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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI:

1/2012. (II.24.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011. (III.16.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról

2/2012. (II.29.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megállapításáról

3/2012. (II.29.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

4/2012. (II.29.)
A  távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

5/2012. (II.29.) A  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek Miskolc város területén történő 
végrehajtásáról szóló 41/2008. (XII. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

6/2012. (II.29.) A  Miskolc Megyei Jogú Város Építési szabályzatáról 
szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

7/2012. (II.29.) A játszótéri dohányzás tilalmáról szóló 15/2011. (IV.20.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2012. (II.29.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. 
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2012. (II.29.) A  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. 
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2012. (II.29.) A  közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló 42/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma                                                                                                        Tárgya             .  

2012. február 23-án
Zárt  ülésen hozott határozata:

II-5/2330/2012. A Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola 
intézményvezetői álláshelyének betöltése

II-6/2331/2012. Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2011. december, 
2012. január hó)

II-7/2399/2012. Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  igazgatójának 
vezetői megbízásról való lemondása

II-8/2399-1/2012. Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírása

II-9/2401/2012. A  Miskolci Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása

2012. február 23-án: 
Nyílt ülésen hozott határozatai
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II-10/2311/2012. Az  Önkormányzat  egyes  saját  bevételei  és  adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összege a 2013-2015. évekre

II-11/2304/2012.
A  2012.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak támogatására pályázat benyújtása

II-12/2304-1/2012. Nyilatkozat a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2011. évi 
önkormányzati  támogatásáról,  a  közösségi  közlekedés 
2012. évi fenntartásáról, pályáztatásáról

II-13/2304-2/2012. 
A  2012.  évi  költségvetéshez  kapcsolódó  fejlesztési 
hitelek

II-14/2312/2012. A  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése” 
nagyprojekthez kapcsolódó 2012 évi tőkeemelés

II-15/2313/2012. Hozzájárulás a „Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti 
Központ”  című  projekthez  kapcsolódó  monitoring 
szakértői megbízási szerződés megkötéséhez

II-16/2314/2012. A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TÁMOP 
3.2.3/A-11/1 pályázatának támogatása

II-17/2315/2012. A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum 
TIOP1.2.2-11/1 pályázatának támogatása 

II-18/2316/2012. Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és 
Egyetemi  Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft.  alapító 
okiratának módosítása

II-19/2317/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és 
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. között létrejött 
egészségügyi  közfeladat  átadási  szerződés 
meghosszabbítása

II-20/2318/2012. Együttműködési megállapodás megkötése a Robert 
Bosch Energy and Body Systems Kft.-vel és a Robert 
Bosch Power Tool Kft.-vel német nyelvű óvodai csoport 
indítására és férőhely biztosítására a Katowice úti Sport 
Tagóvodában

II-21/2319/2012.
Javaslat  a  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Magyar  Két 
Tanítási  Nyelvű  Iskola  helyiségeinek  és  ingó 
vagyontárgyainak  bérbeadására  a  Magyarországi 
Németek  Általános  Művelődési  Központja 
Intézményfenntartó  és  Működtető  Közalapítvány 
részére

II-22/2320/2012. Miskolci  Családsegítő  Központ  infrastrukturális 
fejlesztésére pályázat benyújtása
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II-23/2321/2012. Miskolc  város  területén  áthaladó  országos  közutak 
egyes  szakaszainak önkormányzati  tulajdonba történő 
átvétele  a  villamos  projekt  megvalósításához 
kapcsolódóan

II-24/2322/2012. Felhatalmazás  a  települési  szilárd  kommunális 
hulladékkezelői  közszolgáltató  személyének 
kiválasztására, az 56/2001. sz. ö. r. végrehajtása.

II-25/2323/2012. A  Miskolc  Térségi  Konzorcium  hulladékgazdálkodási 
rendszer-üzemeltetési  koncepció  módosításának 
elfogadása

II-26/2324/2012. Nevelési-oktatási  intézmények  intézményvezetői 
álláshelyeire történő pályázat kiírása

II-27/2325/2012. A  7586  igénylő  azonosító  számú,  a  2010.  május  6-  i 
rendkívüli  időjárás  miatt  önkormányzati  utakban 
keletkezett károk helyreállítása megnevezésű vis maior 
támogatással  megvalósított  projekt  le  nem  hívott 
maradványösszegéről történő lemondás

II-28/2327/2012. Miskolc, Palota u. 17. sz. alatti gyógyszertár bérleti díj 
csökkentése

II-29/2328/2012. Javaslat  a  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése” 
nagyprojekt  előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  – 
2012.  február  időszakra  vonatkozó  beszámoló 
elfogadására.

II-30/2329/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ÁSZ ellenőrzése

II-31/2394/2012. Közszolgáltatási  Szerződés  2012.  évre  vonatkozó 
tervadatainak jóváhagyása

II-32/2395/2012. Az MVSI Miskolc  Városi  Sportiskola Nonprofit  Kft.  2012. 
évi  létesítményfejlesztésekre  irányuló,  látvány- 
csapatsportágak  támogatására  szolgáló  pályázathoz és 
KEOP  pályázatához önerő biztosítása.

II-33/2397/2012. A miskolci pontgyűjtő kártya bevezetése
II-34/2398/2012. A  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft-vel 

kötendő  Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és 
Alapító Okiratának módosítása

II-35/2398-1/2012. A  Miskolci  Csodamalom Bábszínház  Nonprofit  Kft-
vel  kötendő  Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása 
és Alapító Okiratának módosítása

II-36/2398-2/2012. A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum 
Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási Szerződés 
jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása

II-37/2398-3/2012. A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ 
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Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási Szerződés 
jóváhagyása és Alapító Okiratának módosítása

II-38/2398-4/2012. A  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft-vel 
kötendő  Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és 
Alapító Okiratának módosítása 

II-39/2398-5/2012. A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft-vel 
kötendő Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása

II-40/2402/2012. A Miskolci  Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű   Társaság  alapításának 
jóváhagyása

II-41/2403/2012. Kiss Gábor alpolgármester megválasztása
II-42/2404/2012. Kiss Gábor alpolgármester illetményének megállapítása
II-43/2404-1/2012.  Kiss  Gábor  alpolgármester  költségátalányának 

megállapítása
II-44/2405/2012. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése új koordinációs 

tanácsnokának megválasztása
II-45/2406/2012. Tag delegálása a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

létrehozandó megyei területfejlesztési konzultációs 
fórumba

II-46/2407/2012. Bornemissza u. 13. sz. alatti ingatlan használat jogának 
átruházásával  kapcsolatos  X-265/23.397/2011.  sz. 
határozat módosítása
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

2012. január 16-ai:
Nyílt ülésen hozott határozata:

1/2012. Javaslat  Miskolc  város  kitüntető  címeinek  és  díjainak 
adományozására

2012. február 15-ei:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

2/2012. Javaslat  a  18/2011.  számú  –  Javaslat  a  Szociális  Alap,  a 
Fogyatékosügyi  Alap  és  a  Nyugdíjas  Klubok  működési 
támogatására  kiírt  pályázatok  elbírálására  tárgyú  – 
Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  határozatának 
módosítására 

3/2012. A 19. számú felnőtt fogorvosi körzet áthelyezése
4/2012. A 39. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelésének a 

Miskolc,  Csabai  kapu  9-11.  szám  alatt  lévő 
rendelőhelyiségbe történő áthelyezése

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2012. február 16-ai:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

1/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának 
tulajdonában lévő intézmények, és az önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint a Miskolc 
Holding  Zrt.  tagvállalatainak  2012-2013.  gázévi  földgáz 
energia beszerzése 

2/2012. A  Bartók  köz  útépítéséhez  kapcsolódó 
magántulajdonú  32551  és  32549  hrsz-ú  ingatlanok 
megvásárlása 

3/2012. Javaslat  közoktatási  intézmények  helyiségeinek 
bérbeadására

4/2012. A Miskolc, Andrássy u. 32. szám alatti Bükk Áruház 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  részének 
értékesítése 
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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
1/2012. (II. 24.) 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;

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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;
az SZMSZ 1. melléklet  2.1.1. pontjában biztosított  véleményezési  jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;
az SZMSZ 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                             52.577.127 ezer Ft-ban
b)    költségvetési kiadásának főösszegét                              59.909.013 ezer Ft-ban
c)    finanszírozási kiadási főösszegét                                         481.877 ezer Ft-ban
d)    kiadási főösszegét                                                       60.390.890 ezer Ft-ban
e)    hiányát                                                                               7.813.763 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
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2.§

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

„3.§
 

A 2.§ (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül 
 
(1)     A személyi jellegű kiadások előirányzata                                 14.862.783 ezer Ft,
(2)     A munkaadót terhelő járulékok előirányzata                               3.977.345 ezer Ft,
(3)     A dologi jellegű kiadások előirányzata                                      14.418.811 ezer Ft,
(4)     Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát                           110.795 ezer Ft,
(5)     Egyéb működési célú kiadások előirányzata                                6.272.634 ezer Ft,
(6)     A felújítások előirányzata                                                                278.977 ezer Ft,
(7)     A beruházások előirányzata                                                       17.801.374 ezer Ft,
(8)     A költségvetés általános tartaléka                                                     12.046 ezer Ft,
(9)     A költségvetés céltartaléka                                                                         - ezer Ft,
(10)   A költségvetés zárolt működési tartaléka                                                   - ezer Ft,
(11)   A költségvetés zárolt fejlesztési tartaléka                                                   - ezer Ft,
(12)   A költségvetés fejlesztési céltartaléka                                          1.028.073 ezer Ft,
(13)   Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata                                  1.628.052 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 Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
gazdálkodónként elnevezésű 4/a. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatának  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.
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(6)         A  R.  2011.  évi  felújítási  előirányzatok  tételes  jegyzéke  elnevezésű  4/d.  
melléklete helyébe e rendeletnek a 2011. évi felújítási előirányzatok korrigált  
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 korrigált 
előirányzata elnevezésű 6. melléklete lép.

(8)         A R.a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése elnevezésű 5. melléklete 
helyébe  e  rendeletnek  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  költségvetése  
elnevezésű 7. melléklete lép.

(9)         A R. a 2011. évi költségvetés feladatmutatói és engedélyezett létszámkerete  
elnevezésű  6.  melléklete  helyébe  e  rendeletnek  a  2011.  évi  költségvetés  
feladatmutatói és engedélyezett létszámkerete elnevezésű 8. melléklete lép.

(10)     A R.  az  Európai  Unió  támogatásával  megvalósuló  feladatok  elnevezésű  8.  
melléklete helyébe e rendeletnek az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
feladatok elnevezésű 9. melléklete lép.

(11)     A R. előirányzat – felhasználási ütemterv elnevezésű 11. melléklete helyébe e 
rendeletnek az előirányzat  – felhasználási  ütemterv 2011. év elnevezésű 10.  
melléklete lép.

(12)     A R. Alapítványok  – közalapítványok  2011. évi támogatása  elnevezésű 12.  
melléklete helyébe, e rendeletnek az Alapítványok – közalapítványok 2011. évi 
támogatása elnevezésű 11. melléklete lép.”

4.§

Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba  és a hatályba lépését  követő 
napon hatályát veszti.
 
Miskolc, 2012. február 23.
 
 
 
                 Dr. Csiszár Miklós                                                    Dr. Kriza Ákos
                            jegyző                                                                  polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról

 
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  b)  pontjában,  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban  államháztartási 
törvény)  23.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva;
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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;
az SZMSZ 1. melléklet  2.1.1. pontjában biztosított  véleményezési  jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;
az SZMSZ 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. A rendelet hatálya
 

1.§
 

 
A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzat  által  támogatásban  részesített 
magánszemélyekre,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetekre,  az 
Önkormányzat  által  alapított,  vagy  önkormányzati  támogatással  működő  gazdasági 
társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is.
 

2. A költségvetés előirányzatai
 

2.§
 

(1)   A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2012. évi
a) költségvetési bevételének főösszegét                                   38.180.390 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét                                    40.541.771 ezer Ft-ban
c) finanszírozási kiadás főösszegét                                                770.559 ezer Ft-ban
d) kiadás főösszegét                                                                  41.312.330 ezer Ft-ban
e) hiányát                                                                                     3.131.940 ezer Ft-ban
állapítja meg.
 
(2)   Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  hiányából  3.131.940 ezer  Ft  a  

felhalmozási hiány. A felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében, előző 
évek  pénzmaradványából  231.940  ezer  Ft,  külső  forrás  bevonásával,  
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finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitelek felvételéből 2.900.000 ezer 
Ft összegben finanszírozza.
A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi  kiadásokba beépített  felhalmozási  
feladatokat finanszírozza.

(3)   Az  Önkormányzat  2012.  évi  hiteltörlesztési  kötelezettségének  részletezését  
tájékoztató jelleggel a 4/g. melléklet tartalmazza.

(4)   Az  Önkormányzat  azon  fejlesztési  céljait,  amelyek  megvalósításához  a  
Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  (a  
továbbiakban  Stabilitási  törvény)  3.§  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  
keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé, az ügyletek várható együttes 
összegével együtt a 4/i. melléklet tartalmazza.

(5)   Az  Önkormányzat  stabilitási  törvény  3.§  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az  
adósságot  keletkeztető  ügyletek  futamidejének  végéig  illetve  a  kezesség  
érvényesíthetőségéig  és  az  Önkormányzat  jogszabályban  meghatározottak  
szerinti saját bevételeit a 4/h. melléklet tartalmazza.

(6)   Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) 
pontjában  megállapított  bevételi  főösszeg  részletezését  a  3.  melléklet  
tartalmazza.  A  3.  mellékletben  szereplő  bevételek  további  részletezését  
tájékoztató jelleggel a 3/a.-3/n. melléklet tartalmazza. 

(7)   Az (1) bekezdésben megállapított  bevételi  és  kiadási  főösszegek működési  és  
felhalmozási célú csoportosítását az 1/a., a költségvetés bevételeit és kiadásait  
funkciónként,  kiemelt  előirányzatonként,  tájékoztató  jelleggel  a  2.  melléklet  
tartalmazza.

(8)   Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és 
gazdálkodó, ideértve a polgármesteri hivatalt is, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a 
költségvetési  szervek  bevételeit  a  4/a.,  továbbá  tájékoztató  jelleggel  
funkciónként a költségvetés kiadásait a 4., 4/b. melléklet tartalmazza.

(9)   Az  Önkormányzat  nevében  végzett  felújítási  feladatok  kiadási  előirányzata  
célonkénti  részletezését  a  4/e.  melléklet,  a  beruházási  feladatok  kiadási  
előirányzata beruházásonkénti részletezését a 4/f. melléklet tartalmazza.

(10)   A  Polgármesteri  Hivatal  feladatonkénti  előirányzatait  a  4/c.  melléklet,  az  
Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 4/d. melléklet, az Önkormányzat 
kiadásaként  tervezett  egyes  feladatok  közül  a  városüzemeltetési  feladatok  
részletezését a 4/d/1. melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak 
részletezését a 4/d/2. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

(11)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 
szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
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szervenként az 5. melléklet tartalmazza, mely tájékoztató jelleggel a jellemző  
feladatmutatókat is tartalmazza.

(12)   Az  Önkormányzat  2012.  évi  várható  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  
teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási  tervet tájékoztató jelleggel  a  
10. melléklet tartalmazza.

(13)   Az Önkormányzati  költségvetés  a  tárgyévi  előirányzatai  mellett  a  több éves  
kihatással  járó  tételeket  évenként  és  összesítve  a  4/e.  és  4/f.  melléklet  
tartalmazza.

(14)   A pályázatokhoz  kapcsolódó  feladatokat  tájékoztató  jelleggel  a  6.  melléklet  
tartalmazza.

(15)   Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 7. 
melléklet tartalmazza.

