napjáig kerül sor.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. január 31., ill. 2012. december 5.

4./ A  Közgyűlés  jóváhagyja,  hogy  a  közterület-felügyeleti  társulási  feladatok 
ellátására  biztosított  2  fő  -  a  közterület-felügyeleti  feladatok  városunk 
közigazgatási  területén történő ellátására - továbbra is a Polgármesteri  Hivatal 
létszámában maradjon.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet    
Határidő: 2011. december 31.

5./ A  Közgyűlés  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Alapító 
Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
5.1.  Az  Alapító  Okirat  8.  pont  „Illetékességi  területe”  szövegrészből  a 

„közterület-felügyelet  hatáskörébe  tartozó  feladatok  tekintetében  – 
megállapodás  alapján  –  Bőcs,  Felsőzsolca,  Onga,  Sajólád  közigazgatási 
területe” szövegrészt törli.

5.2. Az Alapító Okirat 12. pont „Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe 
tartozó feladatok megjelölése” szövegrészt kiegészíti a „841173 Statisztikai 
tevékenység” szövegrésszel.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet    
Határidő: azonnal

6./ A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a módosításokkal  egységes 
szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratnak  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 
10 napon belül. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a határozat 2. sz. 
mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 10 napon belül
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XII-329/23.698/2011. sz. határozat 

Tárgy: 2012.  évi  városi  kitüntető  díjak  és  címek  adományozására  tett 
javaslatok  előzetes  elbírálását  végző  Kuratórium  tagjainak 
megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat által 
adományozott  címek  és  díjak  odaítélésére  létrehozott  Kuratórium  tagjainak 
megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat  elismeréseinek  alapításáról  és  adományozásuk  szabályairól  szóló 
38/2004.(XI.  10.)  rendelete  alapján  a  kitüntető  címek  és  díjak  adományozására  tett 
javaslatok  előzetes  elbírálását  végző  Kuratórium  tagjainak  2012.  évre  az  alábbi 
személyeket választja meg: 

1. Dr. Kriza Ákos polgármester (a Kuratórium elnöke)
2. Dr. Zsiga Marcell alpolgármester (a Kuratórium titkára)
3. Dr. Kiss János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Szegedi Márton, a Pénzügyi Bizottság elnöke
5. Soós Attila, a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottság elnöke
6. Molnár Péter, az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági, és Sport Bizottság 

elnöke
7. Dr. Kovács László, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
8. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora
9. Dr. Lakatos István, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke
10. Rudolf Mihály építész, a B-A-Z Megyei Építész Kamara elnöke
11. Bihall Tamás, a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
12. Székely András, nyugalmazott iskolaigazgató
13. Rostás László főépítész
14. Mikolai Vince római katolikus esperes
15. Dr. Újszászy László, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság titkára
16. Dr. Kocziszky György, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja
17. Gyarmati Béla újságíró, a Miskolci Nemzeti Színház nyugalmazott igazgatója 
18. Várhelyi Zoltán a Széchenyi ’56 Emlékbizottság elnöke

Póttag:  
1. Hajnal József újságíró

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

XII-330/23.699/2011. sz. határozat

Tárgy: A  CINE-MIS  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjainak  
megválasztása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  a CINE-MIS 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  CINE-MIS  
Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  tagja,  Boroviecz  László  (elügyelőbizottsági  
tagsági megbízatása a határozott  idő letelte miatt  2011. december 31. napjával  
megszűnik.

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  CINE-MIS  
Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  tagja,  Kishonthy  Zsolt  (felügyelőbizottsági  
tagsági megbízatása a határozott  idő  letelte  miatt  2011.  december  31.  
napjával megszűnik.

3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  CINE-MIS  
Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  tagja,  Váraljai  Zoltán  ) felügyelőbizottsági  
tagsági megbízatása a határozott  idő letelte miatt  2011. december 31. napjával  
megszűnik.

4. A Közgyűlés a CINE-MIS Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Boroviecz 
Lászlót  2012.  január  1.  napjától  2014.  december  31.  napjáig  terjedő  
időtartamra megválasztja.

5. A Közgyűlés a CINE-MIS Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Kishonthy 
Zsoltot  2012.  január  1.  napjától  2014.  december  31.  napjáig  terjedő  
időtartamra megválasztja.

6. A Közgyűlés a CINE-MIS Nonprofit  Kft. felügyelőbizottsági tagjává  Váraljai  
Zoltánt  2012.  január  1.  napjától  2014.  december  31.  napjáig  terjedő  
időtartamra megválasztja.

7. A  Közgyűlés  utasítja  a  CINE-MIS  Nonprofit  Kft. ügyvezetőjét,  hogy  a  
felügyelőbizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban a szükséges cégeljárást  
folytassa le. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: CINE-MIS Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. január 15.

XII-331/23.700/2011. sz. határozat

Tárgy: Az MVSI Miskolc Városi  Sportiskola Nonprofit Kft.  felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztása 
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  MVSI 
Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjainak 
megválasztására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az MVSI Miskolc 
Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  tagja,  Illyés  Miklós 
felügyelőbizottsági  tagsági  megbízatása  a  határozott  idő  letelte  miatt  2012. 
január 4. napjával megszűnik.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az MVSI Miskolc 
Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  tagja,  Bachner  András 
felügyelőbizottsági  tagsági  megbízatása  a  határozott  idő  letelte  miatt  2012. 
január 4. napjával megszűnik.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az MVSI Miskolc 
Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  tagja,  Lénárt  György 
felügyelőbizottsági  tagsági  megbízatása  a  határozott  idő  letelte  miatt  2012. 
január 4. napjával megszűnik.

4. A  Közgyűlés  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági  tagjává  Illyés  Miklóst  2012.  január  5.  napjától  2014. 
december 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.

5. A  Közgyűlés  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjává Bachner Andrást  2012. január 5. napjától 2014. 
december 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.

6. A  Közgyűlés  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjává Lénárt Györgyöt  2012. január 5. napjától 2014. 
december 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.

7. A  Közgyűlés  utasítja  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a felügyelőbizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban a 
szükséges cégeljárást 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola 
Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. január 15.

XII-332/23.161-8/2011. sz. határozat 

Tárgy: Egyedi szociális  hatósági fellebbezések ( 2011. október, november  
hó)
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1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  az  egyedi  szociális  
hatósági ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,  
és  a polgármester

I/1. ESZ:317500-2/2011. 
Számú I. fokú határozatát

Greskó Gábor 23.498/2011.

I/2. ESZ:307339-3/2011. 
Számú I. fokú határozatát

Mészáros Sándorné 23.523/2011.

I/3. ESZ:307474-1/2011. 
Számú I. fokú határozatát

Lipták Éva Erzsébet 23.524/2011.

I/4. ESZ:317103/2011. Számú 
I. fokú határozatát

Rácz Béla 23.542/2011.

I/5. ESZ:308559-3/2011. 
Számú I. fokú határozatát

Jaskó Olga Jolán 23.568/2011.

I/6. ESZ: 316237/2011. számú 
I. fokú határozatát

Dányi Ferencné 23.569/2011.

I/7. ESZ: 304857-10/2011. 
számú I. fokú határozatát

Balázs Ferenc Vendel 23.601/2011.

I/8. ESZ: 318653/2011. számú 
I. fokú határozatát

Tőzsér Tamás 23.602/2011.

I/9. ESZ: 319335/2011. számú 
I. fokú határozatát

Fekete László 23.605/2011.

I/10
.

ESZ: 318967/2011. számú 
I. fokú határozatát

Janota Ibolya 23.632/2011.

I/11
.

ESZ: 318468/2011. számú 
I. fokú határozatát

Vilmányi Anita 23.637/2011.

I/12
.

ESZ: 318288/2011. számú 
I. fokú határozatát

Horváth Ferencné 23.638/2011.

I/13
.

ESZ: 304988-8/2011. 
számú I. fokú határozatát

Hajek Gáborné 23.646/2011.

II/1. ESZ: 317020-2/2011. 
számú I. fokú határozatát

Sulyok Sándorné 
Kárpáti Edit

23.566/2011.

II/2. ESZ: 318185/2011. számú 
I. fokú határozatát

Oláh Anita 23.633/2011.

III/3
.

ESZ: 318194-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Kersch Péter Lászlóné 23.645/2011.

III/1
. 

ESZ: 318026-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Szőllősi Gabriella 23.579/2011.

IV/1 ESZ: 312187-10/2011. 
számú I. fokú határozatát

Sallai Szabolcs János 23.631/2011.

V/ 1. ESZ: 318894/2011. számú 
I. fokú határozatát

Baris Árpád Jánosné 23.639/2011.

I/14. ESZ.317981/2011.szám
ú I. fokú határozata

Kocsis Bertalanné 23.658/2011.

I/15. ESZ:316048/2011.szám
ú I. fokú határozata

Szabó Károly 
Balázsné

23.715/2011.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 8 napon belül

XII-3  33/23.749  /2011. sz. határozat  

Tárgy: az  Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  Egyesített 
Bölcsőde  és  Egészségügyi  Szolgálat  vezetője  közalkalmazotti  jogviszonyának 
megszüntetésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dr.  Kovács  Katalin  az  Egyesített 
Bölcsőde  és  Egészségügyi  Szolgálat igazgatója  határozatlan  idejű 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásár ól szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25. § (2) a) pontja alapján 2011. december 16. napjával a felek 
közös megegyezésével megszünteti. 

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
közalkalmazotti  jogviszony  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetésére 
irányuló dokumentum aláírására. 

3. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézmény Szervezeti és 
Működési  Szabályzata  alapján  2011.  december  17.  napjától  az  új 
intézményvezető  megbízásáig,  de  legfeljebb  2012.  szeptember  30.  napjáig 
Soltész Ferencné  látja el. 

Felelős  :  polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2011. 12. 16. 

XII-334/23.750/2011. sz. határozat 

Tárgy: Javaslat a  ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 
Pályafelújítás,  vonalhosszabbítás  és  kapcsolódó  infrastruktúra 
tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc városi 
villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt  Pályafelújítás,  vonalhosszabbítás  és 
kapcsolódó infrastruktúra tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, a ,,Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése”  nagyprojekt   Pályafelújítás,  vonalhosszabbítás  és  kapcsolódó 
infrastruktúra  tárgyú  vállalkozási  szerződés  2.  sz.  módosítását  és  felhatalmazza  a  
Polgármestert  annak  aláírására,  továbbá  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a 
Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítását a Közreműködő Szervezetnek és Irányító  
Hatóságnak ellenjegyzésre megküldje. 

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :     Gazdálkodási Főosztály
Határidő  : azonnal
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201  1. december 15-én:  
Nyílt ülésen hozott határozatai:

XII-299/23.666/2011. sz. határozat 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 2011. évi 
költségvetés  I-III.  negyedévi  teljesítéséről”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetési gazdálkodás I-
III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

XII-300/23.668/2011.   sz. határozat   

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójára

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat  az Önkormányzat 
2012.  évi  költségvetésének  koncepciójára”  című  előterjesztést,  és  a  következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének koncepcióját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

2. A Közgyűlés a költségvetési javaslat kimunkálása, a költségvetési rendelettervezet 
összeállítása során szükségesnek tartja alapelvként kezelni a következőket:

• A költségvetés egyensúlyát biztosítani kell.

• A 2012. évben esedékes adósságszolgálati kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
forrást meg kell teremteni. 

• A  pénzügyi  stabilitás  biztosítása  mellett  kiemelt  célként  kell  kezelni  az 
eladósodás „megfékezését”, csökkentését.

• Továbbra is meg kell őrizni az önkormányzat működőképességet.

• Fedezetet kell biztosítani a közbiztonság javítását szolgáló feladatok ellátására.

• A  gazdálkodás  hosszú  távú  stabilitása  érdekében  új  munkahelyeket  kell 
teremteni.
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• Az  önkormányzati  feladatellátás  valamennyi  területén  szigorú,  takarékos 

gazdálkodást kell folytatni.

• A gazdálkodásban érvényre kell juttatni a költséghatékonyság elvét.

• Az  állami  támogatással  megvalósítandó  feladatok  önkormányzati  forrását 
biztosítani szükséges (Pl. Kultúra, közlekedés).

• A  szűkös  forráslehetőségek  mellett  biztosítani  kell  a  közoktatási  feladatok 
színvonalas ellátását.

• A gazdálkodás biztonsága érdekében tartalékot kell képezni.

3. A költségvetési tervezés további szakaszában, valamint a költségvetés végrehajtása 
során figyelembe kell venni az alábbiakat:

3.1. Az önkormányzat bevételei vonatkozásában:

• Fel  kell  tárni  azokat  a  forráselemeket,  amelyekkel  a  bevételek  tovább 
növelhetők.

• Minden  területen  növelni  kell  a  saját  bevételeket,  hasznosítani  a  szabad 
kapacitásokat.

• A nyújtott szolgáltatások díjait (pl: térítési díjak, bérleti díjak, stb.) felül kell 
vizsgálni.

• Fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  kintlévőségek  állományának 
csökkentésére.

• Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, mely által 
a gazdálkodásba többlet forrás vonható be.

• Meg kell  teremteni  a lehetőségét  annak, hogy a Miskolc Holding Zrt,  és 
tagvállalatai  az  önkormányzat  bevételi  forrásaihoz,  illetve  feladataihoz 
fokozottabban járuljanak hozzá.

3.2. A kiadások vonatkozásában:

• Az intézményi  struktúrát felül kell vizsgálni. Ennek keretében meg kell 
szüntetni  a  felesleges  párhuzamosságokat,  hatékony,  méretgazdaságos 
intézményi struktúrát kell kialakítani. Ennek keretén belül:

• A főzőkonyhák kapacitás kihasználtságát felül kell vizsgálni.

• Az  intézményi  feladatellátás  területén  vizsgálni  kell  a  kiszolgáló 
tevékenységek  (karbantartás,  gazdálkodási  feladatok)  hatékonyabb 
formában történő ellátását.

• Meg  kell  vizsgálni  a  közös  beszerzésekben  rejlő  megtakarítási 
lehetőségeket,  a  piaci  árelőny  elérése  érdekében  mind  a  Polgármesteri 
Hivatal, mind az intézmények tekintetében.
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• Az önkormányzati feladatellátás valamennyi területén hatékony, szigorú, 

takarékos gazdálkodást kell folytatni.

• Meg  kell  vizsgálni  az  adósságszolgálati  kötelezettségek  átütemezését, 
konverzióját.

• A rendelkezésre álló forrásokra tekintettel el kell végezni az önként vállalt 
feladatok  felülvizsgálatát  mind  a  feladatvállalás  köre,  mind  mértéke 
vonatkozásában.

• Át  kell  tekinteni  a  Miskolc  Holding  Zrt,  és  tagvállalatai,  valamint  a 
költségvetési igénnyel fellépő gazdasági társaságok támogatási rendszerét.

3.3. A  már  elindított  beruházások  folytatódnak.  Ezen  túlmenően  olyan  
beruházások  indíthatók,  amelyek  gazdasági  számításokkal  
alátámasztottak és a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkenését 
eredményezik.  Az  esedékes  feladatok  rangsorolásánál  az  alábbi  
csoportosítás szerint kell eljárni.

I. A  leszerződött,  már  folyamatban  lévő  feladatok  folytatásához  a 
szükséges forrást biztosítani kell.

II. A már elnyert pályázatokhoz az önrészt biztosítani kell.

III. A 2011. évben a 2012. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek 
költségvetésbe történő beépítését vizsgálni kell.

IV. A  benyújtott  és  benyújtandó  pályázatok  önrészéhez  forrást  kell 
biztosítani.

4. A  2012.  évi  költségvetési  törvény  elfogadását  követően  az  Önkormányzatot  a 
központi  költségvetésből  megillető  forrásokat  pontosítani  kell  (normatív  állami 
hozzájárulások,  állami  támogatások,  alanyi  jogon  járó  SZJA,  központosított 
előirányzatok).

5. A végleges költségvetési javaslat összeállításához tovább kell folytatni a belső és 
külső egyeztetéseket valamint el kell végezni a jogszabályok által előírt előzetes 
egyeztetéseket.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Alpolgármesterek

Polgármesteri Hivatal érintett főosztályai
Határidő: a költségvetés készítése, illetve az évközi 

intézkedések vonatkozásában folyamatos
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XII-301/23.671/2011. sz. határozat 

 

Tárgy: A közműves ivóvízellátásért és a közműves szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatásért fizetendő díjakban érvényesített fejlesztési 
hányad felhasználása

 
Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat  a közműves 
ivóvízellátásért  és  a  közműves  szennyvíz-elvezetési  szolgáltatásért  fizetendő 
díjakról és a díjalkalmazási feltételekről szóló 44/2008. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a MIVÍZ Kft. készítsen 
beszámolót  a  Közgyűlés  számára  a  közműves  ivóvízellátásért  és  a  közműves 
szennyvíz-elvezetési  szolgáltatásért  fizetendő  díjakban  érvényesített  fejlesztési 
hányad felhasználásáról.

 

Felelős:                                                 Polgármester
Végrehajtásért felelős:                        MIVÍZ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály:       Főépítészi Főosztály
Közreműködik:                                    Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           a  MIVÍZ  Kft.  éves  beszámolójának  
                                                               elfogadását követő90 napon belül

XII-302/23.674/2011. sz. határozat 

Tárgy: Közszolgáltatási Szerződés 2012. évre vonatkozó tervadatainak 
jóváhagyása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta  a "Javaslat  a közösségi 
közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló önkormányzati 
rendelet  elfogadására  és  a  2012.  évre  vonatkozó  Közszolgáltatási  Szerződés 
tervadatainak jóváhagyására" tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közforgalmú személyszállítás 
nyújtása tárgyában Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. között 2010. június 1-jén létrejött (2011. június 1. 
napjától hatályos) Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 
Megállapodást a határozat 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. december 30.
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XII-303/23.677/2011. sz. határozat

Tárgy: A közterületi reklámhasznosító szervezet személyének megváltoztatására 
és  a  reklámhordozók  és  hirdetmények  elhelyezésének,  közzétételének 
szabályairól  szóló  14/2007.  (V.  17.)  önkormányzati  rendelet 
módosításához kapcsolódó döntések meghozatala

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  közterületi 
reklámhasznosító szervezet személyének megváltoztatására és a reklámhordozók 
és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V. 
17.)  önkormányzati  rendelet  módosítására”  című előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés  hozzájárul a 2007. június 11. napján megkötött  Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Miskolc  Holding  Zrt.  közötti  Megállapodás 
2011.  december  31.  napjával  történő  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetéséhez.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés megszüntetéshez 
szükséges eljárást folytassa le, jognyilatkozatokat tegye meg.

2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 2012. január 1. napjával kezdődően Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  MIKOM  Nonprofit  Kft.-vel  kössön 
Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata  tulajdonában álló  közterületeinek 
ellenérték fejében történő reklám célú hasznosítása tárgyában szerződést.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  megbízási  szerződést  a 
MIKOM Nonprofit Kft.-vel kösse meg és a Megállapodás tartalmában állapodjon 
meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIKOM Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2011. december 31.

XII-304/23.680/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Miskolci 
Városgazda Nonprofit  Kft.  között  létrejött  „Közszolgáltatási 
Szerződés” 2012. évre érvényes normatíváinak jóváhagyása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött 
„Közszolgáltatási  Szerződés” 2012. évre érvényes  normatíváinak jóváhagyása” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Miskolci  Városgazda  Nonprofit  Kft.  között  a  - 
városüzemeltetési  feladatok  ellátásáról  szóló –  „Közszolgáltatási  Szerződés” 
Szolgáltatási  mellékletének  2012.  évre  érvényes  normatíváit  az  1-13.  sz. 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály
Határidő: 2011. december 15.

XII-305/23.681/2011. sz. határozat

Tárgy:  Miskolc  Holding  Zrt.  Alapító  Okiratában  foglalt  uralmi  szerződés 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc 
Holding Zrt. Alapító Okirat módosításának jóváhagyása, cégvezető kinevezése” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt. Alapító 
Okiratában foglalt  „ Uralmi szerződés”-t 2011. 12. 15-i hatállyal  az alábbiak szerint 
módosítja.

• Az Alapító Okirat XVIII. pontjában foglalt Uralmi szerződés szövege az 
     alábbiak szerint módosul:

A XVIII/1., XVIII/2.,  pontok szövege nem változik.

A XVIII/3. pont szövege a vastaggal jelzett és aláhúzott szövegrészekkel módosul az 
alábbiak szerint: 

„XVIII/3.
Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert  
vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját 
követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt:
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Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése    
Az  uralkodó  tag  jogosult  központosított  gazdálkodási  és  ügyviteli  rendszer 
kialakítására  és  működtetésére.  A  központosított  gazdálkodási  és  ügyviteli 
rendszer az alábbi területekre terjed ki:
      b.) összehangolt számviteli rendszer;
Ennek  keretében  az  uralkodó  tag  jogosult  meghatározni  az  ellenőrzött  társaság 
számviteli  rendszerét,  számviteli  politikáját,  az  éves  és  egyéb  beszámolók  formáját, 
adattartalmát,  a mindenkor hatályos  jogszabályok figyelembevételével.  Az uralkodó 
tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött  társaságok tekintetében a számviteli 
tevékenység végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

            c.) összehangolt pénzügyi rendszer;
Az  uralkodó  társaság  jogosult  az  ellenőrzött  társaság  pénzpiaci  részvételét 
meghatározni.  Az  összehangolt  pénzügyi  rendszer  eredményeként  az  uralkodó  tag 
irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. 
közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott 
elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó 
tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

(d) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;
Ennek  keretében  az  uralkodó  tag jogosult  az  ellenőrzött  társaság tervezési 
rendszerének,  teljesítmény  mérési  eljárásának,  beszámoltatási  rendszerének  a 
meghatározására,  az  ellenőrzött  társaság  menedzsmentjét  általános  jelleggel,  vagy 
esetenként beszámoltatni.
 Az  uralkodó  tag  jogosult  az  elismert  vállalatcsoportra  kiterjedő  vezetői 
információs rendszert kialakítani és működtetni.
 