(16)   A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

(17)   A nyújtott kölcsönök állományát tájékoztató jelleggel a 8. melléklet tartalmazza.

3.§
 
A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a)    A személyi jellegű kiadások előirányzata                                     12.662.934 ezer Ft,
b)    A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata           

     3.449.314 ezer Ft,
c)    A dologi kiadások előirányzata                                                       9.442.851 ezer Ft,
d)    A ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata                                  16.375 ezer Ft,
e)    Egyéb működési célú kiadások előirányzata                                  6.701.321 ezer Ft,
f)     A felújítások előirányzata                                                                  193.100 ezer Ft,
g)    A beruházások előirányzata                                                            6.618.185 ezer Ft,
h)    A költségvetés általános tartaléka                                                      400.000 ezer Ft,
i)     A költségvetés céltartaléka                                                                  20.000 ezer Ft,
j)     Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata                                     1.808.250 ezer Ft,
k)    A  Polgármesteri  Hivatalnál  kezelt  dologi  kiadások  
előirányzatán  belül  a  nemzetközi  kapcsolatok  és  
reprezentáció előirányzata                                                                             8.000 ezer Ft

 
4.§

(1)   A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  
fizetőképességének  biztosítása  érdekében  a  költségvetésben  szereplő  
feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően éven belüli bér, 
illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést 
megkösse a Stabilitási törvényben foglaltak figyelembevételével.

(2)   A hitel felvételéről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.
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(3)   A 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés belső  
forrás, 231,9 millió Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele mellett külső  
forrás,  2  milliárd  900 millió  Ft  hitel  felvételével  finanszírozza  a  vonatkozó  
jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére 
beruházási,  felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint az  
Önkormányzat  tényleges  bevételeinek  és  kiadásainak,  pénzügyi  helyzetének  
függvényében,  a  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottság  elnöke  
ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

(4)   A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az igénybe 
vett  hitelek  törlesztését  és  járulékainak  megfizetését,  valamint  a  kötvény  
kamatainak  és  visszavásárlásának  fedezetét  az  esedékesség  időpontjában  a  
felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi  
és jóváhagyja.

(5)   A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése 
érdekében valamint  a likvid hitel  kiváltása érdekében a feltételek fennállása  
esetén támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatására.

 
5.§

 
A rendeletben megállapított  előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei  Jogú Város 
Közgyűlésének az átmeneti  gazdálkodásról  szóló 37/2011. (XII.  22.)  önkormányzati 
rendelete alapján teljesített 2012. évi bevételeket és kiadásokat.
 

3. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal
 

6.§

(1)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati 
költségvetési  szervek az e rendeletben megállapított  döntési  körükbe tartozó  
bevételi és a kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel 
önállóan  gazdálkodnak,  jogosultak  a  bevételek  beszedésére  és  a  kiadások  
teljesítésére.  A  költségvetés  végrehajtása  során  a  költségvetési  szervek  az  
intézményi  szervezeti  kereteket,  személyi  feltételeket  a  feladatellátásnak  
megfelelően kötelesek alakítani.
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek 
megtenni.  Az  intézményi  költségvetés  végrehajtásáért,  a  gazdálkodás  
jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(2)   Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel  
jogszabályi  keretek  között  önállóan  gazdálkodnak.  Az  engedélyezett  
létszámkeret  év  közben  a  Közgyűlés  által  elrendelt  feladatcsökkenéssel  
összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető. 

(3)   A  költségvetési  szervek  az  alaptevékenység  ellátását  szolgáló  ingatlant,  
ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását 
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nem veszélyezteti,  írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról  
szóló  rendeletben  foglaltak  figyelembevételével,  díjfizetés  ellenében  bérbe  
adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől.

(4)   Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  eszközeik  és  szabad  kapacitásuk  
hasznosítása  érdekében  az  alapító  okiratukban  meghatározottak  szerint  
végezhetnek  vállalkozási  tevékenységet,  ez  azonban  nem  veszélyeztetheti  
alaptevékenységük ellátását. 
Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

 
4. Közbeszerzési eljárás

 
7.§

 
Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  az  árubeszerzési,  építési  beruházási, 
szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek 
a közbeszerzési törvény, az államháztartási törvény mellett a vonatkozó önkormányzati 
rendelet és határozat előírásai szerint eljárni.
 

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása
 

8.§
 
(1)   A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, 

likviditási  helyzetbe  került  költségvetési  szervek,  önkormányzati  tulajdonú  
gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság  
véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra megállapodás alapján  
kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, 
a kölcsön fedezetére az Önkormányzat hitelt nem vehet fel.

(2)   A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére 
indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt 
nyújtson.

(3)   A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(4)   Gazdálkodó  szervezetek  tekintetében  kezességvállalásról  az  államháztartásról  
szóló törvény által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi 
döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

 
6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

 
9.§

 
(1)   A  költségvetésben  elkülönített  általános  tartalék  az  év  közben  jelentkező  

többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható 
fel a következők szerint:

a)    Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.
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b)    Az  általános  tartalékkal  való  rendelkezés  jogát  a  Közgyűlés  negyedévenként  
maximum  100  millió  Ft-ig  a  polgármesterre  ruházza  át.  A  keretösszeg  
maradványa a következő negyedévre átvihető.

c)    Az  általános  tartalék  polgármesteri  jogkörben  végrehajtott  felhasználásáról  a  
polgármester a Közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos  
előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

 
7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

 
10.§

 
(1)   A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján 

a  megfizetett  iparűzési  adó meghatározott  részéből  képzett  céltartalék 2012.  
évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel:

a)         az  Önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  egészségügyi  gazdasági  társaság  
létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítására,

b)        a  szociális  ellátást  biztosító  önkormányzati  költségvetési  szervek  
infrastruktúrájának  fejlesztése,  létesítményei  felújítására,  fejlesztésére,  
eszközfejlesztésre, 

c)         az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztésére, létesítmények felújítására, 
eszközök beszerzésére,

d)        az  Önkormányzat  által  megvalósításra  tervezett  kulturális  programok,  
rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatására, az intézmények, továbbá a 
bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megrendezésre tervezett, vagy 
javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatására,

e)         az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint  
sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának  
évében  vagy  azt  követően  megvalósításra,  illetve  megrendezésre  tervezett  
rendezvények, felújítások, beruházások támogatására,

f)          az Önkormányzat  által  a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően  
megvalósításra  tervezett  közterület-,  parkfelújítások  és  fejlesztések  
megvalósítására,

g)         az  Önkormányzat  által  a bevallás  benyújtásának évében vagy azt  követően  
megvalósításra  tervezett  út-,  járda  és  közműhálózat,  víz,  szennyvíz,  
csapadékvíz, gáz, villanyhálózat felújítások és fejlesztések megvalósítására.

(2)   A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az 
iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési  
rendeletbe történő beépítése során dönt.

(3)    A  megvalósítható  támogatási  célokat  az  Önkormányzat  költségvetésébe  a  
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be 
kell építeni. A felosztást közzé kell tenni.

(4)   A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról  
szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.
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8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben
 

11.§
 
(1)     Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  saját  előirányzat-módosítási  

hatáskörükben  költségvetési  bevételeik  és  kiadásaik  előirányzatát  az  
államháztartási  törvény  rendelkezései  szerint  változtathatják  meg.  Az  
előirányzat  megemelhető  a  tervezett,  jóváhagyott  előirányzatot  meghaladó  
többletbevételből,  az  Önkormányzat  által  jóváhagyott  pénzmaradványból,  a  
vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel.
A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben  
személyi  juttatásokra,  valamint  a  hozzájuk kapcsolódó munkaadókat  terhelő  
járulékokra  saját  hatáskörben a  többletbevétel  elérésével  összefüggő  feladat  
elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és 
közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.

(2)   A  Közgyűlés  által  megállapított  intézményi  létszámkeret  intézményi  saját  
hatáskörben nem növelhető.

(3)   A  költségvetési  szervek  a  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat-
módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.

(4)   A  költségvetési  intézmények  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat-
módosításai  sem  a  tárgyévben,  sem  a  következő  években  önkormányzati  
többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,
a költségvetési rendelet módosítása

12.§

(1)     Az önkormányzati  szintű előirányzatok közötti  módosításokra a működési  és  
felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve saját hatáskörben a  
polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség 
teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

(2)     A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését 
meg nem változtató technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult.

(3)     Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok 
módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.

(4)     Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben 
foglaltak szerint kell beépíteni.
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13.§

Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat 
részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, 
beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is a gazdálkodási év 
során  az  első  negyedév  kivételével  negyedévenként,  de  legkésőbb  a  költségvetési 
beszámoló  felterjesztésének  külön  jogszabályban  meghatározott  határideje  előtt 
december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az 
Országgyűlés  az év során előirányzatot  zárol,  annak kihirdetése után a polgármester 
haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

14.§

(1)   Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a 
polgármestert, ha a 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt  
nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az államháztartási 
törvényben  meghatározott  mértéket.  A  polgármester  az  értesítés  alapján  
intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.

(2)   Önkormányzati  biztos akkor rendelhető ki a felügyelet  alá tartozó költségvetési  
szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 
évi  XXV. törvény szerinti  adósságrendezési  eljárást  az Önkormányzat  vagy  
hitelezői nem kezdeményezték.

(3)   Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez 
akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény 
gazdasági  helyzetének  jelentős  romlását  mutatják  és  a  feladatellátás  
finanszírozása veszélybe kerülhet.

(4)   Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a 
Közgyűlés dönt.

(5)   A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Kormányrendelet  (a  továbbiakban  Ávr.)  vonatkozó  rendelkezéseinek  
figyelembe vételével.

(6)   A  tartozásállomány  fennállása  alatt  kötelezettség  vállalásához,  a  pénzügyi  
ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és 
ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni.

(7)   Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési intézmény esetében 
az önkormányzati biztos kijelölése az egészségbiztosítási szerv kérésére illetve 
véleményének kikérésével történik. 
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(8)   Az  önkormányzati  biztos  működésével  kapcsolatos  kiadások  az  intézményt  
terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett,  
módosított  szerződésekkel  összefüggésben keletkező kiadások kivételével  az  
Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében  
kell biztosítani.

(9)   Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  tartozásállományukról,  kiemelten  a  
szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel  
együtt  kötelesek  adatszolgáltatást  teljesíteni.  Az  adatszolgáltatást  nemleges  
esetben is teljesíteni kell.

11. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége

15.§

(1)     Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a 
rendeletben  foglaltakat  figyelembe  véve  végezhetnek  vállalkozási  
tevékenységet.  A  költségvetési  szerv  akkor  vállalkozhat  továbbá,  ha  
tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül 
marad, továbbá az Ávr-ben foglaltak figyelembevételével a folyó évi bevételek 
és az előző évek vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat.

(2)     A  vállalkozási  tevékenység  bevételei  terhére  kell  elszámolni  valamennyi,  e  
tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek 
a számviteli  politikájukban rögzített  felosztási  rend szerint  kell  megosztania  
alap-  és  vállalkozási  tevékenység  között.  Felhalmozási  kiadás  a  jogszabályi  
kivételek figyelembevételével csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el.

(3)     A  költségvetési  szerv  a  vállalkozási  tevékenység  maradványának  általa  
felhasználható,  befizetési  kötelezettséggel  csökkentett  részéből  vállalkozási  
tartalékot képez.

(4)     A vállalkozási  tartalék az Ávr.  65.§ (2) bekezdésében meghatározott  célokra  
használható fel. 

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával
kapcsolatos jogosítványok

16.§

(1)     A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére a vonatkozó önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével a Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottság jogosult.

(2)     A kamatmentes Szociális  Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester  
jogosult.
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(3)     A  Hajléktalanok  ellátását  biztosító  szervezetek  támogatása  keretösszegből  
támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.

(4)     A  Szociális  feladatot  ellátó  civil  szervezetek  támogatása  keretösszegből  
támogatás odaítélésére pályázat útján az Egészségügyi és Szociális Bizottság  
jogosult.

(5)     A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási,  
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(6)     A  Kulturális  rendezvények  támogatása  keretösszegből  a  Polgármester,  az  
Oktatási Mecénási, valamint Sport Mecénási Alapból támogatás odaítélésére az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(7)     Oktatási  funkcióban  tervezett  Tanulók  ösztöndíja  támogatás  odaítélésére  az  
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(8)     A Kulturális Mecénási Alapból 6,3 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, 34,3 millió Ft felosztására a 
polgármester  jogosult,  melyből  3,7  millió  Ft  a  polgármesteri  keret,  az  
alpolgármesterek  javaslata  alapján  odaítélhető  összeg  3,6  millió  Ft,  míg  a  
kulturális  rendezvények  és  feladatok  támogatására  szolgáló  keretösszeg  27  
millió Ft.

(9)     Az Idegenforgalmi Alap felhasználására a vonatkozó önkormányzati határozatban 
foglaltak figyelembevételével  az Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági és  
Sport Bizottság jogosult.

(10)      A sportegyesületi  támogatás  keretjellegű  előirányzata  felosztásának jogát  a  
Közgyűlés magának tartja fenn.

(11)      Az  Önkormányzat  költségvetéséből támogatás  folyósítására  támogatási  
megállapodás alapján kerülhet sor.

(12)      Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  kivételével  nem  folyósítható  
támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt 
köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született 
döntés.

(13)      Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem 
szociális  ellátásként juttatott  összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük  
kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási  
kötelezettséget  és  a  nem  teljesítés  szankcionálását  a  megállapodásokban  
rögzíteni kell.

(14)      A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos  
felhasználást és a számadást.
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(15)      Fel  kell  függeszteni  a  további  támogatást  az  elszámolási  kötelezettség  
teljesítéséig,  ha  a  támogatott  szervezet  illetve  magánszemély  e  számadási  
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

(16)      Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére  
alapítványok és közalapítványok részére nyújtott támogatásról, hozzájárulásról a 
Közgyűlést tájékoztatni szükséges.

13. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

17.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése 
érdekében  az  átmenetileg  szabad  pénzeszközöket  betétként  elhelyezze,  államilag 
garantált értékpapírt vásároljon.

18.§

(1)   Önkormányzati  követelés  értékesítésére  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  
rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

(2)   A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat követelései  
értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.

(3)   A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és 
- üzemeltetési,  valamint  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági  Bizottság  

véleményezését követően kerülhet sor.
 

19.§

(1)   A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  gazdaság  fejlesztése,  a  
foglalkoztatás  elősegítése,  vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat  
folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.

(2)   A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

20.§ 
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2012.  évi  költségvetésben  a 
„Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás 
biztosításáról nyilatkozatot adjon.

21.§

(1)     A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött 
beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra a finanszírozási 
terv  és  a  felhalmozási  bevételek,  kiadások  mérlege  alapján  a  fedezet  az  
esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
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(2)     A gazdálkodási  év során keletkező  bevételi  többleteket  és  a  költségvetésben  
szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat lehetőség szerint tartalékba 
kell helyezni és az adósságszolgálat teljesítéséhez kell felhasználni.

(3)     A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, 
a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen 
pályázatok  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  törlésére,  módosítására  
vonatkozó  javaslatot,  különös  tekintettel  a  felhalmozási  hiány  tervezett  
nagyságrendjére szükség szerint a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

22.§

A  Választókerületi  Alap  felhasználása  során  a  Választókerületi  Alapról  szóló 
önkormányzati  rendeletben  foglaltak  figyelembevételével  a  területileg  illetékes 
önkormányzati  képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében biztosítani 
kell  az  Alap  célok  szerinti  felhasználását,  a  szakszerűséget,  szabályosságát, 
gondoskodni  kell  a  tulajdon  védelméről,  a  beszerzett  vagy  megvalósított  eszköz, 
létesítmény nyilvántartásba vételéről.