(e)     közös beszerzési rendszer;
Az  elismert  vállalatcsoport  egyes  tagjai  által  folytatott  elkülönült  beszerzési 
tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak 
beszerzésére  ún.  közös  beszerzési  rendszert  működtetni,  az  uralkodó  tag döntése 
alapján  bizományosi  vagy megbízási  konstrukció  keretében az  ellenőrzött  társaság 
helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös  beszerzési  rendszer  működtetése  kiterjed  a  párhuzamos  és  egyedi  igények 
begyűjtésére,  a  beszerzett  javak  elosztására,  elszámolására,  a  beszerzési 
megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.
Az  uralkodó  tag  jogosult  az  ellenőrzött  társaság  közbeszerzési  eljárásainak 
központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, 
illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás bonyolítására.

      f.)  összehangolt informatikai rendszer kialakítása;
Az  uralkodó  tag  jogosult  az  egységes  irányítási  rendszer  kialakítására  és 
működtetésére,  jogosult  az  ellenőrzött  társaságra  kiterjedő  hardver  rendszer, 



XXI. ÉVFOLYAM                                   10.szám                                         95   
informatikai  humán  erőforrás   fejlesztésére,  az  egységes  szoftver  rendszer 
használatának kialakítására. 

g.) közös  ügyfélszolgálat,  egységesített  és/vagy  összevont  számlázási  rend, 
összevont     díjbehajtási rendszer működtetése;
Az  uralkodó  tag  jogosult  az   ellenőrzött  társaságok  vonatkozásában  közös 
ügyfélszolgálati  rendszer  működését,  működtetését  előírni,  a  közszolgáltatási 
tevékenységgel  összefüggésben  egységes  vagy  összevont  számlázási  rendszer 
alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok 
felé  azokat  a  szabályokat,  melyek  a  fentiek  szerinti  egységes  számlázási, 
díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer  létrehozására és működési feltételeinek 
folyamatos biztosítására vonatkozóan  rájuk nézve kötelezőek. 

h.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;
Az  uralkodó  tag jogosult  az  ellenőrzött  társaság Alapító  Okiratában/társasági 
szerződésében  meghatározott  ún.  stratégiai  befektetői  döntések  előkészítésében,  új 
vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában 
utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag 
jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non 
profit társaságokat – nem sértve a Gt. 219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére 
vonatkozó előírásokat.

I.)  humán erőforrás menedzsment összehangolása;
Az  uralkodó  tag  irányítja  és  ellátja  az  ellenőrzött  társaság  alkalmazottainak 
kiválasztását,  ennek  keretében  az  uralkodó  tag  az  ellenőrzött  társaság 
alkalmazotti  felvételi  rendjét  illetően  kötelező  eljárási  rendet  határoz  meg, 
továbbá  meghatározza   az  ellenőrzött  társaságnál  dolgozó  alkalmazottak 
bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.
Az  ellenőrzött társaság kollektív  szerződéskötésre,  módosításra  felhatalmazott 
menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles 
az uralkodó tag ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni.
Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek 
központi  elvégzését:  Bér-  és  munkaügyi  tevékenységek;  toborzás,  kiválasztás; 
képzés,  fejlesztés;  karrier  menedzsment;  teljesítményértékelés;  külső  és  belső 
munkavállalói érdekképviseletekkel való kapcsolattartás. 
                    
Az  uralkodó  tag jogosult  az  ellenőrzött  társaság vezető  állású  alkalmazottaival 
kötendő  munkaszerződés  megkötését,  módosítását,  felmondását  előzetesen 
véleményezni és jóváhagyni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött 
társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú 
eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

J.) marketing tevékenység összehangolása;
Az uralkodó  tag az    elismert  vállalatcsoporti   jellegre  tekintettel  rendelkezhet  az   
egységes  arculat  kialakítása  és  ennek   fenntartása  érdekében   az  ellenőrzött 
társaság  üzleti  tervében  meghatározott  marketingforrás  kialakításáról  és 
felhasználásáról.
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Az  elismert  vállalatcsoport tagjai  az  ún.  szponzorációs  kötelezettségek  vállalásakor 
kötelesek a  szponzorálási  szándékot  bejelenteni,  ebben  a  vonatkozásban  az 
uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.”

A XVIII/4. és XVIII/5. pontok szövege nem változik.

A XVIII/6. pont szövege az alábbiak szerint változik:

„XVIII/6.
Az  uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül 
nyújtott  egyébként  az  üzleti  életben  általában  visszterhesnek  minősíthető 
szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A   menedzsment díj    fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó   
tag  nyújt  az  ellenőrzött  társaság(ok)  részére,  ide  nem  értve  azon  külön 
megállapodásokat,  melyet  az    elismert  vállalatcsoport   tagjai  külön  kötnek,  vagy   
melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.
Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általa 
végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság 
ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján. 
A  menedzsment díj megállapítása során figyelemmel  kell lenni a társasági adóról és 
osztalékadóról  szóló törvény (Tao.)  18. §-a szerint meghatározott  árképzési  elvekre, 
szabályokra,  eljárási  rendre,  illetve  a  teljesített  szolgáltatásnak  és  a  vele  szemben 
elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.”

A XVIII/7. – XVIII/11. pontok szövege nem változik.

2. A közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az elfogadott 
módosítást  az  elismert  vállalatcsoportba  vont  ellenőrzött  társaságok Alapító  
Okiratában – az Alapító Okiratok módosításával - vezesse át.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc  Holding  Önkormányzati  

Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  
Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                               2012. január 15.
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XII-306/23.681-1/2011. sz. határozat

Tárgy:  A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc 
Holding Zrt. Alapító Okirat módosításának jóváhagyása, cégvezető kinevezése” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt. 2006. 
július 07-én kelt Alapító Okiratát 2011. 12. 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okiratból a PREAMBULUM szövegrész törlendő.

Az Alapító Okirat I/1. pontjába beépítendő:
(Az Alapító Okiratban a Miskolc Holding Zrt. a továbbiakban „részvénytársaság” vagy 
„társaság” megjelöléssel szerepel)

2. Az  Alapító  Okirat  II.  pontja  szerinti  tevékenységi  kör  kiegészül  a  
következőkkel:

8291’ 08  Követelésbehajtás
6311’08   Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312’08   Világháló-portál szolgáltatás
7311’08   Reklámügynöki tevékenység

         A II/1.1. és II/1.2. pontok törlendőek, mivel szükségtelen a 2003-as TEAOR 
besorolási 
         megjelölések Alapító Okiratban való feltüntetése. A továbbiakban a II. 2.1. és 
II/2.2. 
         szerinti tevékenységi kör – a fenti tevékenységi kör bővítéssel – a II/1.1. és II/1.2. 
         pontokban kerül feltüntetésre. 

         A II/1.2. pont az alábbiakkal egészül ki:

        „ Az Igazgatóság a társaság tevékenységi körének módosítására jogosult, a 
        főtevékenység kivételével.” 
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3. Az  Alapító  Okirat  törzstőke  megjelölését  és  az  apport  felsorolását  

tartalmazó V/2. és V/4. pontja az alábbiak szerint változik:

V/2.
A  részvénytársaság  alaptőkéje/jegyzett  tőkéje:  17.498.000.000,-  Ft,  azaz 
Tizenhétmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió forint. 
A törzstőke áll 1.246.000.- e  Ft készpénzből és 16.252.000.- e Ft apportból.
Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.

V/4.    Az apport tárgyai az alábbiak:

Gazdasági társaság Az Önkormányzat által átadott 
 társasági részesedések 

A társasági részesedés
mint  apport
szolgáltatási  értéke 
(eFt)jegyzett  tőke 

értéke   (eFt)
részesedés  
aránya (%)

MIK Zrt. – 71 db részvény     228.690 100,00      510.104
VFV Zrt. – 1 db részvény   8.989.000 100,00   9.236.523
MVK Zrt. - 128 db részvény   1.682.870 100,00   2.013.046
MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész      600.000 100,00   1.791.443
Szocio-Produkt  Kft. –  1  db 
üzletrész

  16.250 99,39        31.331

Régió Park Miskolc Kft. – 1 db 
üzletrész

    3.000 96,77        89.094

AVE Kft. – 1 db üzletrész        74.510 45,00      157.295
MIHŐ Kft. – 1 db üzletrész   2.200.000 100,00   2.315.019
Miskolci Kommunikációs Kht.–
1 db üzletrész

       28.000 100,00        14.851

Miskolci  Városgazda  Kht. –  1 
db üzletrész

       73.350 100,00        92.021

Összesen:         13.901.192 16.250.727 kerekítve
 16.251.000

A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.

4. Az Alapító Okirat IX/ 3. pontja az alábbiak szerint változik:

A IX/3. pont utolsó két bekezdése törlendő.

5. Az Alapító Okirat IX/3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A IX/3.1. pont a.) pontjának szövege a következő:

a. döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
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           A IX/3.1. pont c.) pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

b. döntés a részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó mértékű és 
az éves üzleti tervben nem rögzített szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás 
jóváhagyásáról

6. Az  Alapító  Okirat  X/6.  pontjának  szövege  az  Igazgatóság  feladataira 
vonatkozóan az alábbiak szerint változik:
 

Az  Igazgatóság feladatainak  meghatározására  vonatkozó  szövegrész  d.)  pontja  a 
következő szöveggel egészül ki: 

d.) az Igazgatóság ügyrendjében szabályozott értékhatártól függően Testületként eljárva 
dönt a társaság üzleti ügyeiről, beleértve az eszköz elidegenítést,  vásárlást,  pénzügyi 
kötelezettséggel  járó  szerződéseket,  társaságalapítást,  társaságban  történő 
részesedésszerzést,  az  ellenőrzött  vállalatcsoport  működésével  kapcsolatos 
döntéseket.

7. Az Alapító Okirat X/7 pontja az alábbiak szerint módosul:

                                       
„ X/7. Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

Az  Igazgatóság kizárólagosan  át  nem  ruházható  feladat-,  illetve  hatáskörének 
megjelölése  a  vastaggal  szedett  szövegrészek  tekintetében  módosul  az  alábbiak 
szerint:

• a  számviteli  törvény  szerinti  beszámolónak  és  az  adózott  eredmény 
felhasználásra vonatkozó javaslatnak a legfőbb szerv elé terjesztése;
• az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő 
jelentésnek évente egyszer a  legfőbb szerv, és  negyedévente a  Felügyelőbizottság elé 
terjesztése;
• az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és elfogadása;
• a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;
• a részvénykönyv vezetése;
• részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban és az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint;  
• a  részvénytársaság  Közgyűlésének  összehívása,  ide  nem  értve  a  törvényben 
feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által összehívott Közgyűlés esetét;
• a Közgyűlésre szóló meghívóban közölt napirendi pontok meghatározása;
• döntés az alkalmazottak képviseleti jogra történő felhatalmazásáról;
• döntés a jogszabály által vagy az Alapító Okiratban előírt, vagy a legfőbb szerv 
által elrendelt hirdetmény közzétételéről;
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• eleget tesz a cégbíróság felé fennálló bemutatási és egyéb jogszabályban előírt 
tájékoztatási kötelezettségének;
• a legfőbb szerv elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;
• a  részvényes  8  napon  belüli  értesítése  –  a  Felügyelőbizottság  –egyidejű 
értesítése mellett, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság tőkéje a veszteség 
következtében az alaptőke kétharmadára vagy az alá csökken, vagy a saját tőke a 
Gt.  207.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  összege  alá  csökken,  illetőleg  ha  a 
részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a 
tartozásokat nem fedezi. ( Gt. 245. § ).