14. Záró rendelkezések

23.§

(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31.  
napján hatályát veszti.

 
(2)   Hatályát  veszti  a Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti  

gazdálkodásról szóló 37/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete, valamint az 
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2007. (III.  
7.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 27/2007. (IX. 26.), a 28/2007. (IX 
26.),  az  55/2007.  (XII.  20.),  az  56/2007.  (XII.  20.),  az  1/2008.  (III.  12.)  
önkormányzati rendeletek.

Miskolc, 2012. február 23.

                      Dr. Csiszár Miklós                                               Dr. Kriza Ákos 
                                 jegyző                                                            polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
 

3/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  18.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,
 
és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  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 a következőket rendeli el:

1. §

Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  rendelet)  46.  §  a  következő  (3a)  és  (3b) 
bekezdésekkel egészül ki:

"(3a) A több bizottság hatáskörét érintő feladat ellátása érdekében a bizottságok 
együttes ülést tarthatnak. Az együttes ülés vezetéséről a bizottságok elnökei  
állapodnak meg.

(3b)  Az  együttes  bizottsági  ülés  akkor  határozatképes,  ha  azon  az  egyes  
bizottságok külön-külön is határozatképesek. Az együttes bizottsági ülésen a  
bizottságok külön-külön hoznak határozatot."

2. §

(1)  A rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 

"(6)  A  vitában  résztvevők  ugyanazon  napirend  tárgyalása  során  a  (7)  
bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével  két  alkalommal  nyilváníthatnak  
véleményt. A bizottsági vélemények ismertetése, valamint a frakcióvezető vagy 
a vezérszónok felszólalása a két alkalomba nem számít bele."

(2) A rendelet 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A hozzászólások nem összevonható időtartama:
a) a napirend előterjesztője esetén:

          aa) vita előtti indokolás, kiegészítés esetén 6 perc,
          ab) kérdésekre adott válasz esetén 2 perc;
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b) bizottsági vélemény ismertetése esetén 5 perc;

c) frakcióvezető, vagy helyette vezérszónok véleményének ismertetése esetén 5 
perc;

d) a vitában résztvevők az a) - c) pontba nem tartozó esetekben:
da) első alkalommal 3 perc,
db) második alkalommal 2 perc;

e) személyes érintettség esetén 1 perc."

 3. §
 

(1) A rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szavazás nyílt vagy titkos. A nyílt szavazás név szerinti is lehet."
 

(2) A rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Név szerinti vagy titkos szavazást bármelyik települési képviselő indítványozhat a 
szavazás  megkezdése  előtt.  Az  indítványról  a  Közgyűlés  vita  nélkül,  egyszerű 
többséggel dönt."

4. §

A rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a bizottság elnöke hívja össze."

5. §

Hatályát veszti a rendelet 1. melléklet 3.1.6. pontja.

6. §

Ez a rendelet  a kihirdetését  követő napon lép hatályba,  és a hatálybalépését  követő 
napon hatályát veszti.

Miskolc, 2012. február 23.
 
                        
               
            Dr. Csiszár Miklós                                                   Dr. Kriza Ákos
                      jegyző                                                                polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

 
4/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

 
a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló

40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi 
LXXXVII.  törvény 7.  §  (5)  bekezdésében  és  a  távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi 
XVIII.  törvény  6.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)  önkormányzati  rendelete  (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,

az SZMSZ 1. melléklet 3.1.11.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és 
-üzemeltetési Bizottsága,

valamint  a  távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvény  10.  §  a)  pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Fogyasztóvédelmi  Felügyelősége 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 
1. §

A távhőszolgáltatás  díjáról  és  a  díjalkalmazás  feltételeiről  szóló  40/2006.  (XII.  6.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (6) bekezdése kiegészül a következő 
c) - d) pontokkal: 

„c)       Külön kezelt  intézmény: egyéb felhasználók közül a központi  költségvetési  
szerv,  a  központi  költségvetési  szerv  költségvetési  intézménye,  a  helyi  
önkormányzat,  a  helyi  önkormányzat  költségvetési  intézménye,  valamint  a  
normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és 
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.

 
d)         Végfelhasználó: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti 

lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.”

2. §
 

A R. 8. § kiegészül a következő (20) bekezdéssel:
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„(20)    A  fűtési  hőmennyiség,  illetve  a  használati  melegvíz  felmelegítéséhez  
felhasznált hő mennyiségének az elszámolásánál az elszámolási különbözet után 
sem a távhőszolgáltató, sem a felhasználó kamatfizetésre nem köteles.”

3. §

A R. 2. § (14) és (18) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(14)    Költségmegosztás: a fűtés előállításához felhasznált hőmennyiség felosztása a 
tulajdonosok közössége tagjai között a tulajdonosok közössége által elfogadott 
mérőeszköz vagy költségmegosztó készülék adatai, vagy az érdekeltek egyéb  
megállapodása szerint, ezek hiányában a felosztás alapja a fűtött légköbméter. A 
költségmegosztók  alkalmazására  és  a  költségek  megosztására  a  
távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló  
157/2005.  (VIII.  15.)  Korm.  rendelet  17/A-17/H.  §-aiban  foglaltakat  kell  
alkalmazni.” 

„(18)    Üzletszabályzat: a távhőszolgáltató által készített azon dokumentum, amely a 
helyi  szolgáltatási  sajátosságok  figyelembevételével  szabályozza  a  
távhőszolgáltató működését és meghatározza a távhőszolgáltató kötelezettségeit 
és jogait, szabályozza a távhőszolgáltató és a felhasználó szerződéses viszonyát, 
a mérés és elszámolás rendjét,  valamint a szolgáltatónak a felhasználóval,  a  
fogyasztóvédelmi  felügyelőségekkel  és  a  felhasználók  társadalmi  
érdekképviseleti  szerveivel  (továbbiakban:  felhasználói  érdekképviselet)  való  
együttműködését.”

4. §

A R. 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)      Az  (1)  bekezdés  szerint  fizetendő  legmagasabb  hatósági  díjakat  a  
távhőszolgáltatónak  értékesített  távhő  árának,  valamint  a  lakossági  
felhasználónak  és  a  külön  kezelt  intézménynek  nyújtott  távhőszolgáltatás  
díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben rögzítettek 
szerint kell alkalmazni.”

5. §
 

A R. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)      A hődíjak:

a)      A fűtési hődíj: a felhasználó által vételezett, méréssel meghatározott, gigajoule-
ban  meghatározott  hőmennyiség  és  a  távhőszolgáltatónak  értékesített  távhő  
árának, valamint  a lakossági felhasználónak és a külön kezelt  intézménynek  
nyújtott  távhőszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló  50/2011.  (IX.  30.)  
NFM rendelet szerint megállapított egységár szorzata.



XXII. ÉVFOLYAM                      2.sz.                                                                     28  .

b)      A használati hidegvíz felmelegítési díja: a felhasználó által vételezett, méréssel  
meghatározott,  köbméterben meghatározott,  felmelegített  használati  hidegvíz  
mennyisége,  és  a  távhőszolgáltatónak  értékesített  távhő  árának,  valamint  a  
lakossági  felhasználónak  és  a  külön  kezelt  intézménynek  nyújtott  
távhőszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló  50/2011.  (IX.  30.)  NFM  
rendelet szerint megállapított egységár szorzata. A felmelegítési díj a felhasznált 
hideg víz díját nem tartalmazza.”

 
6. §

 
A R. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjtételek változása
 

7. §
(1)               A  lakossági  felhasználónak  és  a  külön  kezelt  intézménynek  nyújtott  

távhőszolgáltatás díját, mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét 
és alkalmazási feltételeit a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a távhőszolgáltatónak 
értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. 
(IX. 30.) rendeletében állapítja meg.

(2)               A távhőszolgáltató által  a lakossági felhasználóval  vagy a külön kezelt  
intézménnyel  kötött  közüzemi  szerződésben a  hatósági  árnál  magasabb  árat  
érvényesen kikötni nem lehet.

(3)               A  hatósági  árnak  a  közüzemi  szerződés  megkötése  után  bekövetkező  
változása esetén a megváltozott  hatósági ár az érvényes  közüzemi szerződés  
részévé  válik,  a  felek  azonban  az  új  ártól  lefelé  közös  megegyezéssel  
eltérhetnek.

(4)               A  szolgáltató  jogosult  a  szolgáltatás  díjaként  havi  árat,  árváltozáshoz  
kapcsolódóan pedig elszámoló árat alkalmazni.

(5)               Lakossági/háztartási  célú  távhőszolgáltatási  díjat  kell  alkalmazni  a  
távhőszolgáltatással  ellátott  lakásra,  valamint  a  lakóépületben  és  a  lakást  is  
magában  foglaló  vegyes  célra  használt  épületben  lévő,  a  lakások  
rendeltetésszerű  használatára  szolgáló  és  ezen  rendeletetésnek  megfelelően  
használt épületrészekre.

(6)               Nem lakossági/háztartási célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni az (5) 
bekezdés  hatálya  alá  nem  tartozó,  távhőszolgáltatással  ellátott  épületekre,  
épületrészekre.

(7)               Vitás esetben, nevezetesen, hogy az épület vagy az épületrész az (5) vagy 
(6) bekezdés hatálya  alá  tartozik-e,  a  jelen rendelet  2.  § (19) bekezdésében  
foglaltak az irányadók.
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(8)               A távhőszolgáltató csatlakozási díjának megállapítását, megváltoztatását a 
távhőszolgáltató kezdeményezi biztosítva a költségek átláthatóságát, valamint a 
kiadások és bevételek összhangját.

(9)               A  csatlakozási  díj  megváltoztatása  iránti  kérelmet  a  Magyar  Energia  
Hivatalhoz  (a  továbbiakban:  Hivatal)  kell  benyújtani,  aki  30  napon  belül  
határozattal dönt a díjak megállapítása iránti kezdeményezéséről.
(10)           Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a távhő 
csatlakozási  díját  a  Hivatal  határozatában  foglalt  tartalommal  köteles  
megállapítani. Amennyiben a Hivatal a kezdeményezéstől számított 30 napon 
belül nem hoz határozatot, úgy az Önkormányzat a távhőszolgáltató díjtételeit a 
kezdeményezéssel azonos tartalommal fogadhatja el. 

(11)           A kezdeményezést és a Hivatal határozatát a díjmegállapítás előtt 5 nappal 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján meg kell jelentetni.

(12)           Az új  csatlakozási  díjat  a  távhőszolgáltató  Miskolc Megyei  Jogú Város  
Közgyűlésének döntéséről szóló közzétételtől és a döntésnek a távhőszolgáltató 
ügyfélszolgálatán  történő  kifüggesztésétől  számított  5  nap  elteltével  
érvényesítheti.”

7. §

(1)       Hatályát veszti a R. 5. § (1) bekezdése.

(2)       Hatályát veszti a R. 6. § (2) bekezdése.

(3)       Hatályát veszti a R. 1. melléklete. 

(4)       Hatályát veszti a R. 2. melléklete.

(5)       Hatályát veszti a R. 3. melléklete. 

(6)       Hatályát veszti a R. 3/a. melléklete. 

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Miskolc, 2012. február 23.

Dr. Csiszár Miklós                                                       Dr. Kriza Ákos
         jegyző                                                                      polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
 

5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete
 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
Miskolc város területén történő végrehajtásáról szóló

41/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)  önkormányzati  rendelete  (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,

az SZMSZ 1. melléklet 3.1.11.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és 
-üzemeltetési Bizottsága,

valamint a Tszt. 10. § a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Miskolc 
város  területén  történő  végrehajtásáról  szóló  41/2008.  (XII.  22.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a következő h.2.c.) - h.2.d.) pontokkal egészül ki: 

„h.2.c.)  Külön kezelt  intézmény:  egyéb  felhasználók  közül  a  központi  költségvetési 
szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a 
helyi  önkormányzat  költségvetési  intézménye,  valamint  a  normatív  állami 
támogatásban  részesülő,  közfeladatot  ellátó,  nem  nyereség-  és  vagyonszerzési  célt 
szolgáló egyéb intézmény.
h.2.d.) Végfelhasználó: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti 
lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.”
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2. §

A R. 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Általános rendelkezések

1. §

(1)   A  rendelet  hatálya  kiterjed  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  területén  lévő  
felhasználási helyeket távhővel ellátó MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-re (a 
továbbiakban  távhőszolgáltató),  valamint  a  távhőszolgáltatást  igénybe  vevő  
felhasználókra és díjfizetőkre.

(2)   A  lakossági  felhasználónak  és  a  külön  kezelt  intézménynek  nyújtott  
távhőszolgáltatás díját, mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét 
és alkalmazási feltételeit a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a távhőszolgáltatónak 
értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. 
(IX. 30.) rendeletében állapítja meg. 

(3)   A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  területén  érvényesülő  egyéb  felhasználó  
távhőszolgáltatási  díjakat,  a  külön  kezelt  intézmény  kivételével,  a  
távhőszolgáltató állapítja meg a vonatkozó jogszabályok alapján.

(4)   A távhőszolgáltató az egyéb felhasználó távhőszolgáltatási díjakat a külön kezelt 
intézmény  kivételével  köteles  az  árváltozást  megelőzően  hirdetményben  
közzétenni.

(5)   A Miskolc Megyei Jogú Város területén érvényesülő díjalkalmazási feltételeket és 
a  távhőszolgáltatás  csatlakozási  díját  külön  önkormányzati  rendelet  (a  
továbbiakban: díjrendelet) állapítja meg.

(6)   A távhőszolgáltatási  közüzemi  szerződés  Tszt.  38.  §  (2)  és  (4)  bekezdésének  
megfelelő felmondással,  valamint  a  Tszt.  38.  § (5) bekezdésének megfelelő  
módosítással történő megszüntetése esetén a széndioxidkibocsátás-különbözet  
után fizetendő díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának, valamint 
a díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait Miskolc  
Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  1/2011.  (II.9.)  önkormányzati  rendelete  
állapítja meg.”

3. §

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatályba lépésétől kezdődően meglévő épület új távhőigénnyel 
csak  akkor  látható  el,  ha  abban  az  épület  tulajdonos  a  bejelentett  új  vagy  
növekvő  távhő  igény  kielégítésére  vonatkozóan  kötött  külön  szerződésnek  
megfelelően,  mérés  szerinti  távhőszolgáltatásra  alkalmas  felhasználói  
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hőközpontot  alakíttat  ki.  A  felhasználói  hőközpont  kialakítása  és  abban  
távhőmennyiség-mérő felszerelése akkor is szükséges, ha az épületrészek távhő 
fogyasztásának külön-külön mérését tervezik.”

4. §

A R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szüneteltetés időtartama alatt a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, 
valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott  
távhőszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló  50/2011.  (IX.  30.)  NFM  
rendeletben meghatározott alapdíjat felhasználó köteles megfizetni.”

5. §

A R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  távhőszolgáltatást  érintő  közgyűlési  előterjesztések  előzetes  
véleményeztetésébe bevonandó felhasználói érdekképviseletek a következők:

       Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
       Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Fogyasztóvédelmi  

Felügyelősége
       3526 Miskolc, Blaskovics L. u. 24.”

6. §

Hatályát veszti a R. 6. § (3)-(5) bekezdése.

7. §
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Miskolc, 2012. február 23.

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

6/2012. (II.29.)  önkormányzati rendelete

a Miskolc Megyei Jogú Város Építési szabályzatáról szóló
21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (továbbiakban  Étv.)  13.  §  (1)  bekezdésében, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
16.  §  (1)  bekezdésében,  továbbá  az  Országos  Településrendezési  és  Építési 
Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet 1.1.1. 
pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, továbbá 
az 1. számú melléklet 3.1.11.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Városgazdálkodási  és  -Üzemeltetési 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) 
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  R.)  31.  § (4) bekezdése az alábbi  c)  ponttal 
egészül ki:

„c)  A  Mechatronikai Ipari Park területén a

      12998,  12995,12997/1,12997/3,12997/5,12997/8,12997/9,12997/10  hrsz.-ú  és 
ezekből
       további telekfelosztással létrejött ingatlanokon a beruházások tervezésénél

            ca)-  a 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet előírásai betartandók,
            cb)-  az  árvíz  levonulásának  időszakában  számolni  kell  a  talajvíz 
megemelkedésével,
cc)-  az engedélyezési tervdokumentáció készítésénél meg kell kérni az ÉKÖVIZIG
        szakvéleményét.”

2.§

A R. 45. § 2/b táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:
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Beépítési
% kódja

Max.
beépítési
%

Előírt
Min. zöld-
felületi
fedettség
%

  
 
- ha a telek saroktelek vagy átmenő (két utca között 
elhelyezkedő) telek
  beépítettsége
  • zártsorú beépítési mód esetén további 20%-kal

1 5 80    • szabadonálló, ikres, oldalhatáron álló beépítési mód esetén 
további 10%-kal

2 10 75    növelhető az előírt zöldfelületi fedettség terhére.
3 15 70  Az így megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg
4 20 65  • lakózóna esetén a 80%-ot
5 30 55  • üdülőzóna esetén a 25 %-ot
6 40 45  ha az építési zóna különleges kereskedelmi célú területbe 

tartozik, a zöldfelület 15 %-kal csökkenthető a vonatkozó 
általános érvényű kormányrendeletben előírt feltétellel.

7 60 25   
8 80 10  ha az építési zóna vegyes vagy gazdasági területbe tartozik, a 

zöldfelület 10%-kal csökkenthető a vonatkozó általános 
érvényű kormányrendeletben előirt feltétellel.

9 100 -  A vonatkozó általános érvényű kormányrendeletben előírt 
feltételt nem kell alkalmazni a Mechatronikai Ipari Park 
területén a 12998, 12995, 12997/1, 
12997/3,12997/5,12997/8,12997/9,12997/10 hrsz.-ú és 
ezekből további telekfelosztással  létrejött ingatlanokra.

0 50 30   

3.§

A R. 24. melléklete ezen rendelet 1. melléklete alapján a módosított szabályozási terv 
kivonata szerint módosul. 

4.§
 

Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet a hatálybalépést 
követő napon hatályát veszti.

Miskolc, 2012.február 23.

      Dr. Csiszár Miklós                                                   Dr. Kriza Ákos
                   jegyző                                                              polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete 

a játszótéri dohányzás tilalmáról szóló 15/2011. (IV.20.) rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

 a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. tv.  16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,

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  SZMSZ 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.§.

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  a  játszótéri  dohányzás  tilalmáról  szóló 
15/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

2.§

Ez a  rendelet  a  kihirdetés  napján lép  hatályba,  és  a  hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti.  

Miskolc, 2012. február 23. 

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

8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete
 

Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

A  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  55.  §  (1)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás 
alapján, 

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

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

és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.2. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el:

1. §

Miskolc Megyei  Jogú Város testnevelési  és sport  feladatairól  szóló 3/2008. (III.12.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép8.§ (1), (3), (4) bekezdései az alábbi mondatokkal egészül ki:: 
„(2)  Az  Önkormányzat  sportfeladatai  a  sportügyekért  felelős  alpolgármester,  a 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) sportért felelős szervezeti egysége és a 
sportügyekért felelős Bizottság hatáskörébe tartoznak.”

2. §

A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§
A sporttámogatás felosztási keretei

Az  Önkormányzat  által  a  sport  támogatására  fordított  összeget  a  következő 
költségvetési keretek szerint kell felosztani:

a) A Kkötelezően ellátandó feladatok keretében:
aa) A sportlétesítmények működtetéséhez szükséges pénzeszközök (intézményi, 
gazdasági társasági szinten lebontva),
ab) Utánpótlás nevelés (Miskolc Városi Sportiskola),
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ac) Diáksport (Miskolc Városi Diáksport Szövetség),
ad) Kötelező úszásoktatás,
ae) Szabadidős sport, lakossági sport,
af) Fogyatékosok sportjának támogatása.
 
b) Az Öönként vállalt feladatok keretében:
ba) Hazai és nemzetközi versenyek szervezése,
bb) Szabadidős sportrendezvények,
bc) Pályázati formában nyújtott támogatás (Sport Mecénás),
bd) Sportolók eredményességi támogatása,
be) Egyesületek létesítményhasználati és működési támogatása,
bf) Jutalmazás,
bg) Egyéb támogatási igények és rendezvények.”

3. §

(1) A rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1)  Támogatásban  részesülhet  minden  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási 
területén működő,  hivatalosan bejegyzett  sporttevékenységet  végző jogi és nem jogi 
személyiségű  vállalkozás,  sportszervezet,  megyei  sportszövetség,  megyei  sportági 
szakszövetség, ha a rendeletben megfogalmazott feltételeknek eleget tesz.

(2) A felnőtt sportolók esetében támogatott sportszervezet a támogatást versenyeztetési, 
létesítményhasználati és személyi kiadásokra használhatja fel.

(3)  A támogatásban  részesülő  sportszervezetek  körét  a  létszám,  az  eredmények,  az 
utánpótlás nevelés, a nézettség és az élvonalban való szereplés határozza meg.”

(4) A versenysport,  élsport támogatása az adott naptári évhez kapcsolódik úgy, hogy 
tárgyév  január  15-ig  az  egyesület  a  tárgyévre  vonatkozó  üzleti  tervét  benyújtja  az 
Önkormányzatnak.”

(2) A rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatásban részesítetteket éves pénzügyi elszámolási és szakmai beszámolási 
kötelezettség terheli, az elszámolási kötelezettség kiterjed a támogatási arány tartására 
is, az 50%-on felüli önkormányzati támogatást a támogatottnak vissza kell fizetnie.”

4. §

A rendelet 7. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  A  támogatott  a  támogatást  versenyeztetési,  létesítményhasználati  és  személyi 
kiadásokra használhatja fel. 

(2)    A  támogatottak  köréről  és  a  támogatás  összegéről  az  önkormányzat 
sportkoncepciójában  elfogadott  elvek  alapján  a  kérelem  benyújtását  követően  a 
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polgármester  és  a  sportügyekért  felelős  alpolgármester  véleményezi,  majd  a 
költségvetési rendelet elfogadásával a Közgyűlés dönt. A pályázat útján meghirdetett 
támogatásokról a sportügyekért felelős Bizottság dönt.”

5. §

(1) A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat támogatja a kimagasló eredményeket elért sportszervezeteket. 
Eredményességi  támogatásban  csak  az  adott  sportág  hivatalos  szakszövetségeinek 
versenyrendszerében elért sporteredményt lehet elismerni. Az Önkormányzat az önként 
vállalt feladatai költségvetési soron különít el keretet az eredményességi támogatások 
kifizetésére. Az eredményességi támogatás e keret erejéig ítélhető meg.”

(2)A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  Olimpián,  Paralimpián,  Világ  és  Európa  Bajnokságok  és  Junior  Világ  és 
Európa Bajnokságok olimpiai versenyszámaiban elért eredményeket lehet elismerni. A 
többi sportág és versenyszám esetében a Közgyűlés dönt.

(3)  A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Eredményességi  támogatás  csak  a  sporteredmény  elérését  követően,  az 
eredménynek  a  sportági  szakszövetség  általi  igazolása  után  adható.  Az  elért 
eredmények  leadásának  határideje  tárgyév  december  31.  E  határidőt  követően 
beérkezett  kérelmek  elbírálására  nincs  lehetőség.  A  beérkezett  támogatási  igények 
elbírálása  eredményességi  rangsor  alapján  történik,  melynek  összeállításáról  a 
sportügyekért  felelős  Bizottság  dönt.  Ha  a  sportoló  egy  adott  versenyen  több 
versenyszámban pontot érő helyezést ér el, akkor csak a legsikeresebb eredménye után 
adható a táblázatban szereplő támogatási összeg 100 %-a, további pontot érő helyezései 
után a táblázatban szereplő összeg eredményenként 25 %-kal csökkentett résztámogatás 
adható.

(4) A rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az 1. sz. melléklet szerinti eredményességi támogatás összege a sportszervezethez 
kerül  átutalásra  eredményességi  céltámogatás  megjelöléssel  a  támogatási  döntést 
követő hónap 10. napjáig. Az eredményességi támogatásról szóló dokumentumokat a 
sportszervezetnek az 
Önkormányzat képviselője adja át.”

6. §

(1) A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a – Városi Diáksport Szövetségen keresztül – támogatást nyújt a 
városi  szintű  alapfokú  és  felmenő  rendszerű  iskolai  sportversenyek  rendezési 
költségeihez.”
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(2) A rendelet 9. § (4)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elért eredmények után járó összeg a diáksport szövetség pontrendszerében elért 
eredmény alapján következő tanévben kerül átutalásra az oktatási intézményhez.”

7. §

A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(2) A szabadidősport szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek.”

8. §

(1) A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A támogatottak  köréről  és  a  támogatás  mértékéről  kérelem esetén,  valamint  a 
nyilvánosan meghirdetett pályázat esetén a sportügyekért felelős Bizottság dönt.”

(2) A rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  kiemelkedő  sportesemények  megrendezéséhez  a  támogatási  kérelmet – a 
verseny részletes költségvetését mellékelve – az esemény megrendezése előtt legalább 
fél évvel a Hivatal sportért felelős szervezeti egységén keresztül a sportügyekért felelős 
alpolgármesternek kell benyújtani.”

9. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. §

Az év közben befogadott, előre nem tervezett sportesemények támogatásáról kérelem 
alapján  a  sportügyekért  felelős  alpolgármester  dönt.  A  sportügyekért  felelős 
alpolgármester  jelen  §  szerinti  hatáskörét  a  sportügyekért  felelős  Bizottságra 
átruházhatja.”

10. §

A rendelet 16. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

Az  előre  nem  tervezett  sporttámogatások  odaítéléséről - az  éves  költségvetési 
rendeletben  meghatározott  egyéb  támogatási  igények  és  rendezvények  sor  terhére  a 
sportügyekért felelős alpolgármester dönt a sportügyekért felelős bizottság javaslatára.”
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11. §

(1) A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A kérelmező  szervezet  támogatási  igényét  a  Hivatal  sportért  felelős  szervezeti 
egységén keresztül a sportügyekért felelős alpolgármesternek címzett „sporttámogatási 
kérelem” formájában kérelmezheti.”

(2) A rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmek benyújtásának határideje 
a) működési támogatási kérelem esetén tárgyév január 15.,
b) rendezvénytámogatási kérelem esetén tárgyév január 15.,
c) nyilvános pályázat esetén a kiírásban rögzített időpont,
d) előre nem tervezett sportesemények támogatása, illetve a rendkívüli sporttámogatás 
esetén az igény felmerülését követő 30. nap.”

12. §

A rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d.)  a  támogatott  szervezetandó  – ellenkező  megállapodás  hiányában  –  a  tárgyévet 
követő év január 31-ig évente elszámol a kapott támogatással, és tárgyév január 15-ig 
beadja tárgyévre vonatkozó üzleti tervét.”

13. §

(1) A rendelet 20. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c)   sporteredmény: a  szakszövetség  által  kiadott  sportág  versenyszabályai  szerint 
kiírt versenyen elért egyéni, vagy csapat helyezés.”

(2) A rendelet 20. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g)   versenyeztetési kiadások: nevezési  díj,  bírói,  játékvezetői  díj,  sportorvosi 
vizsgálat  díja;  a  felkészüléssel,  versenyzéssel  összefüggő  utazási,  szállás,  étkezési 
költségek;  a  felkészüléssel,  versenyzéssel  összefüggő  sporteszközök,  sportruházat 
beszerzésének, javíttatásának költségei.”

14. § 

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
 

15. §
 

(1)  Hatályát veszti a rendelet 4. § - a.
 
(2)  Hatályát veszti a rendelet 6. § (6) bekezdése.
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16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti.

Miskolc, 2012. február 23.

                        
                       Dr. Csiszár Miklós                                               Dr. Kriza Ákos
                                 jegyző                                                             polgármester

1. melléklet a 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez
 

Sportolók világversenyeken elért helyezései után járó 

eredményességi támogatása

 

Helyezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Olimpia/parali

mpia
(e Ft)

9000 6000 3000 2400 1800 1200 900 600

Felnőtt VB
(e Ft) 400 350 300 200 150 120 80 60

Junior VB
(e Ft) 200 150 120 80 60 50 40 30

Felnőtt EB
(e Ft) 300 200 150 100 80 70 60 50

Junior EB
(e Ft) 150 120 100 70 50 40 30 25
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

9/2012. (II.29.) 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, figyelemmel a Hgt. 57.§ (1) 
bekezdésére,

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 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát  
veszti.

Miskolc, 2012. február 23.

                    Dr. Csiszár Miklós                                                     Dr. Kriza Ákos
                            jegyző                                                          polgármester
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1. melléklet a 9/2012.  (II.29.)  önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja

 

A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás igénybevételének 
díját  az  ingatlanra  rendelkezésre  bocsátott,  illetve  az  ingatlantulajdonosnál 
rendelkezésre  álló  tárolótartályok  számának,  a  tartályok  űrméretétől  függő  egyszeri 
ürítési  díjának  és  az  ürítések  számának  szorzataként  kell  megállapítani,  figyelembe 
véve  a  8.  §  (3)  bekezdésben  meghatározott,  az  ürítések  számára  vonatkozó 
gyakoriságot.
 
Rendszeres  gyűjtés  az  ingatlantulajdonos  tulajdonát  képező  tartály  egyszeri  ürítése 
esetén:

 A B     C

1 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 177 Ft + ÁFA

2 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 355 Ft + ÁFA

3 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 707 Ft + ÁFA

4 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése Ft + ÁFA

5 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése Ft + ÁFA

2 274

3 248

 

Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése esetén (tartály 
bérleti díjával együtt):

Heti egyszeri szállítás esetén
A B       C

1 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 209 Ft + ÁFA

2 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 409 Ft + ÁFA

3 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 767 Ft + ÁFA

4 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése Ft + ÁFA

5 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése Ft + ÁFA

Heti kétszeri szállítás esetén
A B       C

1 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 193 Ft + ÁFA

2 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 379 Ft + ÁFA

3 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 744 Ft + ÁFA

4 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése Ft + ÁFA

5 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése Ft + ÁFA

2 625

3 749

2 449

3 499
 

 

szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák: 240 Ft + ÁFA / darab
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2. melléklet a 9/2012.  (II.29.)  önkormányzati rendelethez
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása 

 

Ezen  díjszabás  alkalmazása  kötelező  a  12.  §-ban  meghatározott  települési  szilárd 
hulladéklerakó  létesítményre  (ártalmatlanító  hely)  beszállított  hulladékok 
ártalmatlanítása esetén:

1.A konzorciumban résztvevő önkormányzatok hulladéka esetén:

a)      Ömlesztett kommunális hulladékok                                                 6.854 Ft/t+ÁFA
b)      Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül)                        2.658 Ft/t+ÁFA
c)      Építési törmelék                                                                               1.001 Ft/t+ÁFA
d)      Zöldhulladék                                                                                       929 Ft/t+ÁFA

2. A konzorciumon kívüli, külső önkormányzatok hulladéka esetén:
 
a)      Ömlesztett kommunális hulladékok                                                 6.854 Ft/t+ÁFA
b)      Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül)                        2.658 Ft/t+ÁFA
c)      Építési törmelék                                                                               1.001 Ft/t+ÁFA
d)      Zöldhulladék                                                                                       929 Ft/t+ÁFA

3. Egyéb hulladék esetén 

a)      Ömlesztett kommunális hulladékok                                                 9.205 Ft/t+ÁFA
b)      Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül)                        6.637 Ft/t+ÁFA
c)      Építési törmelék                                                                               5.365 Ft/t+ÁFA
d)      Zöldhulladék                                                                                    6.990 Ft/t+ÁFA 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 
42/2011. (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 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel:

„(10) Szélesebb körű tarifa kedvezményt a Miskolc Holding Zrt. jóváhagyásával adhat 
az MVK Zrt.”

2. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, és 2012. március 2. napján hatályát 
veszti.

Miskolc, 2012. február 23.

                       Dr. Csiszár Miklós                                        Dr. Kriza Ákos
                                 jegyző                                                     polgármester
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1. melléklet a 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

A B       C  D       E      F
1. Szállítási 

teljesítmény a 
közszolgáltatási 

szerződés 
szerint

2011. 2012. Elvárt teljesítés

Terv Tény Index Terv
2. Férőhely  km 
(ezer) 1 281 801 1 262 223 98 % 1 196 502 98-102 %

3. Autóbusz 1 006 639 1 026 166 102 % 826 487 98-102 %
4. Villamos 275 162 236 057 86 % 370 015 98-102 %

5.  Kocsi  km 
(ezer) 11 175 11 206 101 % 10 175 98-102 %

6. Autóbusz  9 884 10 052 102 %  8 318 98-102 %
7. Villamos  1 291  1 154 90 %  1 857 98-102 %
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

2012. február 23-án:
Zárt ülésen hozott határozatai:

II-5/2330/2012. sz. határozat

Tárgy: A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola intézményvezetői 
álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  a  Ferenczi  Sándor 
Egészségügyi  Szakközépiskola  intézményvezetői  álláshelyének  betöltésére”  című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX-261/23.439-1/2011. számú 
határozatával  kiírt  pályázati  felhívásra  érkezett  pályázatokat  alakilag 
érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A  Közgyűlés  a  Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola  (3529 
Miskolc,  Szigethy  M  u.  8.)  intézményvezetői  feladatainak  ellátásával 
2012. március 1-jétől 2016. július 31-ig napjáig Zsúdel Antónia Orsolyát 
bízza meg;

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. február 29.
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II-6/2331/2012. sz. határozat

Tárgy: Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2011. december, 2012. január 
hó)

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:319563/2011. Számú 
I. fokú határozatát

Vékeiné Broda 
Erzsébet

23.721/2011.

I/2. ESZ:320052/2011. Számú 
I. fokú határozatát

Nagy Jánosné 23.735/2011.

I/3. ESZ:319404/2011. Számú 
I. fokú határozatát

Vargáné Stenczel 
Edit

2022/2012.

I/4. ESZ:317751-2/2011. 
Számú I. fokú határozatát

Czauner Béla 2051/2012.

I/5. ESZ: 372107-2/2011. 
számú I. fokú határozatát

Töreczki István 2023/2012.

II/1. ESZ: 305948-7/2011. 
számú I. fokú határozatát

Kocsis István 2026/2012

III/1. ESZ: 317186-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Barnóczki Györgyné 23.784/2011.

III/2. ESZ:303129-6/2011. számú 
I. fokú határozatát

Szilágyiné Szabó 
Henriett

2012/2012.

III/3. ESZ:319983/2011. számú I. 
fokú határozatát

Debreczeni Sándor 2047/2012.

III/4. ESZ:302351-11/2011. 
számú I. fokú határozatát

Iván László 2109/2012

IV/1. ESZ: 372107-2/2011. 
számú I. fokú határozatát

Töreczki István 2023-1/2012.

V/1. ESZ: 321107/2011. számú 
I. fokú határozatát

Tőrincsi Lászlóné 2164/2012.

V/2. ESZ: 305045-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Bartus Barnabás 2165/2012.

V/3. ESZ: 301339-1/2011. 
számú I. fokú határozatát

Váradi Géza István 2184/2012.

az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja.

Felelős: Polgármester
Végr ehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

  Határidő: 8 napon belül  



XXII. ÉVFOLYAM                      2.sz.                                                                     49  .

II-7/2399/2012. sz. határozat

Tárgy: Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  igazgatójának  vezetői  megbízásról  való 
lemondása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Herman  Ottó 
Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
intézményvezetői  álláshelyére  történő  pályázat  kiírására”  című  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy  Mihály  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény igazgatója,  Póczos 
Barnabás  magasabb  vezetői  beosztásáról  való  –  2012.  április  30.  napjával 
történő - lemondását tudomásul veszi. 

2. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Herman Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy  Mihály  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  intézményvezetői 
beosztásának ellátására pályázatot hirdet.

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

Felelős  :  polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Jegyzői Kabinet
Határidő  :   2012. április 30.

II-8/2399-1/2012. sz. határozat

Tárgy: Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  intézményvezetői  álláshelyére  történő 
pályázat kiírása

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal  a  Herman Ottó  Általános Iskola  és  Munkácsy Mihály Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény (3529  Miskolc,  Gesztenyés  u.  25.) 
intézményvezetői  beosztására  2012.  augusztus  1-jétől  2017.  július  31-ig 
terjedő határozott időre.

2. Az  új  intézményvezető  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos 
feladatok ellátása  a  138/1992.  Korm.rendelet  5.  § (16) alapján az intézmény 
szervezeti  és  működési  szabályzata  alapján  a  helyettesítés  általános  rendje 
szerint történik.
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3. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos 
lapjában történő megjelentetését.

Felelős  :  polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Jegyzői Kabinet
Határidő  :   a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-9/2401/2012. sz. határozat

Tárgy: A Miskolci Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének megválasztása

Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat a  Miskolci 
Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a X-285/23.508/2011. számú 
határozatával kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján megállapítja, 
hogy Szántó Annamária pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeknek. 

2. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci Szimfonikus  Zenekar 
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (3525  Miskolc, Fábián  u.  6/a.) 
ügyvezetőjévé 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig  Szabó Pétert 
választja meg.

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

Felelős: polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. június 30.
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2012. február 23-án
Nyílt ülésen hozott határozatai:

II-10/2311/2012. sz. határozat 

Tárgy: Az önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összege a 2013-2015. évekre

miskolc megyei jogú város közgyűlése megtárgyalta a „javaslat az önkormányzat 
egyes  saját  bevételei  és  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2013-2015. évekre” tárgyú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. miskolc megyei jogú város közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 
egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből  eredő  
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2013- 2015. évekre az 1. és 
2. melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: gazdálkodási főosztály
határidő: folyamatos

II-11/2304/2012. sz. határozat

Tárgy: A  2012.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  ráfordításainak 
támogatására pályázat benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az 
Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  megállapítására,  a  költségvetési 
rendelet  megalkotására  és  egyéb  kapcsolódó  döntések  meghozatalára”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatására a  MIVÍZ Kft. pályázatot nyújtson 
be.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIVÍZ Kft.
Határidő: folyamatos
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II-12/2304-1/2012. sz. határozat

Tárgy: Nyilatkozat  a  Miskolc  Városi  Közlekedési  Zrt.  2011.  évi 
önkormányzati  támogatásáról,  a  közösségi  közlekedés  2012.  évi 
fenntartásáról, pályáztatásáról

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az 
Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  megállapítására,  a  költségvetési 
rendelet  megalkotására  és  egyéb  kapcsolódó  döntések  meghozatalára”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 2011. 
évben a Miskolc  Városi  Közlekedési  Zrt.  Közszolgáltatási  Szerződésében  
meghatározott Közszolgáltatási Ellentételezés részeként 440 MFt összegű, saját 
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult  
hozzá. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi  
közösségi közlekedést 2012. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan 
fenntartja.

3. Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a 2004. évi XXXIII.  tv.  8.  § (5)  
bekezdése alapján,  pályázati  eljárás  nélkül –  a  közszolgáltatással  
közvetlenül megbízva a Miskolc Városi Közlekedési Zrt-t – kötötte meg a  
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MVK Zrt.
Határidő: folyamatos

II-13/2304-2/2012. sz. határozat

Tárgy  :   A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az 
Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  megállapítására,  a  költségvetési 
rendelet  megalkotására  és  egyéb  kapcsolódó  döntések  meghozatalára”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
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1. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a) Indítsa meg és folytassa le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást a hitelekre, és 
a nyertes ajánlattevővel  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  
törvény szerinti engedélyezést követően – a Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzése  mellett  –  a  szerződéseket  
kösse meg.

b) Az eljárásban indokolt esetben biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
részvételét.

c) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának X.1. Pontja szerinti egyedi  
eljárási rend  keretében  –  a  hitelfelvétellel  kapcsolatos  közbeszerzési  
eljárás lefolytatásához – Bíráló Bizottságot hozzon létre. A Bíráló Bizottság 
a bankokkal a banki biztosítékokra kiterjedően  is  folytassa  le  a  
közbeszerzési eljárási cselekményeket és azok eredményéről a  
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságnak számoljon be.

2. A Közgyűlés a Közbeszerzési  Bíráló Bizottságban való részvételre  felkéri  a  
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság  
elnökét az összeférhetetlenségi követelmények figyelembevételével.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal ill. folyamatos

II-14/2312/2012. sz. határoza

Tárgy: A  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekthez 
kapcsolódó 2012 évi tőkeemelés

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a  ,, Miskolc városi 
villamosvasút  fejlesztése” nagyprojekthez kapcsolódó 2012. évi tőkeemelésre  tárgyú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint  a  Miskolci  Törvényszék 
Cégbírósága, mint  Cégbíróság  cégjegyzékébe  bejegyzett  Miskolc  Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (rövidített 
név: Miskolc Holding Zrt., cégjegyzékszám:  Cg.05-10-000406,  székhely:  3530 
Miskolc, Hunyadi u. 5.) alaptőkéjének terhére  kibocsátott  összes  részvény 
(egyszemélyes) tulajdonosa és egyben a Zrt. Legfőbb Szerve elhatározta a Miskolc 
Holding Zrt. alaptőkéjének a felemelését. 



XXII. ÉVFOLYAM                      2.sz.                                                                     54  .

A Legfőbb Szerv a Miskolc Holding Zrt. cégjegyzékbe bejegyzett 17.498.000.000,- Ft-
ot kitevő alaptőkéjét  (jegyzett  tőke) felemelni rendeli  350.000.000,- Ft-tal 2012. 
március 1-el.
A Legfőbb  Szerv  megállapítja,  hogy a  jelen  döntéssel  elhatározott  alaptőke-emelés 
megvalósulása  esetén  a  Miskolc  Holding  Zrt.  új  felemelt  alaptőkéje  (jegyzett  tőke) 
17.848.000.000,- Ft-ot tesz ki. 

A Legfőbb Szerv rögzíti,  hogy az alaptőke-emelésre zártkörű módon, új  részvények 
kibocsátásával kerül sor. 

Az alaptőke növekmény terhére a Miskolc Holding Zrt.-nél kibocsátásra kerül 350 db 
1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, mely új 
részvények egyébként az alapítás során kibocsátott törzsrészvénnyel azonos fajtába és 
osztályba tartoznak, illetve azokkal azonos jogokkal rendelkeznek. 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  zártkörű  alaptőke-emelés  során 
kibocsátott  350  db  1.000.000,-  Ft  névértékű,  nyomdai  úton  előállított,  újonnan 
előállított összes törzsrészvény átvételére – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármesterének előzetes nyilatkozatának megfelelően – kötelezettséget vállal akként, 
hogy  a  részvények  ellenértékeként  pénzbeli  hozzájárulás  formájában  és  az  alább 
részletezett módon megfizet a Miskolc Holding Zrt. számlájára 350.000.000,- Ft-ot:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy az alaptőke-
emelésről szóló legfőbb szervi határozatban rögzített tőkeemelés időpontját követő 30 
napon  belül,  pénzbetét  részleges  szolgáltatásaként  átutal  a  Miskolc  Holding  Zrt. 
10918001-00000004-06900007  számlájára  87.500.000,-  Ft-  ot,  -  az  összrészvény 
ellenérték 25%-át kitevő összeget - és ezt meghaladóan,  a tőkeemelés  cégjegyzékbe 
történő  bejegyzését  követő  1  éven  belül,  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Igazgatóságának 
írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által meghatározott részletekben – köteles a 
még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

Az  alaptőke  növekmény  terhére  kibocsátott  új  részvények  kibocsátási  értéke 
megegyezik a részvények névértékével.
A Legfőbb Szerv – a Gt. 254.§ (2) bek.-ben foglalt előírásra utalva – rögzíti, hogy a 
részvénytársaság  által  korábban  forgalomba  hozott  valamennyi  részvény  névértéke, 
illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került. 

A Gt. 255.§-ra utalva a Legfőbb Szerv megállapítja, hogy az alaptőke-emelés 

– zártkörű  módon,  új  részvények  kibocsátásával  történik  (valamennyi  újonnan 
kibocsátott részvényt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata veszi át), 
– az  alaptőke-emelés  350.000.000,-Ft  mértékben  történik,  amely  összeg 
megegyezik az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összegével,
– az  alaptőke-emelés  során  kibocsátandó  új  részvények  ellenértékét  a  Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbetét megfizetésével szolgáltatja,
– a közgyűlés megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
alaptőke- emelés  során  kibocsátandó  új  részvények  átvételére  vonatkozó 
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nyilatkozatát megtette, ezen nyilatkozat  megerősítésére  2012.  március  1-t  követő  10 
nap időtartamot határoz meg. 

A Legfőbb  Szerv  kötelezi  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Igazgatóságát,  hogy az  alaptőke 
változásával  kapcsolatos  legfőbb  szervi  döntést  a  cég  honlapján  a  hatályos  Alapító 
Okirat rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül tegye közzé. 

Feltételes Alapító Okirat módosítása

A Legfőbb Szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen [a Gt. 256.§ 
(1) bek-ben foglaltakra utalva], az Alapító által előzetesen vállalt valamennyi részvény 
átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől, az alaptőke-emelés során kibocsátott új 
részvények ellenértékének szolgáltatásától függően – a Miskolc Holding Zrt. Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat V/2. pont első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V/2.  „A  részvénytársaság  alaptőkéje/jegyzett  tőkéje:  17.848.000.000,-Ft,  azaz  
Tizenhétmilliárd-nyolcszáznegyvennyolc-millió forint. 
A törzstőke áll 1.596.000.- e Ft készpénzből és 16.252.000.- e Ft apportból.
Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.”

Az Alapító Okirat az alábbi V/5. ponttal bővül:

„V/5. A 2012. március 1. napjával elhatározott alaptőke változás - alaptőke-emelés -  
során az Alapító 350.000.000,- Ft pénzbetét szolgáltatására vállal kötelezettséget. 

A felemelt alaptőke terhére kibocsátásra kerül 350 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre  
szóló,  nyomdai  úton  előállított  új  törzsrészvény,  mely  a  korábban  kibocsátott  
törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartozik.
Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a  
névértékkel. 

Az  alaptőke  felemelése  során  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (3525  
Miskolc, Városház tér 8.) által szolgáltatott 350.000.000,- Ft pénzbetét ellenértékeként  
az Alapító kizárólagos tulajdonába kerül a fentebb megjelölt újonnan kibocsátandó 350  
db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény.

Az Alapító pénzbetét szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy az  
alaptőke-emelésről szóló legfőbb szervi határozatban rögzített  tőkeemelés időpontját  
követő 30 napon belül, pénzbetét részleges szolgáltatásaként átutal a Miskolc Holding  
Zrt. 10918001-00000004-06900007 számlájára 87.500.000,- Ft- ot, - az összrészvény  
ellenérték 25%-át kitevő összeget -  és ezt meghaladóan, a tőkeemelés cégjegyzékbe  
történő  bejegyzését  követő  1  éven  belül,  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Igazgatóságának  
írásbeli felhívása alapján – az Igazgatóság által meghatározott részletekben – köteles a  
még hátralékos részvényellenérték szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
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Az Alapító rögzíti, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott új részvények átvételére  
vonatkozó  nyilatkozatát  az  alaptőke-emelésről  szóló  legfőbb  szervi  határozatnak  
megfelelően megtette.”