8. Az Alapító Okirat kiegészül a X/10. ponttal az alábbiak szerint:

„ X/10. A cégvezető:

Az  Igazgatóság  munkáját  a  társaságnál  cégvezető  segíti.  A  cégvezető  a  társaság 
munkavállalója,  aki  a  társaság  munkaszervezetét  általános  jelleggel  irányítja  az 
Igazgatóság döntéseinek megfelelően.
A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.

A cégvezető általános képviseleti joggal rendelkezik.

Az  alapító  okirat  módosításának,  cégjegyzékbe  bejegyzett  jogok  és  tények 
változásának,  egyéb  közzétételre  kötelezett  adatok  Gt.  26.  §  szerinti  bejelentési 
kötelezettsége a cégvezetőt terheli.

A társaság cégvezetője:

A cégvezető megbízatása 2011. 12. 15-től 5 év határozott időtartamra szól.”

9. Az Alapító Okirat XI/2. és XI/3. pontjába a cégvezető általános képviseleti 
      joga  beépítendő.

       Az Alapító Okirat XI/8. pontja a társaság cégjegyzésére vonatkozóan az 
      alábbiak szerint változik: 

„XI/8.
A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget: 

• az  Igazgatóság valamennyi tagja,  továbbá  a  cégvezető együttesen egy 
képviseletre jogosulttal  együtt,
• az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy 
tagjával együttesen”
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10.  Az Alapító  Okirat  XI/1.  pontjában a „MiNap” megnevezés  törlendő és 
helyette a „Miskolci Napló” elnevezés kerül rögzítésre.

11. „XI/8.
A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget: 

• az  Igazgatóság valamennyi tagja,  továbbá  a  cégvezető együttesen egy 
képviseletre jogosulttal együtt,

• az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy 
tagjával, vagy a cégvezetővel együttesen”

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő  Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. január 15.

XII-307/23.681-2/2011. sz. határozat

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. cégvezetőjének kinevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a  Miskolc Holding 
Zrt.   Alapító  Okirat  módosításának  jóváhagyása,  cégvezető  kinevezése”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító, Pálffy Kinga úrhölgyet 
2011. év december 15. napjától öt év határozott  időtartamra a Miskolc Holding Zrt. 
cégvezetőjévé kinevezi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
                                           Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. január 15.
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XII-308/23.681-3/2011. sz. határozat

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának 13. sz. Módosítása 
2011.12.15-i hatállyal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a  Miskolc Holding 
Zrt.   Alapító  Okirat  módosításának  jóváhagyása,  cégvezető  kinevezése”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt. 2006. 
július 07-én kelt Alapító Okirat módosítását a XII-305/23.681/2011; a XII-306/23.681-
1/2011. és a XII-307/23.681-2/2011. sz. határozatok tartalmára tekintettel 2011. 12. 15-
i hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:

Miskolc Holding Zrt.
Alapító Okiratának 13. sz. Módosítása

2011. 12. 15-i hatállyal
Cg. 05-10-000406

I.  A  Miskolc  Holding  Zrt.  2006.  július  07-én  kelt  és  többször  módosított  Alapító 
Okirata az alábbiak szerint módosul: 

1. Az Alapító Okiratból a PREAMBULUM szövegrész törlendő.

Az Alapító Okirat I/1. pontjába beépítendő:
(Az Alapító Okiratban a Miskolc Holding Zrt. a továbbiakban „részvénytársaság” vagy 
„társaság” megjelöléssel szerepel)

2. Az  Alapító  Okirat  II.  pontja  szerinti  tevékenységi  kör  kiegészül  a  
következőkkel:

8291’ 08  Követelésbehajtás
6311’08   Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312’08   Világháló-portál szolgáltatás
7311’08   Reklámügynöki tevékenység

         A II/1.1. és II/1.2. pontok törlendőek, mivel szükségtelen a 2003-as TEAOR 
besorolási 

         megjelölések Alapító Okiratban való feltüntetése. A továbbiakban a II /2.1. és 
II/2.2.   szerinti tevékenységi kör – a fenti tevékenységi kör bővítéssel – a II/1.1. 
és II/1.2.    pontokban kerül feltüntetésre. 

         A II/1.2. pont az alábbiakkal egészül ki:

        „ Az Igazgatóság a társaság tevékenységi körének módosítására jogosult, a 
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        főtevékenység  kivételével.” 

                        
3. Az  Alapító  Okirat  törzstőke  megjelölését  és  az  apport  felsorolását  

tartalmazó V/2. és V/4. pontja az alábbiak szerint változik:

V/2.
A  részvénytársaság  alaptőkéje/jegyzett  tőkéje:  17.498.000.000,-  Ft,  azaz 
Tizenhétmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió forint. 
A törzstőke áll 1.246.000.- e Ft készpénzből és 16.252.000.- e Ft apportból.
Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.

V/4.    Az apport tárgyai az alábbiak:

Gazdasági társaság Az Önkormányzat által átadott 
 társasági részesedések 

A társasági részesedés
mint  apport
szolgáltatási  értéke  
(eFt)jegyzett  tőke 

értéke 
(eFt)

részesedés  
aránya (%)

MIK Zrt. – 71 db részvény     228.690 100,00      510.104
VFV Zrt. – 1 db részvény   8.989.000 100,00   9.236.523
MVK Zrt. - 128 db részvény   1.682.870 100,00   2.013.046
MIVÍZ Kft. – 1 db üzletrész      600.000 100,00   1.791.443
Szocio-Produkt Kft. – 1 db üzletrész   16.250 99,39        31.331
Régió  Park  Miskolc  Kft. –  1  db 
üzletrész

    3.000 96,77        89.094

AVE Kft. – 1 db üzletrész        74.510 45,00      157.295
MIHŐ Kft. – 1 db üzletrész   2.200.000 100,00   2.315.019
Miskolci Kommunikációs Kht. – 1 
db üzletrész

       28.000 100,00        14.851

Miskolci  Városgazda  Kht. –  1  db 
üzletrész

       73.350 100,00        92.021

Összesen:         13.901.192 16.250.727 kerekítve
16.251.000

A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.

4. Az Alapító Okirat IX/ 3. pontja az alábbiak szerint változik:

A IX/3. pont utolsó két bekezdése törlendő.

5. Az Alapító Okirat IX/3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
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A IX/3.1. pont a.) pontjának szövege a következő:

a. döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;

           A IX/3.1. pont c.) pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

b. döntés a részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó mértékű és 
az  éves  üzleti  tervben  nem  rögzített  szerződés,  ügylet,  kötelezettségvállalás 
jóváhagyásáról;

6. Az  Alapító  Okirat  X/6.  pontjának  szövege  az  Igazgatóság  feladataira 
vonatkozóan az alábbiak szerint változik:
 

Az  Igazgatóság feladatainak  meghatározására  vonatkozó  szövegrész  d.)  pontja  a 
következő szöveggel egészül ki: 

d.) az Igazgatóság ügyrendjében szabályozott értékhatártól függően Testületként eljárva 
dönt a társaság üzleti ügyeiről, beleértve az eszköz elidegenítést,  vásárlást, pénzügyi 
kötelezettséggel  járó  szerződéseket,  társaságalapítást,  társaságban  történő 
részesedésszerzést,  az  ellenőrzött  vállalatcsoport  működésével  kapcsolatos 
döntéseket.

7. Az Alapító Okirat X/7 pontja az alábbiak szerint módosul:

                                       
„ X/7. Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

Az  Igazgatóság kizárólagosan  át  nem  ruházható  feladat-,  illetve  hatáskörének 
megjelölése  a  vastaggal  szedett  szövegrészek  tekintetében  módosul  az  alábbiak 
szerint:

• a  számviteli  törvény  szerinti  beszámolónak  és  az  adózott  eredmény 
felhasználásra vonatkozó javaslatnak a legfőbb szerv elé terjesztése;

• az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő 
jelentésnek  évente  egyszer  a  legfőbb  szerv,  és  negyedévente a 
Felügyelőbizottság elé terjesztése;

• az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és elfogadása;
• a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;
• a részvénykönyv vezetése;
• részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben a Szervezeti 

és  Működési  Szabályzatban  és  az  Igazgatóság  Ügyrendjében  foglaltak 
szerint;  

• a  részvénytársaság  Közgyűlésének  összehívása,  ide  nem értve  a  törvényben 
feljogosított  egyéb  személyek  vagy  szervezetek  által  összehívott  Közgyűlés 
esetét;

• a Közgyűlésre szóló meghívóban közölt napirendi pontok meghatározása;
• döntés az alkalmazottak képviseleti jogra történő felhatalmazásáról;
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• döntés a jogszabály által vagy az Alapító Okiratban előírt, vagy a legfőbb szerv 

által elrendelt hirdetmény közzétételéről;
• eleget tesz a cégbíróság felé fennálló bemutatási és egyéb jogszabályban előírt 

tájékoztatási kötelezettségének;
• a legfőbb szerv elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;
• a  részvényes  8  napon  belüli  értesítése  –  a  Felügyelőbizottság  –egyidejű 

értesítése  mellett,  ha  tudomására  jut,  hogy  a  részvénytársaság  tőkéje  a 
veszteség  következtében az alaptőke kétharmadára vagy az alá csökken, 
vagy a saját tőke a Gt. 207. § (1) bekezdésben meghatározott összege alá 
csökken,  illetőleg  ha  a  részvénytársaság  a  fizetéseit  megszüntette,  vagy 
felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi. ( Gt. 245. § ).

8. Az Alapító Okirat kiegészül a X/10. ponttal az alábbiak szerint:

„ X/10. A cégvezető:

Az  Igazgatóság  munkáját  a  társaságnál  cégvezető  segíti.  A  cégvezető  a  társaság 
munkavállalója,  aki  a  társaság  munkaszervezetét  általános  jelleggel  irányítja  az 
Igazgatóság döntéseinek megfelelően.
A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.

A cégvezető általános képviseleti joggal rendelkezik.

Az  alapító  okirat  módosításának,  cégjegyzékbe  bejegyzett  jogok  és  tények 
változásának,  egyéb  közzétételre  kötelezett  adatok  Gt.  26.  §  szerinti  bejelentési 
kötelezettsége a cégvezetőt terheli.

A társaság cégvezetője: ……. (anyja neve: , lakhelye: ., adóazonosító jele:  ).

A cégvezető megbízatása 2011. 12. 15-től 5 év határozott időtartamra szól.”

9. Az Alapító Okirat XI/2. és XI/3. pontjába a cégvezető általános képviseleti 
joga beépítendő.

Az Alapító Okirat XI/8. pontja a társaság cégjegyzésére vonatkozóan az alábbiak 
szerint változik: 

„XI/8.
A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget: 

• az  Igazgatóság valamennyi tagja,  továbbá  a  cégvezető együttesen egy 
képviseletre jogosulttal együtt,
• az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy 
tagjával együttesen”
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10. Az Alapító Okirat XVIII. pontjában foglalt Uralmi szerződés szövege az 
     alábbiak szerint módosul:

A XVIII/1., XVIII/2.,  pontok szövege nem változik.
A XVIII/3. pont szövege a vastaggal jelzett és aláhúzott szövegrészekkel módosul az 
alábbiak szerint: 
„XVIII/3.
Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert  
vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját 
követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt:
Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése 
   
Az  uralkodó  tag  jogosult  központosított  gazdálkodási  és  ügyviteli  rendszer 
kialakítására  és  működtetésére.  A  központosított  gazdálkodási  és  ügyviteli 
rendszer az alábbi területekre terjed ki:
      b.) összehangolt számviteli rendszer;
Ennek  keretében  az  uralkodó  tag  jogosult  meghatározni  az  ellenőrzött  társaság 
számviteli  rendszerét,  számviteli  politikáját,  az  éves  és  egyéb  beszámolók formáját, 
adattartalmát,  a mindenkor hatályos  jogszabályok figyelembevételével.  Az uralkodó 
tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött  társaságok tekintetében a számviteli 
tevékenység végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

c.) összehangolt pénzügyi rendszer;
Az  uralkodó  társaság  jogosult  az  ellenőrzött  társaság  pénzpiaci  részvételét 
meghatározni.  Az  összehangolt  pénzügyi  rendszer  eredményeként  az  uralkodó  tag 
irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. 
közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott 
elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó 
tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

d.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;
Ennek  keretében  az  uralkodó  tag jogosult  az  ellenőrzött  társaság tervezési 
rendszerének,  teljesítmény  mérési  eljárásának,  beszámoltatási  rendszerének  a 
meghatározására,  az  ellenőrzött  társaság  menedzsmentjét  általános  jelleggel,  vagy 
esetenként beszámoltatni.
 Az  uralkodó  tag  jogosult  az  elismert  vállalatcsoportra  kiterjedő  vezetői 
információs rendszert kialakítani és működtetni.
 
e.) közös beszerzési rendszer;
Az  elismert  vállalatcsoport  egyes  tagjai  által  folytatott  elkülönült  beszerzési 
tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak 
beszerzésére  ún.  közös  beszerzési  rendszert  működtetni,  az  uralkodó  tag döntése 
alapján bizományosi  vagy megbízási  konstrukció  keretében az  ellenőrzött  társaság 
helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.
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A közös beszerzési  rendszer  működtetése  kiterjed a  párhuzamos  és  egyedi  igények 
begyűjtésére,  a  beszerzett  javak  elosztására,  elszámolására,  a  beszerzési 
megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.
Az  uralkodó  tag  jogosult  az  ellenőrzött  társaság  közbeszerzési  eljárásainak 
központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, 
illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás bonyolítására.

f.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;
Az  uralkodó  tag  jogosult  az  egységes  irányítási  rendszer  kialakítására  és 
működtetésére,  jogosult  az  ellenőrzött  társaságra  kiterjedő  hardver  rendszer, 
informatikai  humán  erőforrás   fejlesztésére,  az  egységes  szoftver  rendszer 
használatának kialakítására. 

g.) közös  ügyfélszolgálat,  egységesített  és/vagy  összevont  számlázási  rend, 
összevont     díjbehajtási rendszer működtetése;
Az  uralkodó  tag  jogosult  az  ellenőrzött  társaságok  vonatkozásában  közös 
ügyfélszolgálati  rendszer  működését,  működtetését  előírni,  a  közszolgáltatási 
tevékenységgel  összefüggésben  egységes  vagy  összevont  számlázási  rendszer 
alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok 
felé   azokat  a  szabályokat,  melyek  a  fentiek  szerinti  egységes  számlázási, 
díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer  létrehozására és működési feltételeinek 
folyamatos biztosítására vonatkozóan  rájuk nézve kötelezőek. 

h.)irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;
Az  uralkodó  tag jogosult  az  ellenőrzött  társaság Alapító  Okiratában/társasági 
szerződésében  meghatározott  ún.  stratégiai  befektetői  döntések  előkészítésében,  új 
vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában 
utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag 
jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non 
profit társaságokat – nem sértve a Gt. 219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére 
vonatkozó előírásokat.

i.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;
Az  uralkodó  tag  irányítja  és  ellátja  az  ellenőrzött  társaság  alkalmazottainak 
kiválasztását,  ennek  keretében  az  uralkodó  tag  az  ellenőrzött  társaság 
alkalmazotti  felvételi  rendjét  illetően  kötelező  eljárási  rendet  határoz  meg, 
továbbá  meghatározza  az  ellenőrzött  társaságnál  dolgozó  alkalmazottak 
bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.
Az  ellenőrzött társaság kollektív  szerződéskötésre,  módosításra  felhatalmazott 
menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles 
az uralkodó tag ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni.
Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek 
központi  elvégzését:  Bér-  és  munkaügyi  tevékenységek;  toborzás,  kiválasztás; 
képzés,  fejlesztés;  karrier  menedzsment;  teljesítményértékelés;  külső  és  belső 
munkavállalói érdekképviseletekkel való kapcsolattartás. 
                    
Az  uralkodó  tag jogosult  az  ellenőrzött  társaság vezető  állású  alkalmazottaival 
kötendő  munkaszerződés  megkötését,  módosítását,  felmondását  előzetesen 
véleményezni és jóváhagyni.
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Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött 
társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú 
eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

j.) marketing tevékenység összehangolása;
Az uralkodó  tag az    elismert  vállalatcsoporti   jellegre  tekintettel  rendelkezhet  az   
egységes  arculat  kialakítása  és  ennek   fenntartása  érdekében   az  ellenőrzött 
társaság  üzleti  tervében  meghatározott  marketingforrás  kialakításáról  és 
felhasználásáról.

Az  elismert  vállalatcsoport tagjai  az  ún.  szponzorációs  kötelezettségek  vállalásakor 
kötelesek a  szponzorálási  szándékot  bejelenteni,  ebben  a  vonatkozásban  az 
uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.”

A XVIII/4. és XVIII/5. pontok szövege nem változik.

A XVIII/6. pont szövege az alábbiak szerint változik:
„XVIII/6.
Az  uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül 
nyújtott  egyébként  az  üzleti  életben  általában  visszterhesnek  minősíthető 
szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg.

A   menedzsment díj    fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó   
tag  nyújt  az  ellenőrzött  társaság(ok)  részére,  ide  nem  értve  azon  külön 
megállapodásokat,  melyet  az    elismert  vállalatcsoport   tagjai  külön  kötnek,  vagy   
melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.
Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általa 
végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság 
ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján. 
A  menedzsment díj megállapítása során figyelemmel  kell lenni a társasági adóról és 
osztalékadóról  szóló törvény (Tao.)  18. §-a szerint meghatározott  árképzési  elvekre, 
szabályokra,  eljárási  rendre,  illetve  a  teljesített  szolgáltatásnak  és  a  vele  szemben 
elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.”

A XVIII/7. – XVIII/11. pontok szövege nem változik.

11. Az  Alapító  Okirat  XI/1.  pontjában  a  „MiNap”  megnevezés  törlendő  és 
helyette a „Miskolci Napló” elnevezés kerül rögzítésre.

12. „XI/8.
A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget: 

• az  Igazgatóság valamennyi tagja,  továbbá  a  cégvezető együttesen egy 
képviseletre jogosulttal együtt,
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• az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy 

tagjával, vagy a cégvezetővel együttesen”

Egyebekben  az  Alapító  Okirat  nem  változik.  Az  Egységes  Szerkezetű  Alapító 
Okiratban  átvezetett,  tartalmat  nem  érintő  esetleges  pontosításokat,  javításokat  az 
Alapító a jelen Módosítás elfogadásával jóváhagyja.

II.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlés  utasítja  a  Miskolc  Holding  Zrt. 
Igazgatóságát,  hogy  hozott  határozatoknak  megfelelően  a  szükséges  cégeljárást 
folytassa le. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő

                                    Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                       2012. január 15.

XII-309/23.682/2011. sz. határozat 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Sportkoncepciójának  megalkotására  és  a  Miskolc  Városi 
Szabadidőközpont  vezetője  magasabb  vezetői  megbízatásának 
meghosszabbítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  mellékletét  képező 
formában elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város Sportkoncepcióját.

2. A Közgyűlés felkéri dr. Zsiga Marcellt, sportért felelős alpolgármestert, hogy az 
elfogadott  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Sportkoncepciójában  foglaltaknak 
megfelelően  a  törvény  által  előírt  önkormányzati  rendeletet  2012.  február  29. 
napjáig terjessze a Közgyűlés elé. 

Felelős: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. február 29.
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XII-310/23.682-1/2011. sz. határozat 

Tárgy: A  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  vezetője  megbízatásának  
meghosszabbítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú Város Sportkoncepciójának megalkotására és a Miskolc Városi Szabadidőközpont 
vezetője magasabb vezetői megbízatásának meghosszabbítására” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza.

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  a  Miskolc  Városi 
Szabadidőközpont,  mint  költségvetési  szerv  későbbi  időpontban  történő 
megszüntetésére  és  ezzel  egyidejűleg  a  megszűnő  intézmény  feladatait  ellátó 
nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaság  létrehozására  vonatkozó  szándékát. 
Felhatalmazza a polgármestert az átalakítás előkészítésére.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Városi Szabadidőközpont

Határidő: 2012. június 30.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Szabadidőközpont 
magasabb vezetői beosztás átmeneti ellátásával Egri Istvánt (anyja neve: Budai 
Mária; 3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 5.) 2012. január 1. napjától 2012. június 
30. napjáig,  de legfeljebb a Miskolc Városi Szabadidőközpont megszüntetéséig 
megbízza.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal, 2011. december 31.

XII-311/23.683/2011. sz. határozat

Tárgy:  A 2011/2012-es nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok 
és  alkalmazotti  létszám  meghatározásáról  szóló  V-186/22.817/2011.  sz. 
közgyűlési   határozattal  módosított  II-35/22.316/2011.  sz.  határozat 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  2011/2012-es 
nevelési illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és  alkalmazotti létszám 
meghatározásáról  szóló  V-186/22.817/2011.  sz.  közgyűlési   határozattal 
módosított II-35/22.316/2011. sz. határozat módosítására” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  V-186/22.817/2011.  sz.  közgyűlési 
határozattal módosított II-35/22.316/2011. sz.  határozat 10. pontjának az Eötvös József 
Építőipari,  Művészeti  Szakképző  Iskolára  vonatkozó  részét  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

Intézmény 

Az V-
186/22.817/2011. sz. 

határozattal 
engedélyezett

alkalmazotti létszám

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2011/2012-es 
tanévben

engedélyezett 
álláshelyek száma 

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Eötvös József Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 87 51 138 -21 -1 -22 66 50 116

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

XII-312/23.684/2011. sz. határozat 

Tárgy: A  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  ügyvezetői 
pályázatának kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci 
Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  ügyvezetői  pályázata  kiírására”  című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti  
tartalommal  a Miskolci Szimfonikus  Zenekar Nonprofit  Kft. (3525 Miskolc,  
Fábián út 6/a.) ügyvezetői munkakörének ellátására 2012. július 1-jétől 2017.  
június 31-ig tartó időszakra.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 8 napon belül
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2. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése  elrendeli  a  pályázati  felhívásnak a  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján történő megjelentetését. 