Az Alapító Okirat VI/l. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VI/1.  A  Részvénytársaság  alaptőkéjének  (jegyzett  tőkéjének)  terhére  kibocsátásra  
kerül összesen 17.848 db egyenként 1.000.000,-, azaz Egymillió forint névértékű, névre  
szóló, nyomdai úton előállított, egy sorozatba tartozó törzsrészvény.”

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :      Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik      :      MVK Zrt.
Határidő      :      2012. március 1.

2. Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  utasítja  a  Miskolc Holding  
Zrt. Igazgatóságát az MVK Zrt. alaptőkéjének 350.000.000,- Ft-tal  
történő megemelésére a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése 
Projekt önrészének biztosítása érdekében.

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :      Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik  :      MVK Zrt.
Határidő      :      A  Miskolc  Holding  Zrt. 

tőkeemeléséről szóló döntést követő 
10 napon belül

II-15/2313/2012. sz. határozat

Tárgy: Hozzájárulás  a  „Fűtőmű-Science  Múzeum  és  Művészeti 
Központ”  című  projekthez  kapcsolódó  monitoring  szakértői 
megbízási szerződés megkötéséhez

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a „Fűtőmű-Science 
Múzeum és  Művészeti  Központ”  című  projekthez  kapcsolódó  monitoring  szakértői 
megbízási  szerződés  megkötésének  jóváhagyása”  című előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.-vel  szerződést  kössön  
2012. január 1.-től 2012. december 31.-ig terjedő időtartamra, havi 1.000.000.- Ft 
+ ÁFA (azaz Egymillió forint + ÁFA) díjazás ellenében a „Fűtőmű-Science 
Múzeum és Művészeti Központ” című projekt monitoring  szakértői 
feladatainak ellátására. 
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Közreműködik: Főépítészi Főosztály

   Gazdálkodási Főosztály
Miskolci Városfejlesztési Kft.

Határidő: azonnal

II-16/2314/2012. sz. határozat

Tárgy: A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TÁMOP 3.2.3/A-
11/1 pályázatának támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Galéria 
Városi Művészeti Múzeum Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.3/A-11/1, 
„Építő közösségek” – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos 
alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem c. 
pályázati  konstrukció támogatására  című  pályázatának  támogatására  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megye Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.3/A-11/1, 
„Építő  közösségek”  –  A)  közművelődési  intézmények  a  kreatív  iparral  
kapcsolatos  alapkompetenciák  fejlesztését  elősegítő  új  tanulási  formák  
szolgálatában 3. ütem című pályázatának beadását. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázat által elnyert támogatásból, a támogatott projekt keretében létrehozott 
kapacitásokat,  szolgáltatásokat  az 1083/2006 EK rendelet  szerint  a projekt  
befejezését követő 5 évben fenntartja és üzemelteti, és nem hoz olyan döntést, 
amelynek  a  jelzett  projekt  vonatkozásában  a  fenntartási  kötelezettség  
biztosításának lehetőségét akadályozná a Miskolci Galéria Városi Művészeti  
Múzeumban, továbbá kötelezi a pályázót arra, hogy a projekttel kapcsolatos  
minden dokumentumot elkülönítetten tartson nyilván és 2020. december 31-ig 
azokat megőrizze. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Végrehajtást felügyelő főosztály  :   Humán Főosztály
Határidő  :  2012. február 29.
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II-17/2315/2012. sz. határozat

Tárgy: A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum TIOP 1.2.2-11/1 
pályázatának támogatása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Galéria 
Városi  Művészeti  Múzeum  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív  Program  1.2.2-11/1 
„Múzeumok  és  levéltárak  iskolabarát  fejlesztése  és  oktatási-képzési  szerepének 
infrastrukturális  erősítése” című  pályázatának  támogatására  című  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megye Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében  
meghirdetett, TIOP 1.2.2-11/1 „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése 
és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázatának  
beadását. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázat  által  elnyert  támogatásból  megvalósított  fejlesztéseket  és  
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 
5 évben fenntartja és üzemelteti, és nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett 
projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét  
akadályozná  a  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeumban,  továbbá  
kötelezi a pályázót arra, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 
elkülönítetten tartson nyilván és 2020. december 31-ig azokat megőrizze. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Végrehajtást felügyelő főosztály  :   Humán Főosztály
Határidő  :  2012. március 15.

II-18/2316/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolci  Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosítására”  című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a Miskolci  Semmelweis  Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:

II. Cikkely II. 2 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 25.
„3535 Miskolc, Batsányi János utca 9.”

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást felügyelő főosztály Humán Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

2.) A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  és  a  MISEK  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy az  alapító  okirat  módosításával  kapcsolatos  intézkedéseket 
megtegye.

Felelős  :       Polgármester
Végrehajtásért   felelős:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást   felügyelő főosztály:  Humán Főosztály                                     
Határidő: 2012. február 29.

II-19/2317/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Miskolci 
Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és  Egyetemi  Oktató 
Kórház Nonprofit  Kft.  között  létrejött  egészségügyi közfeladat 
átadási szerződés meghosszabbítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. között létrejött egészségügyi közfeladat 
átadási szerződés meghosszabbítása”  című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:
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1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Miskolci  Semmelweis  Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. között,  2009. 
február 9. napjával létrejött  egészségügyi közfeladat átadási megállapodás 2012. 
március 1 napjától további 2 évvel kerüljön meghosszabbításra.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást felügyelő főosztály:       Humán Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

2.) A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  és  a  MISEK  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  az  egészségügyi  közfeladat  átadási  szerződés 
meghosszabbításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős  :       Polgármester
Végrehajtásért   felelős:  MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Végrehajtást   felügyelő főosztály:  Humán Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

I-20/2318/2012. sz. határozat

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft.-vel és a Robert Bosch Power Tool Kft.-vel német 
nyelvű óvodai csoport indítására és férőhely biztosítására a Katowice 
úti Sport Tagóvodában

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  együttműködési 
megállapodás  megkötésére  a Robert  Bosch Energy and Body Systems Kft.-vel  és a 
Robert Bosch Power Tool Kft.-vel német nyelvű óvodai csoport indítására és férőhely 
biztosítására a Katowice úti  Sport  Tagóvodában” című előterjesztést  és a következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Robert Bosch Energy and  Body Systems  Kft.-vel  
(székhely: 3026 Miskolc, Robert Bosch park 3.) és a Robert Bosch  Power 
Tool Kft.-vel (székhely: 3026 Miskolc, Robert Bosch park 1.) 
együttműködési megállapodást köt a Katowice úti Sport Tagóvodában 
(székhely: 3526 Miskolc, Katowice út 33.) 2012. szeptember 1. napjától 
határozatlan időtartamra német nyelvű óvodai csoport indítására és 
működtetésére bővített nyitvatartási idővel (6.00-18.00 óráig), valamint 
férőhely biztosítására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :   2012. augusztus 31.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletében található, az 
Önkormányzat és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.  és a Robert  
Bosch Power Tool Kft. közötti együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  :   Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :   2012. március 1.

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Belvárosi Óvoda vezetőjét az 
óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Házirendjének kiegészítésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  :   Belvárosi Óvoda
Végrehajtást     felügyelő     osztály:   Humán Főosztály
Határidő  :   2012. augusztus 31.

 szerinti  határozati javaslatot  és 
meghozta a

II-21/2319/2012. sz. határozat

Tárgy: Javaslat  a  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Magyar  Két  Tanítási  Nyelvű 
Iskola  helyiségeinek  és  ingó  vagyontárgyainak  bérbeadására  a 
Magyarországi  Németek  Általános  Művelődési  Központja 
Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Szabó  Lőrinc 
Általános  és  Magyar  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  helyiségeinek  és  ingó 
vagyontárgyainak  bérbeadására a   Magyarországi  Németek  Általános  Művelődési 
Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére, és a német iskola 
működtetéséhez  szükséges  tárgyi  feltételek  biztosítása”  című  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy a  Szabó Lőrinc  
Általános és Német  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  (székhely:  3530  Miskolc,  
Vörösmarty u. 76.) 2012. augusztus  1.  napjától 5  év  meghatározott  
időtartamra bérbe adja az intézmény 6571/51. hrsz-ú  ingatlanának  1.  
számú mellékletben megjelölt helyiségeit, valamint ingó vagyontárgyait  
kizárólagos, illetve közös, megosztott használatra, a Magyarországi Németek  
Általános  Művelődési  Központja  Intézményfenntartó  és  Működtető  
Közalapítvány (székhely: 6500 Baja, Duna u. 33.) részére német nyelvű 
általános iskolai oktatás céljára, kedvezményes  40.000  Ft  +  ÁFA  /hó 
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bérleti díj megfizetése mellett, amely tartalmazza a bérelt  ingatlanrészre  
vonatkozó rezsiköltséget is.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a  Polgármestert  és a  Szabó Lőrinc Általános és  
Német Két Tanítási  Nyelvű  Iskola  igazgatóját  a  határozat  1.  pontjában  
rögzített feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős  :   Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :   2012. március 31.

II-22/2320/2012. sz. határozat-ot

Tárgy: Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztésére pályázat 
benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  ”Javaslat  a  Miskolci 
Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -4.2.1/A,B-11 című pályázat 
benyújtásához„ című előterjesztést  és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Miskolci  Családsegítő  
Központ infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A,B-11 ” címmel 
pályázatot nyújt be infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges költségek 
támogatására az Európai Unióhoz. 

A  pályázat  összköltsége  102.237.009  Ft  (azaz:  egyszázkettőmillió-
kétszázharminchétezer-kilenc  forint),  az  elnyerhető  támogatás  összege 
97.125.159  Ft  (azaz:  kilencvenhétmillió-egyszázhuszonötezer-
egyszázötvenkilenc  forint),  a  5%-os  saját  erő  összege  5.111.850  Ft  (azaz: 
ötmillió-száztizenegyezer-nyolcszázötven forint). 

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges 
- a    projekt ütemezésének megfelelő - saját erő fedezetét az Önkormányzat a 
2012. évi költségvetésében pályázati önrész keretösszeg biztosítja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2013. szeptember 30.  
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II-23/2321/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc város területén áthaladó országos közutak egyes szakaszainak 
önkormányzati  tulajdonba  történő  átvétele  a  villamos  projekt 
megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  "Javaslat  a  Miskolc  város 
területén  áthaladó  országos  közutak  egyes  szakaszainak  önkormányzati  tulajdonba 
történő  átvételére  a  villamos  projekt  megvalósításához  kapcsolódóan"  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Miskolc város területén 
áthaladó a Magyar Állam tulajdonában lévő 2505-ös számú Eger - Hollóstető - 
Miskolc országos közút 47+780 - 52+625, a 2517-es számú. Miskolc - Parasznya 
-  Varbó -  Sajószentpéter  0+00 -  1+580,  a 36301-es  számú Tiszai  pályaudvar 
vasútállomáshoz vezető 0+00 - 0+640 kilométer szelvények közötti szakaszának 
önkormányzati  tulajdonba  történő  átvételéhez.  A  Közgyűlése  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő  országos  közutak 
Önkormányzat tulajdonába történő átvételéhez szükséges megállapodást aláírja, a 
szükséges hatósági eljárást kezdeményezze.

Felelős  :  Dr. Kriza Ákos polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Főépítészi Főosztály
Közreműködik  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. december 31.

I  I-24/2322/2012. sz. határozat  

Tárgy: Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelői 
közszolgáltató személyének kiválasztására, az 56/2001. sz. ö. r. 
végrehajtása.

Miskolc MJ Város Önkormányzat  Közgyűlése a települési  szilárd kommunális 
hulladék  kezelésére  vonatkozó  közfeladata  teljesítése  körében  megtárgyalta  a 
közszolgáltató kiválasztására irányuló, törvényi előíráson alapuló kötelezettségét 
és az előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozza. 

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felhatalmazást  ad  a  Miskolc  Térségi 
Konzorcium eseti képviseletét ellátó gesztor önkormányzat részére, hogy a Hgt. 
21.§ (3) – (5) bekezdéseiben foglalt - következő teljesítési időszakra vonatkozó – 
közszolgáltatási  kötelezettség  teljesítésére,  végzésére  jogosult  jogi  személyt 
közbeszerzési  eljárás  alapján  kiválassza,  vele  a  közszolgáltatási  szerződést 
megkösse.
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A felhatalmazás a Hgt. 21.§ (3) - (5) bekezdéseiben felsorolt körben kiterjed a 
települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatást  végző  hulladékkezelő 
kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárás előkészítésére,  lefolytatására,  és a 
közszolgáltatási szerződés Miskolc MJ Város Önkormányzata képviseletében, az 
Önkormányzat nevében történő aláírásra. 

A Közgyűlés a jelen határozat értelmében a helyi közszolgáltató kiválasztásának 
jogáról  lemond,  e  jog  érvényesítésére  vonatkozó  felhatalmazást  határozatlan 
időre, de legfeljebb a Miskolci Térségi Konzorciumban való tagsága fennállási 
időtartamáig adja meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. február 28.

I  I-25/2323/2012. sz. határozat  

Tárgy: A  Miskolc  Térségi  Konzorcium  hulladékgazdálkodási  rendszer-
üzemeltetési koncepció módosításának elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc 
Térségi  Konzorcium  hulladékgazdálkodási  rendszer-üzemeltetési  koncepció 
módosításának  elfogadására”  című  előterjesztést  és  a  következő  határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvényben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása 
és  jövőbeni  fenntartása,  valamint  a  Miskolci  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Program  megvalósítására  irányuló  Konzorciumi  Szerződés  IV.  pontjában 
meghatározott feladatok végrehajtása  érdekében, a Miskolc Térségi Konzorcium 
tagjaként  a  települési  szilárd  kommunális  hulladék  kezelésére  vonatkozó 
közfeladata  teljesítése  körében  a  hulladékgazdálkodási  rendszer-üzemeltetési 
koncepció módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  döntését  a 
Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. február 28.
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II-26/2324/2012. sz. határozat

Tárgy: Nevelési-oktatási  intézmények  intézményvezetői  álláshelyeire  történő 
pályázat kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  intézményvezetői  álláshelyeire  történő  pályázat  kiírására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  pályázatot  hirdet  az  1-5.  számú 
melléklet szerinti tartalommal 

• az Avasi Gimnázium (3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.)
• a Földes Ferenc Gimnázium (3525 Miskolc, Hősök tere 7.)
• a  Szemere Bertalan Szakközépiskola,  Szakiskola és Kollégium (3529 

Miskolc, Ifjúság u. 16-20.)
• a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium (3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 

33.) 
• a 10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola (3526 Miskolc, Katowice u. 17.)

intézményvezetői beosztására 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre.

2) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  a  pályázatnak  a  Nemzeti 
Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetését.

Felelős  :  polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Jegyzői Kabinet
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

II-27/2325/2012. sz. határozat

Tárgy: A 7586 igénylő azonosító számú, a 2010. május 6- i rendkívüli időjárás 
miatt  önkormányzati  utakban  keletkezett  károk  helyreállítása 
megnevezésű  vis  maior  támogatással  megvalósított  projekt  le  nem 
hívott maradványösszegéről történő lemondás.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 7586 igénylő azonosító 
számú,  a  2010.  május  6-i  rendkívüli  időjárás  miatt  önkormányzati  utakban 
keletkezett  károk  helyreállítása  megnevezésű  vis  maior  támogatással 
megvalósított  projekt le nem hívott  maradványösszegéről történő lemondásáról 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A 7586 igénylő azonosító számú, a 2010. 
május  6  -i  rendkívüli  időjárás  miatt  önkormányzati  utakban  keletkezett  károk 
helyreállítása”  címen  benyújtott  és  megvalósításra  került  pályázat  kapcsán  fel  nem 
használt  250.933,-  Ft  (azaz  Kettőszázötvenezer-kilencszázharminchárom  forint) 
támogatási összegről lemond.

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

II-28/2327/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc, Palota u. 17. sz. alatti gyógyszertár bérleti díj csökkentése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat A Pálos Patika Bt. 
által működtetett Miskolc, Palota u. 17. sz. alatt lévő –Hámori gyógyszertár bérleti díj 
csökkentésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc, Pálos Patika Bt. által működtetett 
Palota u. 17. sz. alatt található 66 m2 alapterületű helyiség bérleti díját 2012. március 1. 
napjától 15.000.-Ft+Áfa/hó összegben határozza meg.

A  helyiséghasználattal  felmerült  költségeket,  (rezsi,  karbantartási  költség  felújítási 
költség stb.) a helyiség bérlője viseli.

A kedvezményes  bérleti  díj  a  gyógyszertár  működtetésének  időpontjáig áll  fenn,  és 
minden  év  január  01.  napjától  a  KSH által  közzétett  szolgáltatási  inflációs  rátával 
növekszik, az előző évi bérleti díjra vetítve. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  MIK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :  2012. március 15.

II-29/2328/2012. sz. határozat 

Tárgy: Javaslat  a  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt 
előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  –  2012.  február  időszakra 
vonatkozó beszámoló elfogadására.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a  ,, Miskolc városi 
villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2011. augusztus – 2012. 
február  időszakra  vonatkozó  beszámoló  elfogadására  tárgyú  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, a ,,Miskolc városi villamosvasút  
fejlesztése”  nagyprojekt   előrehaladásáról  szóló  2011.  augusztus  -  2012.  február 
időszakra vonatkozó beszámolót.

Felelős      :      Polgármester 
Végrehajtásért felelős  : MVK ZRt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :      Gazdálkodási Főosztály 
Határidő      :      azonnal

II-30/2329/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi 
helyzetének ÁSZ ellenőrzése

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Tájékoztató Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi  helyzetének ÁSZ ellenőrzéséről” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  pénzügyi  
helyzetének ellenőrzéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

2. A Közgyűlés a működés pénzügyi egyensúlyának gyors helyreállítása és hosszú 
távú  fenntarthatósága  érdekében  –  az  Állami  Számvevőszék  javaslatainak  
alapulvételével – készített és a polgármester által jóváhagyott Intézkedési Tervet 
a határozat 1. mellékleteként elfogadja.

3. A Közgyűlés felkéri  a polgármestert,  hogy az Intézkedési Tervben foglaltak  
végrehajtásáról  félévenként,  a  gazdálkodás  helyzetéről  szóló  tájékoztatók  
keretében a Közgyűlés részére adjon tájékoztatást.

Felelős: Polgármester 
Jegyző

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: A Polgármesteri Hivatal valamennyi főosztálya
Határidő: folyamatos

II-31/2394/2012. sz. határozat

Tárgy: Közszolgáltatási  Szerződés  2012.  évre  vonatkozó  tervadatainak 
jóváhagyása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta  a „Javaslat  a  közösségi 
közlekedési  szolgáltatások  alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011.  (XII.22.) 
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önkormányzati rendelet módosítására és a 2012. évre vonatkozó Közszolgáltatási 
Szerződés  tervadatainak  jóváhagyására” tárgyú  előterjesztést,  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

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 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

I  I-32/2395/2012. sz. határozat  

Tárgy: Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012. évi 
létesítményfejlesztésekre irányuló,  látvány- csapatsportágak 
támogatására szolgáló pályázathoz és  KEOP  pályázatához önerő 
biztosítása.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  MVSI 
Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  2012-évre  tervezett  önkormányzati 
tulajdonú  sportingatlanok  létesítményfejlesztésére  vonatkozó  pályázatához  önerő 
biztosítás céljából” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint  az  MVSI  Miskolc  Városi 
Sportiskola Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa a sportcélú ingatlanfejlesztésre 
a  látvány-  csapatsportágak  támogatására,  azaz  a  vízilabda,  kosárlabda  és  a 
jégkorong  sportágakhoz  köthető  létesítményfejlesztéseket  szolgáló  pályázat 
(TAO)  benyújtásához  30,0  %, illetve  a  Diósgyőri  Városi  Uszoda  energetikai 
korszerűsítését szolgáló (KEOP) pályázat benyújtásához 15,0 % önerőt biztosít 2012. évi 
költségvetésében maximum az alábbi összegekben:

Sportingatlan Önerő Létesítményfejlesztés (Lát-
vány-csapatsport támogatás)

Energetikai 
fejlesztés 
(KEOP)

Önerő 
(össz.)

Diósgyőri Városi Uszo-
da Önerő 19 050 55 950 75 000

Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda Önerő 5 200 0 5 200

Miskolc Városi Szabad-
időközpont Önerő 57 840 0 57 840
Összesen 138 040
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Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.  

ügyvezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. március 31.

I-33/2397/2012. sz. határozat

Tárgy: A miskolci pontgyűjtő kártya bevezetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a  miskolci 
pontgyűjtő kártya bevezetésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a miskolci pontgyűjtő kártya koncepcióját az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, és a kártyarendszer bevezetését támogatja. 
A kártya bevezetésére 2012. március 01-i határidőt tűzi ki.
A kártyarendszer működtetésével a Miskolc Holding Zrt.-t bízza meg.

Felelős:      Polgármester
Végrehajtásért     felelős:    Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Végrehajtást     felügyelő     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. február 29.

II-34/2398/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft-vel  kötendő 
Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és  Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kulturális  gazdasági  társaságai 
közszolgáltatási  szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak 
módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Kulturális Központ  
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  Közszolgáltatási  
Szerződést az I/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés  a  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság  Alapító  Okiratát  az  I/2.  melléklet  szerint  
módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert  az  I/3.  melléklet  
szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri  a Polgármestert,  hogy a  Miskolci Kulturális  Központ  
Nonprofit Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó, valamint apport 
útján  átadásra  kerülő  vagyonelemekre  vonatkozóan  a  használat,  
vagyonkezelés és  apport  feltételeinek,  módjának  tárgyában  készült  
előterjesztést a soron következő  közgyűlési  ülésre  terjessze  elő  
jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő  :  2012. március 22.

 

II-35/2398-1/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Miskolci  Csodamalom  Bábszínház  Nonprofit  Kft-vel  kötendő 
Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és  Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási 
szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak  módosítására” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Csodamalom  
Bábszínház Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  
Közszolgáltatási Szerződést az II/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a  Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság Alapító Okiratát II/2. melléklet szerint módosítja,  
és felhatalmazza a Polgármestert az II/3. melléklet szerint egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
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Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  Miskolci  Csodamalom  
Bábszínház Nonprofit Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe 
adandó, valamint apport útján  átadásra  kerülő  vagyonelemekre  
vonatkozóan a használat, vagyonkezelés és  apport  feltételeinek,  
módjának tárgyában készült előterjesztést a soron következő  
közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

II-36/2398-2/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeum  Nonprofit  Kft-vel 
kötendő  Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és  Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kulturális  gazdasági  társaságai 
közszolgáltatási  szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak 
módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Galéria  Városi  
Művészeti Múzeum Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  
kötendő Közszolgáltatási Szerződést  az III/1.  sz.  melléklet  szerint  
jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

2. A Közgyűlés a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratát  III/2.  melléklet  
szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az III/3. melléklet  
szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal
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3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Galéria Városi  
Művészeti Múzeum  Nonprofit  Kft.  részére  használatba,  
vagyonkezelésbe adandó, valamint apport  útján  átadásra  kerülő  
vagyonelemekre vonatkozóan a használat, vagyonkezelés  és  
apport  feltételeinek,  módjának  tárgyában  készült  előterjesztést  a  
soron következő közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő:  2012. március 22.

II-37/2398-3/2012. sz. határozat

Tárgy: A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft-
vel  kötendő  Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és  Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kulturális  gazdasági  társaságai 
közszolgáltatási  szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak 
módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városi Könyvtár és 
Információs Központ Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  
kötendő Közszolgáltatási Szerződést  az IV/1.  sz.  melléklet  szerint  
jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

2.) A Közgyűlés  a  Miskolci  Városi  Könyvtár  és  Információs  Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratát  IV/2.  
melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza  a  Polgármestert  az  
IV/3. melléklet szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal
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3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  Miskolci Városi Könyvtár 
és Információs Központ  Nonprofit  Kft.  részére  használatba,  
vagyonkezelésbe adandó, valamint apport útján  átadásra  kerülő  
vagyonelemekre  vonatkozóan  a  használat,  vagyonkezelés  és  apport  
feltételeinek,  módjának  tárgyában  készült  előterjesztést  a  soron  
következő közgyűlési ülésre terjessze elő jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

II-38/2398-4/2012. sz. határozat 

Tárgy: A  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft-vel  kötendő 
Közszolgáltatási  Szerződés  jóváhagyása  és  Alapító  Okiratának 
módosítása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kulturális  gazdasági  társaságai 
közszolgáltatási  szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak 
módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Szimfonikus  
Zenekar Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  
Közszolgáltatási Szerződést az V/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

2. A Közgyűlés  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság Alapító Okiratát V/2. melléklet szerint módosítja,  
és  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  V/3.  melléklet  szerint  egységes  
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

3. A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a   Miskolci  Szimfonikus  
Zenekar Nonprofit Kft. részére használatba, vagyonkezelésbe adandó,  
valamint apport útján átadásra kerülő vagyonelemekre vonatkozóan a  
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használat,  vagyonkezelés és apport feltételeinek, módjának tárgyában  
készült előterjesztést a soron következő közgyűlési ülésre terjessze elő 
jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.

II-39/2398-5/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft-vel  kötendő 
Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  kulturális  gazdasági  társaságai  közszolgáltatási 
szerződéseinek  jóváhagyására  és  alapító  okiratainak  módosítására” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Nemzeti  Színház 
Nonprofit Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő  Közszolgáltatási  
Szerződést az VI/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály 
Határidő  :  azonnal

2. A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a   Miskolci  Nemzeti  Színház  
Nonprofit Kft.  részére  használatba,  vagyonkezelésbe  adandó,  valamint  
apport útján átadásra kerülő vagyonelemekre vonatkozóan a használat, 
vagyonkezelés és apport feltételeinek, módjának tárgyában készült 
előterjesztést a soron következő közgyűlési ülésre terjessze elő 
jóváhagyásra.  

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

Jegyzői Kabinet
Határidő      :      2012. március 22.
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II-40/2402/2012. sz. határozat

Tárgy: A Miskolci  Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű   Társaság  alapításának jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a  Miskolci 
Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításának jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Agrokultúra Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolc Holding Zrt. általi alapítását a 
mellékelt Alapító Okirat szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Végrehajtást     felügyelő     főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. február 23.

I  I-41/2403/2012. sz. határozat  

Tárgy:  Kiss Gábor alpolgármester megválasztása

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

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 1. napjától

Kiss Gábor-t

 főállású alpolgármesterré  választja.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. március 1.
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I  I-42/2404/2012. sz. határozat  

Tárgy: Kiss Gábor alpolgármester illetményének megállapítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat 
alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 3.§ (5) bekezdése alapján 2012. március 1. napjától

Kiss Gábor
alpolgármester  illetményét  555.000,-Ft  (azaz  Ötszázötvenötezer  forint) 
összegben állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:             2012. március 1.

I  I-43/2404-1/2012. sz. határozat  

Tárgy:  Kiss Gábor alpolgármester költségátalányának megállapítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat 
alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 18. § (2)  bekezdése alapján 2012. március 1. napjától

Kiss Gábor

alpolgármester költségátalányát illetményének 20%-ában állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:             2012. március 1.
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II-44/2405/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése új koordinációs 
tanácsnokának megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Közgyűlése új koordinációs tanácsnokának megválasztására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Simon Gábor koordinációs tanácsnoki 
tisztségről történő lemondását tudomásul veszi.

2. A Közgyűlés Földesi Norbertet 2012. február  23. napjától koordinációs 
tanácsnokká megválasztja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. február 23.

II-45/2406/2012. sz. határozat-ot:

Tárgy: Tag delegálása a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
létrehozandó megyei területfejlesztési konzultációs fórumba

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  "Javaslat  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében megalakuló területfejlesztési konzultációs fórumba tag 
delegálására" című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
létrehozandó megyei területfejlesztési konzultációs fórumba Dr. Kriza Ákos 
polgármestert delegálja.

Felelős:     Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásért     felelős:   Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

I  I-46/2407/2012. sz. határozat  

Tárgy: Bornemissza  u.  13.  sz.  alatti  ingatlan  használat  jogának 
átruházásával  kapcsolatos  X-265/23.397/2011.  sz.  határozat 
módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Bornemissza 
u.13. sz. alatti ingatlan használat jogának átruházásával kapcsolatos döntés 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IX-265/23.397/2011.  sz.  határozata  1. 
pontjának helyébe az alábbi 1. pont lép:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti  rendel-
kezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás  rendjé-
ről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) sz. ön-
kormányzati rendelet 15. § (1) bek. e) pontja alapján Miskolc – Martinkertvárosi 
Református Egyházközség részére, az Önkormányzat  tulajdonában  álló  5882 
hrsz.- ú, természetben Miskolc, Bornemissza G. u. 13. szám alatt található 866 m2 

nagyságú épület és a hozzá tartozó  udvar  vonatkozásában  a  használat  jogát  95.000 
Ft/hó + ÁFA kedvezményes  díjon – mely díj  minden évben az infláció  mértékével 
emelkedik -, 30 évre átruházza azzal, hogy az épületet az Egyházközség felújítja. 
Ennek fejében az átalakítási  költség számlával  igazolt  összegéig,  de legfeljebb 24.  

000.000,- Ft- ig a használat díjának megfizetésére nem köteles. 

A használattal kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási – 
felújítási költség, stb.) az Egyházközség viseli, kivéve a 2006. július 27-én 
az „EMEF” Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató 
Kft.-vel kötött szerződés alapján  a  Miskolc,  Bornemissza  G.  u.  13.  szám 
alatt található ingatlanra vonatkozó hőszolgáltatási  alapdíj  – a rekonstruk-
ció tőke- és kamatterheit tartalmazó - költségtérítési részét, amelynek meg-
fizetését az Önkormányzat vállalja. 

2. A határozat 2. és 3. pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: azonnal
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

2012. január 18-ai
Nyílt ülésen hozott határozata:

1/2012. 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA:

 

Tárgy: Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottsága 
„Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására” tárgyában az 
alábbi határozatot hozza:

Az Egészségügyi és Szociális  Bizottság javasolja az alábbi személyeket a következő 
kitüntető címekre és díjakra:
 
- PRO URBE kitüntető címre és Benkő Sámuel díjra Dr. Palla Sándor háziorvost,
-  „Gálffy  Ignác”  életmű-díjra  és  Benkő  Sámuel  díjra  Dr.  Argay  István  szülész-
nőgyógyász főorvost,
- „Az Év Civil Szervezete” díjra Páli Szent Vince Szeretetszolgálat miskolci csoportját,
- Nívó díjra és Benkő Sámuel díjra Dr. Skapinyecz Tibor szájsebész fogszakorvost.

Felelős  :                                                Bizottság elnöke
Végrehajtásért  felelős:                   Humán  Főosztály  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  

Városmarketing Osztály          
Határidő:                                           2012. január 31.