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

XII-313/23.688/2011. sz. határozat

Tárgy:   A  „Work,  competences  and  generational  transfer  (GENERATIONS)” 
azaz  a  Munka,  kompetenciák  és  generációs  tudástranszfer  című 
INTERREG  IVC  CREATOR  projektben  projektpartnerként  való 
részvétel

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a  „Work, 
competences  and  generational  transfer  (GENERATIONS)”  azaz  a  Munka, 
kompetenciák  és  generációs  tudástranszfer  című INTERREG IVC CREATOR 
projektben  projektpartnerként  való  részvételre vonatkozó  előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
partnerként  részt  vegyen  a  „Work,  competences  and  generational  transfer  
(GENERATIONS)”  azaz  a  „Munka,  kompetenciák  és  generációs  
tudástranszfer” című projektben és az ehhez szükséges 5%-os önerőt (várhatóan 
564 511 Ft)  a 2012. és 2013. évi költségvetés „Pályázati Önrész” sor terhére az 
alábbi bontásban biztosítja:

2011. év 2012. év 2013. év Összesen
0 euro 971,43 euro 962,82 euro 1934,25 euro
0 Ft 283 511 Ft 281 000 Ft 564 511 Ft

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik  :  Főépítészi Főosztály
Határidő  :  2012.  évi,  2013.  évi  költségvetési  rendelet  elfogadásának 

időpontja

2.) A  Közgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata a projekt előkészítése és megvalósítása során projektpartnerként 
együttműködjön a projektben érintett szervezetekkel. 

 
Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  folyamatos
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3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektpartnerség 
vállalásához és a megvalósításhoz szükséges dokumentumok 
aláírására és intézkedések megtételére.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  folyamatos

XII-314/23.689/2011. sz. határozat

Tárgy: „Regionális  stratégiák a katasztrófa megelőzésben (CIVPRO)” projekt 
projektkiterjesztésben való részvétel

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  „Regionális 
stratégiák a katasztrófa megelőzésben (CIVPRO)” projekt projektkiterjesztésében való 
részvételre” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata partnerként részt vegyen a „Regionális stratégiák a 
katasztrófa  megelőzésben  (CIVPRO)"  projekt  projektkiterjesztésében  és  
biztosítja az ehhez szükséges 5%-os önerőt (750 euro, várhatóan 225 000 Ft) a 
2012. évi költségvetés „Pályázati Önrész” sor terhére.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik  :  Főépítészi Főosztály
Határidő  :  2012. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektpartnerség 
vállalásához és a megvalósításhoz szükséges dokumentumok 
aláírására és intézkedések megtételére.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  folyamatos
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XII-315/23.690/2011. sz. határozat 

Tárgy: A  „Klímaváltozás  hatástervezése  a  folyó  és  állóvizek  veszélyhelyzeti 
elemzése tekintetében (WATCH)” című projektben projekt partnerként 
való részvétel

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a 
„Klímaváltozás  hatástervezése  a  folyó  és  állóvizek  veszélyhelyzeti  elemzése 
tekintetében  (WATCH)”  projektben  projektpartnerként  való  részvételre 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város  Önkormányzata 
partnerként részt vegyen a „Klímaváltozás hatástervezése a folyó és állóvizek  
veszélyhelyzeti elemzése tekintetében”című projektben és az ehhez szükséges  
5%-os önerőt (várhatóan 2 625 000 Ft) a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetés 
„Pályázati Önrész” sor terhére az alábbi bontásban biztosítja:

2012. év 2013. év 2014. év Összesen
1750 euro 3500 euro 3500 euro 8750 euro
525 000 Ft 1 050 000 Ft 1 050 000 Ft 2 625 000Ft

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Határidő  :  2012.  évi,  2013.  évi,  2014.  évi  költségvetési  rendelet 

elfogadásának időpontja

2.) A  Közgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata a projekt előkészítése és megvalósítása során projektpartnerként 
együttműködjön a projektben érintett szervezetekkel. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  folyamatos

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektpartnerség 
vállalására és a megvalósításhoz szükséges dokumentumok 
aláírására és intézkedések megtételére.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  folyamatos
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XII-316/23.691/2011. sz. határozat

Tárgy: A Miskolc  Megyei   Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonában 
lévő  12801  hrsz.-ú  ingatlan  telekalakításához  kapcsolódó 
tulajdonviszonyok rendezésére

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „javaslat a Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  12801  hrsz.-ú  ingatlan 
telekalakításához kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezésére ” című előterjesztést, s az 
alábbi határozatot hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő 12801 
hrsz ingatlan telekalakításához kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezéséhez hozzájárul 
az alábbiak szerint:

1. A kialakuló 12801/33 hrsz ingatlan 1133 m2, melyből 292/1133 tulajdoni hányad 
(292  m2)  magántulajdonban  van,  és  841/1133  tulajdoni  hányad  (841  m2) 
önkormányzati  tulajdon. A kialakuló 12623/3 hrsz ingatlan 1199 m2, melyből 
963/1199 tulajdoni  hányad  (963 m2)  magántulajdon,  míg  236/1199 tulajdoni 
hányad  (237  m2)  önkormányzati  tulajdon.  A  két  ingatlan  telekalakítás  utáni 
teljes  területe  2332  m2,  melyből  jelenleg  is  magán  tulajdon  1598  m2.  Az 
önkormányzati  tulajdonú 734 m2 térmértékű terület  4500 Ft/m2 fajlagos  áron 
értékesítésre kerül a tulajdonostárs részére. Ez az összeg az adásvételi szerződés 
megkötésekor egy összegben teljesítendő.

2. A kialakuló 12622/4 hrsz ingatlan 1001 m2, melyből 231/1001 tulajdoni hányad 
(231  m2)  önkormányzati  tulajdon  és  770/1001  tulajdoni  hányad  (770  m2) 
magántulajdon. A 231 m2 önkormányzati tulajdonú területet a 231 m2-es terület 
részre vonatkozóan 4500 Ft/m2, míg a 91 m2-es területrészre vonatkozóan 1000 
Ft/m2 fajlagos áron értékesítésre kerül a tulajdonostárs részére. Ez az összeg az 
adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben teljesítendő.

3. A 12623/1 hrsz ingatlan105 m2 ingatlan része törzsvagyonból való kivonásához, 
és  telek  kiegészítésként  térítésmentesen  a  12623/2  hrsz  ingatlanhoz  történő 
szabályozásához.

Felhatalmazza a MIK  Zrt-t az elidegenítés teljes körű ( a szerződés aláírását is magába 
foglaló) lebonyolítására.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2011. december 31.
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XII-317/23.692/2011. sz. határozat 

Tárgy: Miskolc,  Kossuth  tömb  fejlesztési  kötelezettséggel  történő 
értékesítéséhez kapcsolódó ingatlan vásárlása és tulajdonközösség 
megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Kossuth 
tömb fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítéséhez kapcsolódó ingatlan vásárlásra 
és tulajdonközösség megszüntetésére” című előterjesztést,  és a következő határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul:

1. Miskolc I. kerület 2542/4 hrsz. alatt felvett, az ingatlan nyilvántartásban „kivett 
3 irodaház udvar” megjelölésű, 6069 m2 területű, a Magyar Állam és a Borsod-
Abaúj-Zemplén  Megyei  Önkormányzat  –  100/200-100/200-  arányú  közös 
tulajdonában  álló  ingatlan  380  m2-es  területrészének  telek  kiegészítésként 
17.000.000.- Ft + 0 Ft ÁFA vételáron történő megvásárláshoz;

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére 4 db őrzés nélküli, a 
Miskolc 2667 hrsz.-ú, Palóczy u. 1. sz. alatt  található ingatlanon kialakításra 
kerülő  gépjármű  parkolóterületre  vonatkozó  használat  jogának  térítésmentes, 
határozatlan  időre  történő  átadásához,  a  parkoló  kialakítását  követően, 
leghamarabb 2012. március 31. napjától;

3. A 2537 hrsz.-ú ingatlanban a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
és  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Önkormányzatnak  1634/1921-287/1921 
arányban fennálló közös tulajdon megszüntetéshez, ezzel egyidejűleg a 13/1921 
tulajdoni  illetőség  290.000.-  Ft  +  0  Ft  ÁFA  értéken  történő  megváltásához 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. december 31.

XII-318/23.693/2011. sz. határozat 

Tárgy: A „Miskolci Védőnők az egészséges és boldog családokért” című pályázat 
keretében elnyert támogatás pénzmaradványáról történő lemondás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Miskolci Védőnők 
az  egészséges  és  boldog  családokért”  című  pályázat  keretében  elnyert  támogatás 
pénzmaradványáról történő lemondásra” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  a decentralizált helyi önkormányzati  
fejlesztési feladatok 2008. évi támogatása (HÖF-CÉDE) című pályázati kiírásra 
a „Miskolci Védőnők az egészséges és boldog családokért” címen benyújtott és 
megvalósításra  került  pályázat  kapcsán  fel  nem  használt  1.459.  484,-Ft  
támogatási összegről lemond.

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

2. A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  a  fel  nem használt  támogatási  összeg  
lemondásával  kapcsolatos  intézkedések megtételére  a  Magyar  Államkincstár  
felé.

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

XII-319/23.695/2011. sz. határozat 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város és a koreai Asan városa között létrejött 
testvérvárosi megállapodás

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  és  a  koreai  Asan  városa  között  létrejött  testvérvárosi 
megállapodás jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a dél-koreai Asan várossal megkötött 
testvérvárosi megállapodást jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

XII-320/23.696/2011. sz. határozat 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. I. félévi 
munkaterve

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az önkormányzat 
2012.  I.  félévi  munkatervének  megállapítására”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:
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1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  2012.  I.  félévi 
munkatervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az Önkormányzat  2012. I. 
félévi elfogadott munkatervében meghatározott időpontoktól eltérhet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

XII-321/23.836-1/2011. sz. határozat 

Tárgy: Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. II. 
félévi működéséről

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Tájékoztató  Miskolc  Kistérség 
Többcélú  Társulása  2011.  II.  félévi  működéséről”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a „Tájékoztató  Miskolc  Kistérség 
Többcélú  Társulása  2011.  II.  félévi  működéséről”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és tudomásul veszi.