2012. február 15-én
Nyílt ülésen hozott határozatai:

2/2012.
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

 

Tárgy: Javaslat a 18/2011. számú – Javaslat a Szociális Alap, a 
Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas Klubok működési 
támogatására kiírt pályázatok elbírálására tárgyú – 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatának 
módosítására 
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 18/2011. számú – Javaslat a Szociális Alap, 
a  Fogyatékosügyi  Alap  és  a  Nyugdíjas  Klubok  működési  támogatására  kiírt 
pályázatok  elbírálására  tárgyú  –  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság 
határozatának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1./        Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  jóváhagyja,  hogy  a  Kohász  
Nyugdíjas  Klub a  18/2011.  számú határozatával  elfogadott  támogatási  
céltól  eltérően  karácsonyi  évzáró  rendezvénnyel  egybekötött,  15  éves  
évforduló megünneplésére fordíthatja az 50.000 Ft támogatási összeget.

 

2./        A Bizottság jóváhagyja,  hogy a Belvárosi Nyugdíjas Klub a 18/2011.  
számú  határozatával  elfogadott  támogatási  céltól  eltérően  ebéddel  
egybekötött  városnéző  séta,  kiállítás  megtekintésére,  évbúcsúztató  
program szervezésére fordíthatja az 50.000 Ft támogatási összeget.

 

Felelős:                                  Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya
Közreműködik:                     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                               azonnal

3./        A Bizottság jóváhagyja, hogy a támogatott szervezetek 2012. február 29-
ig  tegyenek  eleget  a  megállapodásban  szereplő  szakmai  és  pénzügyi  
beszámolási kötelezettségüknek. 

Felelős:                                  Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya

Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                               azonnal

3/2012. 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

 

Tárgy: A 19. számú felnőtt fogorvosi körzet áthelyezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottsága 
megtárgyalta a „Javaslat a 19. számú felnőtt fogorvosi körzet áthelyezésére”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1./ Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  támogatja a  19.  számú  felnőtt  
fogorvosi körzet (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) Miskolc, Széchenyi u. 94. 
szám alatt lévő rendelőhelyiségbe történő áthelyezését.

 
Felelős  :                                                   Polgármester
Végrehajtásért felelős:                       Humán Főosztály         
Határidő:                                             azonnal

4/2012. 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata:

Tárgy: A 39. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelésének a Miskolc, 
Csabai kapu 9-11. szám alatt lévő rendelőhelyiségbe történő 
áthelyezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottsága 
megtárgyalta  a  „Javaslat  a  39.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rendelésének  a 
Miskolc,  Csabai  kapu  9-11.  szám  alatt  lévő  rendelőhelyiségbe  történő 
áthelyezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Az Egészségügyi  és Szociális Bizottság  nem támogatja a 39. számú felnőtt  
háziorvosi körzet (3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 14.) 3529 Miskolc, Csabai 
kapu 9-11. szám alatt lévő rendelőhelyiségbe történő áthelyezését.

 
Felelős  :                                                    Polgármester
Végrehajtásért felelős:                        Humán Főosztály         
Határidő:                                             azonnal

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2012. február 16-ai
Nílt ülésén hozott határozatai:

1/2012. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy  :   Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  
intézmények, és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági  
társaságok, valamint a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak 2012-2013. 
gázévi földgáz energia beszerzése 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
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Önkormányzatának tulajdonában lévő intézmények, és az önkormányzat többségi 
tulajdonában  lévő  gazdasági  társaságok,  valamint  a  Miskolc  Holding  Zrt. 
tagvállalatainak  2012-2013.  gázévi  földgáz  energia  beszerzésére”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.     A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság egyetért azzal, hogy a MIHŐ 
Kft.  bonyolításában  a  közbeszerzési  eljárásban  résztvevők  egymással  
együttműködési  megállapodást  kössenek  a  2012-2013.  gázévi  földgáz  
beszerzésre vonatkozóan. A közbeszerzési eljárás előkészítésére a közbeszerzési 
eljárásban résztvevők szerződést kötnek a MIHŐ Kft-vel. A Miskolc Holding 
Zrt.  tagvállalatai  esetén  a  MIHŐ  Kft.  vállalkozási  díja  az  adott  egységek  
beszerzendő földgáz mennyiségére vonatkozóan 1 Ft/m3+ÁFA.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős  :   MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály 
   Jegyzői Kabinet
   Gazdálkodási Főosztály 
    Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. március 5.

2.      A  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottság  egyetért azzal,  hogy  az  
önkormányzati  tulajdonú  intézményeknél  és  az  önkormányzat  többségi  
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál, valamint a MIHŐ Kft. kivételével a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainál – a 20m3/h lekötött gázteljesítmény feletti 
fogyasztók  esetében  –  közbeszerzési  eljárás  keretében,  a  közbeszerzésekről  
szóló  törvény  szerinti  csoportosításban  kell  lefolytatni  a  2012-2013.  gázévi  
földgáz energia beszerzést.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály 
  Jegyzői Kabinet
  Gazdálkodási Főosztály 
  Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. június 15.

3.         A  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottság  egyetért azzal,  hogy  az  
önkormányzati  fenntartásban  működő  -  20  m3/h  gázteljesítmény  alatti  
felhasználók - 2012-2013. gázévi földgáz energia beszerzéseiket továbbra is az 
egyetemes  szolgáltatás  keretében  bonyolítsák  a  szabadpiaci  árkockázatok  
kiküszöbölése miatt.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály 
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   Jegyzői Kabinet
  Gazdálkodási Főosztály 
 Miskolc Holding Zrt.
Határidő: 2012. június 15.

2/2012. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: A Bartók köz útépítéséhez  kapcsolódó magántulajdonú 32551 és  
32549 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Városgazdálkodási  és  -  üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Bartók  köz  útépítéséhez  kapcsolódó 
magántulajdonú  32551  és  32549  hrsz-ú  ingatlanok  megvásárlására”  tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és  -  
üzemeltetési Bizottsága a Gazdasági Bizottság 45/2009. számú határozatának 1. 
pontját hatályon kívül helyezi, a határozat többi pontjának érvényben hagyása 
mellett. 

2.      Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és - üzemeltetési  
Bizottsága , jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Dósa Attila 
és Dósa Norbert tulajdonosoktól, a Miskolc 32549 hrsz-ú ingatlant 2.000.000,- Ft 
vételáron,  a  32551  hrsz.-ú  ingatlant  13.000.000,-Ft  vételáron  megvásárolja,  
valamint  egyéb  kártalanításként  850.000,-Ft-ot  megfizessen  részükre  az  
Önkormányzat  32555  hrsz-ú  ingatlanán  végzett  ivóvíz-,  szennyvíz-  és  gáz  
közművek bevezetésével kapcsolatos költségek egy részének megtérítéseként.

3.      A Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy  
Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  nevében  a  2.  pontban  meghatározott  
feltételekkel a szerződést megkösse.

4.    A pénzügyi fedezet a 2012. évi költségvetésben a „beruházási előirányzatok tételes 
jegyzéke, kulturális funkció „Diósgyőri Vár Városüzemeltetési funkció Bartók 
köz útépítés (János utca - Tapolcarét utca között) útépítés” beruházási kiadási  
előirányzat sor terhére biztosítható. 

Felelős: Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Végrehajtásban közreműködő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. április 1.
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3/2012. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadására

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási  és- üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  közoktatási  intézmények  helyiségeinek 
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)  önkormányzati  rendelet  1.  
mellékletének 4.1.11. 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.) önkormányzati rendelet 
23. § (9) bekezdése alapján, hogy a Földes Ferenc Gimnázium (3525 Miskolc, 
Hősök tere 7.) igazgatója

-  2012.  február  17-től  2012.  június  15-ig  (szombat  9-12  óráig, 
3.100,-Ft/óra) meghatározott időtartamra bérbe adhassa az intézmény 
„A” tornatermét a Fókusz Szakközép és Szakiskola (3525 Miskolc, 
Kazinczy  F.  u.5.)  részére  a  határozat  1.  mellékletében  foglaltak 
szerint,

- az intézmény I/21-es tantermét  2012. február 17-től 2012. június 
15-ig (25 tanóra a 2011/2012.tanévben, 1.900,-Ft/óra) meghatározott 
időtartamra bérbe adhassa Endrész Gyöngyi  ( Miskolc, Győri kapu 
21.) részére a határozat 2. melléklete szerint,

- az intézmény „D” tornatermét  2012. február 17-től 2012. június 
15-ig (csütörtök  19-20.30  óráig,  4.900,-Ft/óra)  meghatározott 
időtartamra  bérbe  adhassa Dr.  Lenkei  Balázs  (3791 Sajókeresztúr, 
Arany J. 18.) részére a határozat 3. melléklete szerint,

- az intézmény Fsz 10, 11, 12 sz. tantermét  2012. február 17-től 
2012.  június  15-ig  (kedd,  csütörtök,  péntek  15-18.30  óráig  és 
szombat 8-12 óráig, 1.900,-Ft/óra) meghatározott időtartamra bérbe 
adhassa a Magyar Könyvvizsgáló Kamara ( Miskolc, Bajcsy-Zs. E. 
u. 17.) részére a határozat  melléklete szerint,

- az intézmény III. emelet 32, 38, 40, 41 sz. tantermét, III. emeleti 
tanári  szobáját,  1  számítástechnikai  termét  2012.  február  17-től 
2012.  június  15-ig  (kedd,  csütörtök  15-18  óráig,  1.900,-Ft/óra) 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa a Szil-Top Nonprofit Kft. 
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( 2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.) részére a határozat 5. melléklete 
szerint,

- az intézmény „C” tornatermét 2012. február 17-től 2012. június 
15-ig  (kedd  17-18  óráig  és  csütörtök  18-19  óráig,  3.100,-Ft/óra) 
meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Péter  Ágnes  (3530 
Miskolc,  Szent  I.  u.  19.  2/2.)  részére  a  határozat  6.  melléklete 
szerint,

- az intézmény „A” tornatermét 2012. február 17-től 2012. június 
15-ig  (hétfő  18-21  óráig  és  péntek  17-20  óráig,  1.900,-Ft/óra) 
meghatározott  időtartamra  bérbe adhassa a  Miskolci  Revital  TSE 
(  9027  Győr,  Munkás  u.  43.)  részére  a  határozat  7.  melléklete 
szerint,

- az intézmény I/20-as tantermét 2012. február 17-től 2012. június 
15-ig  (25  tanóra  a  2011/2012.  tanévben,  1.900,-Ft/óra) 
meghatározott  időtartamra bérbe adhassa Juhász Attila  (  Miskolc, 
Róna u. 1-2 C/3) részére a határozat 8. melléklete szerint,

- az intézmény nagytermét 2012. február 17-től 2012. június 15-ig 
(hétfőtől-péntekig  9-20  óráig,  4.000,-Ft/óra)  meghatározott 
időtartamra  bérbe  adhassa  a  Mandorla  Közművelődési  Egyesület 
( 3534 Miskolc, Árpád u. 58. 4/1) részére a határozat 9.  melléklete 
szerint,

– az intézmény II.  emeleti  49,  43,  48,  37,  40 sz.  tantermét  2012. 
február  17-től  2012.  június  15-ig  (szombat  8-13  óráig,  1.900,-
Ft/óra)  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  a  Windsor 
Nyelvstúdió  (  3530  Miskolc,  Arany  J.  u.  25.  fsz.3.)  részére  a 
határozat 10.  melléklete szerint.

Felelős: Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős: Földes Ferenc Gimnázium igazgatója
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály 
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) önkormányzati  
rendelet  1.  mellékletének  4.1.11.  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.) önkormányzati rendelet 23. § (9) bekezdése alapján, hogy 
a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola ( 3530  
Miskolc, Vörösmarty u. 76.) igazgatója
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- 2012. február 17-től 2012. június 15-ig (csütörtök 16-16.45 óráig és 
péntek  14.30-15.15  óráig,  1.000,-Ft/óra)  meghatározott  időtartamra 
bérbe adhassa az intézmény 7.sz. tantermét Czél Andrea Éva ( 3529 
Miskolc, Aulich L. u. 32/A) részére a határozat 11. melléklete szerint,

- az intézmény 9. sz. tantermét 2012. február 17-től 2012. június 15-
ig (kedd  16-17.30  óráig,  1.000,-Ft/óra)  meghatározott  időtartamra 
bérbe adhassa a Bit HÍD Bt. ( 3434 Mályi,  Bem J. u.70.) részére a 
határozat 12. melléklete szerint,

- az intézmény II. emeleti 17.sz. tantermét 2012. február 17-től 2012. 
december  31-ig  (szombat  14-17.30  óráig,  1.500,-Ft/óra) 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa a Zenit 90. Bt. ( 3300 Eger, 
Zúgó u. 1/A) részére a határozat 13.  melléklete szerint,

- az intézmény tornatermét és a hozzá tartozó öltözőket 2012. február 
17-től  2012.  május  31-ig (kedd  19-20  óráig,  6.500,-Ft/óra) 
meghatározott időtartamra bérbe adhassa az OTP BANK Nyrt. ( 4025 
Debrecen, Hatvan u. 2-4.) részére a határozat 14.  melléklete szerint,

- az intézmény 31 sz.,43 sz., 15 sz. tantermét és esetenként az aulát 
2012.  február 17-től  2012.  június  15-ig (kedd  15.30-18.30 óráig, 
szerda 13.30-18.30 óráig, hétfő, csütörtök 13.30-17.30 óráig, péntek 
13.30-15.30  óráig,  45.000,-Ft/hó)  meghatározott  időtartamra  bérbe 
adhassa a Pro-Homo Egyesület (4481 Nyíregyháza- Sóstóhegy, Attila 
u. 59.) részére a határozat 15. melléklete szerint,

- az intézmény tornatermét és a hozzá tartozó öltözőket 2012. február 
17-től  2012.  március  31-ig  (csütörtök  20.30-21.30  óráig,  6.500,-
Ft/óra)  meghatározott  időtartamra  bérbe  adhassa  Szatmáry  Király 
Péter (3530 Miskolc, Király u. 30.) részére a határozat 16. melléklete 
szerint,

– az intézmény büfé helységét  2012. február 17-től 2012. június 
30-ig (hétfőtől  péntekig  7-15  óráig,  30.000,-Ft/hó)  meghatározott 
időtartamra bérbe adhassa a Mobil Prevent Bt. (3534 Miskolc, Bálint 
u. 8. fsz. 1.) részére a határozat 17. melléklete szerint.

–
Felelős: Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős: Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási  Nyelvű  

Iskola igazgatója 
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal
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4/2012. 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 

Tárgy: A Miskolc, Andrássy u. 32. szám alatti Bükk Áruház 
önkormányzati tulajdonban lévő részének értékesítése 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc,  Andrássy  u.  32.  szám  alatti 
ingatlan  egy  részének  értékesítésére”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1.      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és 
-üzemeltetési  Bizottsága  –  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának 
1/2005. (II.10.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, 
a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a 
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyon  kimutatási  rendszer 
kialakításáról  szóló rendelet  24 § (2) b) bekezdésében átruházott  hatáskörében 
eljárva  –  kétfordulós  eljárás  (nyílt  írásos  ajánlattétel  +  versenytárgyalás) 
alkalmazásával, a tulajdonostársak elővételi jogát biztosítva, értékesítésre jelöli a 
Miskolc, Andrássy Gy. u. 32. szám alatt elhelyezkedő 20945/3 helyrajzi számú 
áruház  megnevezésű  ingatlan  Önkormányzati  tulajdonban  lévő  270/10.000 
részilletőségét,  az  induló  eladási  árat  13.000.000.-  Ft  (+  0  Ft  áfa)  összegben 
meghatározva.  Versenytárgyalás  lebonyolítása  után  az  eladási  ár  nem  lehet 
alacsonyabb,mint az induló ár, azaz 13 000 000 Ft, tizenhárom millió forint.

2.      Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és  - 
üzemeltetési  Bizottsága  megbízza  a  MIK  Zrt.-t  az  értékesítés  teljes  körű  (az 
adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolításával.

Felelős: Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.
Közreműködik  :   Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal
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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