Felelős:     Polgármester
Határidő:     azonnal
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Kistérségi Munkaszervezet

XII-322/23.550-1/2011. sz. határozat 

Tárgy: Javaslat  a „Természeti  katasztrófák  megelőzése  és  kezelése  Miskolc 
városában” c.  pályázat  második fordulójában pályázat benyújtására és 
az önrész biztosítására

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  „Javaslat  a  „Természeti 
katasztrófák  megelőzése  és  kezelése  Miskolc  városában”  c.  pályázat  második 
fordulójában pályázat benyújtására és az önrész biztosítására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatás elnyerése esetén biztosítja a 
„Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában” c. pályázat 
második fordulójához szükséges önerőt, 189 771 CHF-ot, (várhatóan 44 708 150 
Ft-ot) az alábbi bontásban:
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2012. év 2013. év 2014. év Összesen

25 000 CHF 104 000 CHF 60 771 CHF 189 771 CHF
    5  889 750 Ft 24 501 360 Ft 14 317 040 Ft 44 708 150 Ft

A  forintban  meghatározott  összeg  a  Projekt   Megállapodás  -  a  Közreműködő 
Szervezet (VÁTI Kft.) által történő - aláírásának napján érvényes MNB  HUF/CHF 
árfolyamon kerül meghatározásra.

Felelős  :   Polgármester 
Végrehajtásért felelős  :   Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik  :   Főépítészi Főosztály
Határidő  :   2012., 2013., 2014. évi költségvetési rendeletek elfogadásának 
időpontja

2. A Közgyűlés hozzájárul a pályázat benyújtásához, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye,  és  a 
pályázati dokumentációt aláírja.

Felelős  :   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Határidő  :   2012. január 16.

XII-323/23.743/2011. sz. határozat

Tárgy:  Hozzájárulás „A Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem” 
című  projekthez  kapcsolódóan  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  és  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  között  létrejövő 
projektmenedzsment szerződés megkötéséhez

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  „Szinva-patak 
árvizes  szakaszainak  rendezése  II.  ütem”  című  projekthez  kapcsolódó 
projektmenedzsment  szerződés  megkötésére”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.-vel,  a  „Szinva-patak  árvizes 
szakaszainak rendezése II. ütem” című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0023 azonosítószámú 
pályázat támogatási  szerződésének  aláírását  követően  a  pályázat  projektmenedzseri 
feladataira szerződést kössön. 

A projektmenedzseri  szerződés hatálybalépésének időpontja a Támogatási  Szerződés 
aláírásának napja. 
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A  projektmenedzseri  tevékenység  díjazása  összesen  bruttó  2  millió  forint,  amely 
összeget a projekt költségvetése 100%-os támogatási intenzitással biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektmenedzseri szerződés aláírására.

Felelős  :  polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Főépítészi Főosztály
Határidő  :  2011. december 20.

XII-324/23.744/2011. sz. határozat

Tárgy: Iránytű Szociális Szolgálat Leszih Andor utcai konyhájának ezárása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Iránytű Szociális 
Szolgálat Leszih Andor úti konyhájának bezárására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Iránytű 
Szociális Szolgálat által működtetett Miskolc, Leszih Andor utca 4. szám alatt lévő 
konyha 2011. december 31. napjával bezárásra kerüljön. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Iránytű Szociális Szolgálat igazgatója
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

2.)  A  Közgyűlés  jóváhagyja,  hogy  a  bezárásra  kerülő  konyha  tárgyi  eszközei  – 
igényfelmérést követően – kerüljenek átadásra az Intézmény által működtetett másik 
két konyha számára. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Iránytű Szociális Szolgálat igazgatója
Végrehajtást felügyelő főosztály Humán Főosztály
Határidő: 2011. december 31.

3.)  A  közgyűlés  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  a  konyha  bezárásához  kapcsolódó 
intézkedéseket az engedélyező és szakhatóságok felé megtegye.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Iránytű Szociális Szolgálat igazgatója
Végrehajtást felügyelő főosztály Humán Főosztály
Határidő: 2011. december 31.
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XII-325/23.745/2011. sz. határozat 

Tárgy: A Szentgyörgy úti egészségház kezelésbe adása, az egészségházban 
kialakításra kerülő gyógyszertári helyiségcsoport bérbeadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc, 
Szentgyörgy  úti  egészségház  kezelésbe  történő  adására  és  az  egészségházban 
kialakításra kerülő gyógyszertári helyiségcsoport bérbeadására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc, Szentgyörgy úti egészségház 
ingatlant a MIK Zrt. kezelésébe adja a műszaki átadás-átvétel időpontjától, 2011. 
december 15. napjától.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Miskolci Városfejlesztési Kft.

MIK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2011. december 15.

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  Miskolc, 
Szentgyörgy  úti  egészségház  ingatlanban  kialakításra  kerülő  gyógyszertári 
helyiségcsoport  10  évre  bérbeadásra  kerüljön  az  Avasi  Patika  Bt.-nek 
versenyeztetés  nélkül,  azzal  a  feltétellel,  hogy a  gyógyszertári  helyiségcsoport 
rendeltetésszerű használatához szükséges beruházást 2012. január 30-ig az Avasi 
Patika Bt. elvégzi. A beruházás számlával igazolt, a MIK Zrt. által felülvizsgált, 
teljesítésként  elfogadott  összege,  maximum  9.968.963  Ft+  Áfa,  beszámításra 
kerül  a  havi  teljes  nettó  bérleti  díj  értékébe. A  bérleti  díj  az  önkormányzati 
helyiségekre  vonatkozó  mindenkor  hatályos  bérbeadási  szabályokban 
rögzítetteknek  megfelelően  kerül  megállapításra.  A  bérleti  díj  fizetés  kezdő 
időpontja  a  jogerős  használatba  vételi  engedély  megszerzésének  napja.  A 
helyiséghasználattal  kapcsolatban  felmerülő  költségeket  (rezsi,  karbantartási 
költség, felújítási költség stb.) és az adóterhet a helyiség bérlője viseli.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :   Főépítészi Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. január 30.
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XII-326/23.747/2011. sz. határozat 

Tárgy: A városi kártyarendszer főbb elemeinek elfogadása.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat A miskolci lakosok 
számára  bevezetésre  kerülő  városi  kártyarendszer  főbb  elemeinek  elfogadására,  a 
kedvezményrendszer  részletes  koncepciójának  kidolgozására  adott  határidő 
meghosszabbítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Közgyűlés a városi kártyarendszer főbb elemeit az alábbi tartalommal elfogadja: 
2012.  év  március  01.  napjától  bevezetésre  kerül  a  városi  kártyarendszer.  A  kártya 
pontgyűjtő és egyben kedvezményt nyújtó kártyaként kerül kibocsátásra.   
 A kártya kibocsátási díja az eddiginél olcsóbb lesz. A kártyarendszerben a képződött 
nyereség  felhasználására  javaslatot  tehet  a  kártyabirtokos.  A  Miskolc  Holding 
ellenőrzött  társaságai,  mint  szolgáltató  partnerek  továbbra  is  részt  vesznek  a 
kedvezmények nyújtásában.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. február 28.

XII-327/23.747-1/2011. sz. határozat 

Tárgy: A  kedvezményrendszer  részletes  koncepciójának  kidolgozására  adott 
határidő meghosszabbítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat A miskolci lakosok 
számára  bevezetésre  kerülő  városi  kártyarendszer  főbb  elemeinek  elfogadására,  a 
kedvezményrendszer  részletes  koncepciójának  kidolgozására  adott  határidő 
meghosszabbítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés „A hozzájárulás megadása az X-Centrum Nonprofit Kft. és egyes 
Miskolc  Holding  Zrt.  ellenőrzésében  álló  társaságok  között  létrejött,  Miskolc 
Kártya kedvezményt biztosító, Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a 
szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezmények felmondásához” tárgyú V-
191/22.823/2011.  számú  közgyűlési  határozat  2.  pontját  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
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A határozat 2. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

A  Közgyűlés  utasítja  a  Miskolc  Holding  Zrt-t,  hogy  dolgozza  ki  az  új 
kedvezményrendszer  koncepcióját  és  elfogadásra  2012.  február  29.-ig  terjessze  a 
Közgyűlés elé.
  
2. A Közgyűlés  „A hozzájárulás megadása az X-Centrum Nonprofit Kft. és egyes 

Miskolc  Holding  Zrt.  ellenőrzésében  álló  társaságok  között  létrejött,  Miskolc 
Kártya kedvezményt biztosító, Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a 
szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezmények felmondásához” tárgyú V-
191/22.823/2011.  számú  közgyűlési határozatának  a  jelen  módosítással  nem 
érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal fenntartja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. február 28.

XII-335/23.672/2011. sz. határozat 

Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a "Javaslat  a közműves 
ivóvízellátásról  és  a  közműves  szennyvízelvezetésről  szóló  önkormányzati 
rendelet  megalkotására,  és  a  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves 
szennyvízelvezetésről  szóló  11/2004.  (III.  10.)  számú önkormányzati  rendelet, 
valamint az azt módosító 35/2004. (X. 15.), 39/2005. (IX. 28.) és 13/2010. (III. 
10.)  számú  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezésére,  továbbá 
üzemeltetési  szerződés  jóváhagyására  "  tárgyú  előterjesztést,  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése - a közműves ivóvízellátás és a közműves 
szennyvízelvezetés,  mint  közszolgáltatási  feladat  ellátására  és  a  közművagyon 
üzemeltetésére vonatkozó - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a MIVÍZ 
Kft.  között  létrejövő  üzemeltetési  szerződést  a  jelen  előterjesztés  1.  sz.  melléklete 
szerint  jóváhagyja,  ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIVÍZ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Határidő: 2011. december 16.
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

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

66/2011. 
Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottsági 

Határozat

Tárgy: A közoktatási intézményeinek helységeinek ás szolgálati lakásainak 
bérbeadása

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási  és -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  közoktatási  intézmények  bérbeadására”  című 
előterjesztést és a következő 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. 
pontjában  biztosított  –  szakmai  véleményét,  előzetesen  jóváhagyja  az 
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi  jogok gyakorlásának szabályairól,  a  vagyongazdálkodás  rendjéről, 
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított 
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § (9) bekezdése alapján, hogy a Szilágyi Dezső 
Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (3529 Miskolc, Szilágyi 
Dezső  u.  53.)  igazgatója  2011.  december  10-től  2012.  június  15-ig 
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  az  intézmény  tornatermét  a 
hozzátartozó  öltözővel  a  Domínium  Bt.  (  Miskolc,  Dália  u.  32.)  részére  a 
határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint. 

 
Felelős: Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelő: Humán Főosztály 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási  

Nyelvű Iskola
Határidő: 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 4. 
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pontjában  biztosított  –  szakmai  véleményét,  előzetesen  jóváhagyja  az 
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól,  a vagyongazdálkodás  rendjéről, 
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított 
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § (9) bekezdése alapján, hogy a Bem József 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (3521  Miskolc, 
Miskolci  u.  38/a.)  igazgatója  2011.  december  10-től  2012.  június  30-ig 
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  az  intézmény  tornatermét  a 
GOLDTEL Kft. (1173 Budapest, Földműves u. 21.) részére a határozat 2. sz. 
mellékletében foglaltak szerint, az intézmény tornatermét  2011. december 10-
től 2012. június 30-ig meghatározott időtartamra bérbe adhassa Szemán László 
(3521 Miskolc, Marek J. u. 5.) részére a határozat 3. sz. melléklete szerint, az 
intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  30-ig 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa Boros Tibor (3528 Miskolc, Berzsenyi 
D. u. 20.) részére a határozat 4. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 
2011.  december  10-től  2012.  június  30-ig  meghatározott  időtartamra  bérbe 
adhassa Szkibó Imre (3528 Miskolc,  Bodrog u. 6.) részére a határozat 5. sz. 
melléklete  szerint,  az  intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012. 
június  30-ig  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Bethlen  Tamás  (3553 
Kistokaj,  Kossuth  u.  8.)  részére  a  határozat  6.  sz.  melléklete  szerint,  az 
intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  30-ig 
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Harsányi  Tibor  (3528  Miskolc, 
Forgács  u.  6.)  részére  a  határozat  7.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény 
tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  30-ig  meghatározott 
időtartamra bérbe adhassa Juhász Balázs (3528 Miskolc, Bodrog u. 1.) részére a 
határozat 8. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011. december 
10-től 2012. június 30-ig  meghatározott időtartamra bérbe adhassa a MILAX 
Rt. (3519 Miskolc, Futó u. 76.) részére a határozat 9. sz. melléklete szerint, az 
intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  30-ig 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa Juhász Csaba (3521 Miskolc, Szirmay 
A.  u.  44.)  részére  a  határozat  10.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény 
tornatermét  2011.  december  10-től  2011.  december  31-ig meghatározott 
időtartamra bérbe adhassa Klusóczki Szabina (3521 Miskolc, Berekkert u. 8.) 
részére a határozat 11. sz. melléklete szerint. 

Felelős:  Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelő: Humán Főosztály 
Végrehajtásért felelős: Bem József Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
Határidő: 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 4. 
pontjában  biztosított  –  szakmai  véleményét,  előzetesen  jóváhagyja  az 
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól,  a vagyongazdálkodás  rendjéről, 
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított 
1/2005.  (II.  10.)  sz.  rendelet  23.  §  (9)  bekezdése  alapján,  hogy  a  Könyves 
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Kálmán  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (3534 
Miskolc, Könyves K. u. 2.) igazgatója a 2011. december 09-től 2012. március 
16-ig  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  az  intézmény  tornatermét  a 
Diósgyőri  Tájékozódási  Futó  Club  (3534  Miskolc,  Árpád  u.  1-3.)  részére  a 
határozat 12. sz. mellékletében foglaltak szerint. 

Felelős:  Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelő:  Humán Főosztály 
Végrehajtásért felelős: Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
Határidő: 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 4. 
pontjában  biztosított  –  szakmai  véleményét,  előzetesen  jóváhagyja  az 
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól,  a vagyongazdálkodás  rendjéről, 
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított 
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § (9) bekezdése alapján, hogy a Komlóstetői 
Általános Iskola (3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.) igazgatója 2011. december 10-
től 2012. június 15-ig  bérbe adhassa az intézmény büfé helyiségét  Bertókné 
Molnár  Barbara  (  3553  Kistokaj,  Szabó  L.u.91.)  részére  a  határozat  13.  sz. 
mellékletében foglaltak szerint, az intézmény tornatermét  2011. december 10-
től  2012.  június  15-ig  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  a  MTD SE 
(3534 Miskolc, Régiposta u. 9.) részére a határozat 14. sz. melléklete szerint, az 
intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  15-ig 
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Parázsné  Hajdú  Andrea  (3534 
Miskolc, Gagarin u.34.) részére a határozat 15. és 20. sz. melléklete szerint, az 
intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  15-ig 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa Galkó Viktor (3533 Miskolc, Szeder u. 
50. 2/7.) részére a határozat 16. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét 
2011.  december  10-től  2012.  június  15-ig meghatározott  időtartamra  bérbe 
adhassa Forgács István (3524 Miskolc, Jósika u.15. ½.) részére a határozat 17. 
sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2011. december 10-től 2012. 
június  15-ig meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Kovács  Gábor  (3534 
Miskolc,  Könyves K. u.  9.) részére a határozat  18.  sz. melléklete  szerint,  az 
intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től  2012.  június  15-ig 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa Csellár Béla (3534 Miskolc, Kémény 
u. 19.) részére a határozat 19. sz. melléklete szerint, az intézmény tánctermét 
2011.  december  10-től  2012.  június  15-ig meghatározott  időtartamra  bérbe 
adhassa Kovács Marianna (3533 Miskolc, Komlóstető u. 64.) részére a határozat 
21.  sz.  melléklete  szerint,  az  intézmény  tornatermét  2011.  december  10-től 
2012.  június  15-ig  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Szanyi  József 
(3533 Miskolc, Ládi telep 14. 4/1.) részére a határozat 22. sz. melléklete szerint
. 

Felelős: Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelő: Humán Főosztály 
Végrehajtásért felelős: Komlóstetői Általános Iskola
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Határidő: 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 4.  
pontjában  biztosított  –  szakmai  véleményét,  előzetesen  jóváhagyja  az  
„Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről,  
valamint a vagyon-kimutatási rendszer kialakításáról” szóló többször módosított 
1/2005. (II. 10.) sz. rendelet 23. § (9) bekezdése alapján, hogy a Bláthy Ottó  
Villamosipari  Szakközépiskola  (3527 Miskolc,  Soltész  Nagy Kálmán  u.  7.)  
igazgatója  2012.  január  1-től  2012.  december  31-ig  bérbe  adhassa  az  
intézmény  folyosóját  a  COCA-COLA  H&C  Magyarország  Kft.  (  2330  
Dunaharaszti,  Némedi  u.  104.)  részére  a  határozat  23.  sz.  mellékletében  
foglaltak szerint, az intézmény folyosóját  2012. január 1-től 2012. december 
31-ig  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  a  CAFÉ+CO  Ital  és  
Ételautomata Kft. (2351 Alsónémedi, Ócsai u. 7.) részére a határozat 24. sz.  
melléklete  szerint,  az  intézmény  7.sz.  Tantermét  2012.  január  3-tól  2012.  
december 31-ig meghatározott időtartamra bérbe adhassa Bodnár Dénes (3519 
Miskolc, Görömbölyi  u.42.) részére a határozat 25. és melléklete szerint, az  
intézmény tornatermét 2012. január 3-tól 2012. december 31-ig meghatározott 
időtartamra  bérbe  adhassa  Dr.  Kőváriné  Dr.  Vágási  Erika  (3534  Miskolc,  
Móricz Zs. u.29.) részére a határozat 26. sz. melléklete szerint, az intézmény  
tornatermét  és  dísztermét  2012.  január  3-tól  2012.  december  31-ig 
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Dolce-Dance  Kft.  (6723  Szeged,  
Szakolcai u.1/A.) részére a határozat 27. sz. melléklete szerint, az intézmény  
tornatermét  2012.  január  3-tól  2012.  december  31-ig meghatározott  
időtartamra bérbe adhassa Durányik István (3950 Sárospatak, Hunyadi u. 93.) 
részére a határozat 28. sz. melléklete szerint, az intézmény tornatermét  2012.  
január 3-tól 2012. december 31-ig meghatározott időtartamra bérbe adhassa  
Fighter Sport Egyesület (3527 Miskolc, Sajó u. 5.) részére a határozat 29. sz.  
melléklete  szerint,  az  intézmény  tornatermét  2012.  január  3-tól  2012.  
december 31-ig meghatározott  időtartamra bérbe adhassa HP Magyarország  
Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 1.) részére a határozat 30. sz. melléklete szerint, az 
intézmény  3.sz  tantermét  2012.  január  3-től  2012.  december  31-ig  
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Bagoly  Kft.  (3530  Miskolc,  
Zsigmondy u. 2.) részére a határozat 31. sz. melléklete szerint.

Felelős: Bizottsága Elnöke 
Végrehajtást felügyelő: Humán Főosztály 
Végrehajtásért felelős: Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola
Határidő: azonnal
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67/2011. 
Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottsági 

Határozat

Tárgy:     Az iparűzési adónál a 2 millió Ft-os határ visszaállítása, a javaslatban  
szereplő  1  millió  Ft-os  határ  helyett  bizottsági  módosító  indítvány  
benyújtásával

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási  és -üzemeltetési 
Bizottsága a következő határozatot hozza:
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Városgazdálkodási,  és  -üzemeltetési 
Bizottsága megszavazta, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési 
adóról szóló 61/2001. (III.12.) önkormányzati  rendelet 4. §-ban az „a 2 millió Ft-ot” 
szövegrész maradjon Miskolc Megyei Jogú Város 2011. december 15-i Közgyűlésének 
5. napirendi pontjához tartozó előterjesztésben javasolt „az 1 millió Ft-ot” szövegrész 
helyett.
 
                                    
Felelős:                                                         Bizottság elnöke
Határidő:                                                      2011. december 12.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS és
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS

SPORT BIZOTTSÁG 

2011. december 1-jei:
Nyílt együttes ülésen hozott határozata:

2/2011. 
Egészségügyi és Szociális-, valamint Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottság határozata:
 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott  
pályázatok elbírálása.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális-,  valamint 
Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  (továbbiakban: 
Bizottságok)  elbírálták  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjra 
benyújtott pályázatokat és az alábbi határozatot hozzák:
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1. A Bizottságok jóváhagyják az „A” típusú ösztöndíjra benyújtott pályázók közül 

110 fő részére a havi 4.500.- Ft. ösztöndíjat 10 hónap időtartamra,  azaz két  
egymást követő tanulmányi félévre. A nyertes pályázók névsorát a határozat 1. 
számú melléklete tartalmazza.

 
Felelős:                           Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:              Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                         azonnal
 
2. A Bizottságok jóváhagyják a „B” típusú ösztöndíjra benyújtott pályázók közül 

10 fő részére a havi 4.500.- Ft. összegű ösztöndíjat, 3x10 hónap időtartamra,  
azaz  hat  egymást  követő  tanulmányi  félév  időtartamra.  A nyertes  pályázók  
névsorát a határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Felelős:                            Polgármester
Végrehajtásért felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:              Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                         azonnal
 
 
3. A Bizottságok felhatalmazzák a Polgármestert a pályázatok eredményeinek a  

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin való közzétételére.
 
Felelős  :                             Polgármester
Végrehajtásért felelős  :    Humán Főosztály
Határidő  :                          2011. december 16.
 
4.   A Bizottságok felhatalmazzák a Polgármestert,  hogy a nem támogatott  és a  

pályázatból  kizárt  pályázók  Bírálati  anyagát  az  Összesítő  lapokkal  együtt-,  
valamint  a  támogatott  pályázók  eredeti  Bírálati  anyagát  és  azok  kötelező  
mellékletét az Összesítő lapokkal együtt eljutassa a Wekerle Sándor Alapkezelő 
(továbbiakban: Alapkezelő) részére.

 
Felelős  :                             Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Határidő:                        2011. december 16.
 
5. A  Bizottságok  felhatalmazzák  a  Polgármestert,  hogy  az  Alapkezelő  által  

megadott  ütemezés  szerint  a  megállapított  támogatási  összeget,  a  megadott  
határidőre utalja át a Bursa célszámlára.

 
Felelős  :                               Polgármester
Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:               Humán Főosztály
Határidő  :                           2012. január 31., és 2012. augusztus 31.
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KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Dr. Szabó Zoltán

aljegyző

KÉSZÜLT:  

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában


