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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI:

13/2012. (IV.26.)  Az  Önkormányzat  2011.  évi  zárszámadásának 
elfogadásáról

14/2012. (IV.26.) egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek
módosításáról

15/2012. (IV.26.) Egyes tiltott,  kirívóan  közösségellenes 
magatartásokról

16/2012 (IV.26.) Az  egycsatornás  gyűjtőkémények  (termofor 
kémények) felújítási támogatásának 
2012. évi pályázati feltételeiről

17/2012. (IV.26.) Az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  személyes 
gondoskodást  nyújtó  gyermekvédelmi  intézmények 
által biztosított  ellátások formáiról,  az igénybevétel 
módjáról  és  a  térítési  díjról  szóló  52/2003.(XI.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

18/2012. (IV.26.) A közterületek használatáról szóló
29/2011.  (X.  21.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról

19/2012. (IV.26.) Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

20/2012. (IV.26.) A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  szóló 
56/2001.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma                                                                                                        Tárgya             .  

2012. Április 26-án:
Zárt  ülésen hozott határozata:

IV-75/2331-2/2012. Egyedi  szociális  hatósági  fellebbezések  (február, 
március hó)

IV-76/2692/2012. Miskolc  város  kitüntető  címeinek,  díjainak 
adományozása

IV-77/2807/2012. A MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
állami  tulajdonba  kerülésével  kapcsolatos 
intézkedések

IV-78/2779/2012. Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 
Egyetemi  Oktató  Kórház  Nonprofit  Kft.  alapító 
okiratának módosítása.

IV-79/2782/2012. A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának cseréje

IV-80/2796/2012. A  Százszorszép  Óvoda  vezetője  közalkalmazotti 
jogviszonyának  megszüntetése  és  intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírása

IV-81/2796/2012. A Százszorszép Óvoda  intézményvezetői álláshelyére 
történő pályázat kiírása

IV-82/2797/2012. A  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két 
Tanítási  Nyelvű  Iskola  igazgatója   közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése

IV-83/2797/2012. A  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két 
Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetői álláshelyére 
történő pályázat kiírása

IV-84/2783/2012. A   József  úti  Óvoda  vezetője  közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése

IV-85/2783/2012. A  József  úti  Óvoda  intézményvezetői  álláshelyére 
történő pályázat kiírása

IV-86/2800/2012. A Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. által felvenni 
kívánt  átmeneti  forgóeszköz  hitelhez  nyújtott 
önkormányzati kezességvállalás jóváhagyása
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2012. ápirlis 26-ány: 
Nyílt ülésen hozott határozatai:

IV-87/2674/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2011.  évi 
egyszerűsített  éves  költségvetési  beszámolójának 
elfogadása

IV-88/2674/2012. A Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. 
évi  éves  beszámolójának  jóváhagyása  valamint  a 
tűzoltóság használatában lévő és a tűzoltósági feladatok 
elvégzéséhez  szükséges  vagyon  térítésmentes  állami 
tulajdonba kerülése.

IV-89/2677/2012. Az  ÚSZT-2011-KÉMÉNY  kódszámú  Termofor 
programhoz  kötődően  önkormányzati  pályázat 
meghirdetése  és  a  pályázati  döntések  egyes 
hatásköreinek  átruházása,  támogatási  keretösszeg 
biztosítása.

IV-90/2678/2012. Miskolc  város  területén  lévő  középmagas  és  magas 
épületek  tűzoltósági  felvonulási  területének biztosítása 
érdekében  új  várakozóhelyek  és  szilárd  burkolattal 
ellátott  felvonulási  területek  kialakítására  vonatkozó 
Intézkedési Terv elfogadása

IV-91/2679/2012. Kodály  Zoltán  út  útleszakadás  és  partfalveszély 
helyreállítása  tárgyú, vis  maior  pályázatra  történő 
benyújtására  és  a  pályázathoz  szükséges  önrész 
biztosítására

IV-92/2680/2012. Nagy-Avas  Középső-sor  közúti  híd  beszakadás  és 
útleszakadás helyreállítása tárgyú, vis maior pályázatra 
történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására

IV-93/2681/2012. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri 
Főegyházmegye  között  Közoktatási  Megállapodás 
megkötése,  valamint  a  21.  Sz.  Általános  Iskola,  a 
Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítása

IV-94/2682/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Nyitott  Ajtó  Baptista  Gyülekezet  között  Közoktatási 
Megállapodás  megkötése,  a  Batsányi  János  Óvoda 
Vasgyári Tagóvoda átadása, a Batsányi János Óvoda és 
a  Belváros-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság 
Alapító Okiratának módosítása

IV-95/2683/2012. A  Gábor  Áron  „Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola 
épületének  a  Pannonhalmi  Főapátság  részére  történő 
bérbeadás
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IV-96/2684/2012. A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 

bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése 
TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című pályázat benyújtása

IV-97/2685/2012. Hozzájárulás „A  Szinva-patak  árvizes  szakaszainak 
rendezése  II.  ütem”  című  projekthez  kapcsolódóan 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt. 
között  létrejövő  kötelező  kommunikációs  és 
tájékoztatási  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés 
megkötéséhez

IV-98/2686/2012. Hozzájárulás  „Diósgyőr-Lillafüred  komplex  kulturális 
és  ökoturisztikai  fejlesztése”  című  projekthez 
kapcsolódó  kötelező  kommunikációs  és  tájékoztatási 
feladatok,  illetve  a  projekthez  kapcsolódó  marketing 
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötéséhez a 
támogatási szerződés aláírását követően

IV-99/2687/2012. Idegenforgalmi  Feladatterv  teljesítéséről  szóló 
tájékoztató,  és  a  2012.  évi  Turizmus-Marketing 
Feladatterv jóváhagyása 

IV-100/2688/2012. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nemzetiségi Önkormányzatainak működéséről szóló 
beszámoló elfogadására

IV-101/2689/2012. Szinva-patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező 
források  fokozatos  felszámolására  című  Intézkedési 
Terv 2011. évi végrehajtása

IV-102/2690/2012. Beszámoló  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról, 
valamint  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok 
végrehajtásáról (2011. év II. félév)

IV-103/2691/2012. A 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
beszámoló jelentés elfogadása

IV-104/2772/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 
Miskolci  Városgazda  Nonprofit  Kft.  között  új 
„Közszolgáltatási Szerződés” megkötése

IV-105/2773/2012. A  Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény székhelyének és 
jogállásának megváltoztatása, a Bem József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény illetve a 
Szirmai Tagóvoda egyházi fenntartásba történő 
átadása, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Tiszáninneni Református Egyházkerület között 
Közoktatási Megállapodás megkötése, a Bem József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény egyházi fenntartásba történő átadása miatt 
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szükségessé váló Arany János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat 
módosítása

IV-106/2780/2012. Miskolc  város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának 
bővítése,  és  szennyvíz  III.  tisztítási  fokozat  létesítése” 
pályázatban  az  önerő kiegészítése  a BM EU Önerő 
Alapra történő pályázat benyújtása

IV-107/2781/2012. A  2012.  évi  egészségügyi  gép-műszer  beszerzésre 
vonatkozó  céltámogatási  igény  benyújtásához  való 
hozzájárulás.

IV-108/2778/2012. Az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  alapításához  történő  előzetes 
hozzájárulás.

IV-109/2776/2012. Hozzájárulás  a  Miskolc,  Széchenyi  u.  107.  sz.  alatti 
ingatlan hasznosítási feltételeihez

IV-110/2777/2012. Miskolc Bolt részére helyiség biztosítása 
IV-111/2795/2012. A Herman Ottó Emlékpark önkormányzati tulajdonba 

vétele tárgyában a Magyar Állam felé igény bejelentése
IV-112/2794/2012. Turisztikai  attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” című 

projekt önrészének biztosítása
IV-113/2775/2012. Közoktatási  típusú  sportiskolai  osztály  indításának 

engedélyezése a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában, 
az intézmény alapító okiratának módosítása.

IV-114/2789/2012. A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok 
és  csoportok,  valamint  alkalmazotti  létszámok 
meghatározása

IV-115/2774/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által 
fenntartott óvodák átszervezése

IV-116/2774/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által 
fenntartott óvodák átszervezése

IV-117/2774/2012. Az  Avas  és  Környéke  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság 
Alapító Okiratának módosítása

IV-118/2774/2012. A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása

IV-119/2799/2012. A József úti Óvoda  alapító okiratának módosítására
IV-120/2799/2012. A Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG 

2012. április 12-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

12/2012. A 2012. évi Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
13/2012. Ideiglenes önerő bizottsági tagság
14/2012. A 2012. évi városismereti játék közös kiírása

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2012. április 11-én:
Nyílt ülésen hozott határozata:

8/2012. A  szociális  feladatot  ellátó  civil  szervezetek  támogatására, 
valamint  a  Szociális  Alap,  a  Fogyatékosügyi  Alap  és  a 
Nyugdíjas  Klubok  működési  támogatására  vonatkozó 
pályázatok kiírása

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2012. április 12-én:
Nyílt ülésen hozott határozata:

9/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság 2012. I. félévi 
Munkatervének jóváhagyása
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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
13/2012. (IV.26.)  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról

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 k) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban államháztartási 
törvény)  91.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  92/A.  §  (4)  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 zárszámadás főösszegei

1.§

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 49.610.230 ezer Ft,

ebből:
aa) költségvetési bevételek 45.145.078 ezer Ft,
ab) pénzmaradvány igénybevétele 664.757 ezer Ft,
ac) hitelfelvétel 3.800.395 ezer Ft,

b) kiadási főösszegét 49.413.613 ezer Ft,
ebből:
ba) költségvetési kiadások 46.527.987 ezer Ft,
bb) hiteltörlesztés 2.885.626 ezer Ft
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összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési 
és  felhalmozási  célú  csoportosítását  az  1/a.  melléklet,  az  1.§  (1)  bekezdés  a) 
pontjában  megállapított  bevételeket  forrásonként  a  2.  melléklet,  költségvetési 
szervenként a 4. melléklete tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 4., 5., 7., 8. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi  kisebbségi  önkormányzatok zárszámadási  adatait  a  6.  melléklet 
tartalmazza.

2.§

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül

a)  a személyi juttatások összege 15.315.246 ezer Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok összege 4.051.697 ezer Ft,
c) a dologi jellegű kiadások összege 12.455.959 ezer Ft,
d) a támogatás, pénzeszközátadás összege 5.805.252 ezer Ft,

e) ebből  a  beruházási  célú  pénzeszközátadás  összege
115.959 ezer Ft,

f) az ellátottak pénzbeli juttatása összege 116.735 ezer Ft,
g) a felújítás összege 100.654 ezer Ft,
h) a beruházás összege 6.632.072 ezer Ft,
i) a pénzügyi befektetések összege 868.575 ezer Ft,
j) az adósságszolgálat összege 4.067.423 ezer Ft.

2. A 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

3.§

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint 
806.112 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 
10/b. melléklet részletezi. A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 
10/a. melléklet tartalmazza.

(2) A  Közgyűlés  az  Önkormányzat  2011.  évi  vállalkozási  maradványát  a  10/c. 
melléklet tartalmazza.

(3) A  felhasználható  pénzmaradvány  806.112  ezer  Ft,  ebből  intézményi 
pénzmaradvány  298.675  ezer  Ft,  MITISZK  Szakképzés-Szervezési  Társulás 
pénzmaradványa 2.401 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 505.036 
ezer Ft. 

(4) A felhasználható pénzmaradvány a Polgármesteri Hivatal esetében a 11. melléklet 
szerinti 

a) előző évekről áthúzódó beruházási célhitel 4.827.666 ezer 
Ft,
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b)  felhalmozási  célú,  támogatásértékű  és  egyéb  bevételek 

2011. évről áthúzódó része 7.637.079 ezer Ft,
c) működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2011. 

évről áthúzódó része 77.046 ezer Ft,
d) kölcsönök törlesztése 3.562 ezer Ft
áthúzódó bevételi előirányzat-maradványokkal egészül ki.

(5)Az áthúzódó kiadások összege
a) a Polgármesteri Hivatalnál 13.330.089 ezer Ft,
b) a költségvetési intézményeknél 298.675 ezer Ft,
c) a MITISZK Szakképzés-Szervezési Társulásnál 5.221 

ezer Ft,
d) a költségvetési szervek vállalkozási maradványa - ezer Ft.

4.§

A Közgyűlés  a  2011.  évi  állami  támogatás  és  állami  hozzájárulás  elszámolását  a  
2/v.,2/w., 2/x., 2/y., 2/z., 2/aa., 2/ab. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5.§

A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési 
intézményeket a közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6.§

(1) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2012. évi költségvetési előirányzatokon a 
rendelet 10/a. és 11. mellékletben foglaltak szerint át kell vezetni.

(2) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti 279.700 ezer Ft működési hiány 
fedezetét finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján biztosítja.

(3) A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató keretében a költségvetés 
helyzetét áttekinti és dönt a 2011. évi zárszámadás hatásaival kapcsolatos további 
szükséges intézkedésekről.

7.§

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi záró létszámát 6764 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves átlagos létszáma 1895 fő.

8.§

(1) A  Polgármesteri  Hivatal  működési  bevételeinek  részletezését  a  2/a.  melléklet 
tartalmazza.
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(2) Az  önkormányzati  intézmények  bevételeinek  részletezését  a  2/b.  melléklet 

tartalmazza.

(3) A MITISZK Szakképzés-Szervezési Társulás működési bevételeinek részletezését 
a 2/c. melléklet tartalmazza.

(4)  A helyi adó bevételek részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az átengedett központi adók részletezését a 2/e. melléklet tartalmazza.

(6) A  pótlékok,  bírságok,  egyéb  saját  bevételek  részletezését  a  2/f.  melléklet 
tartalmazza.

(7) A  támogatás  a  központosított  előirányzatból  részletezését  a  2/g.  melléklet 
tartalmazza.

(8) A  helyi  önkormányzatok  által  fenntartott,  illetve  támogatott  előadó-művészeti 
szervezetek támogatását a 2/h. melléklet tartalmazza.

(9) A  normatív,  kötött  felhasználású  támogatások  részletezését  a  2/i.  melléklet 
tartalmazza.

(10) Az egyéb költségvetési támogatások részletezését a 2/j. melléklet tartalmazza.

(11) A támogatásértékű működési bevételek részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza.

(12) A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/l. melléklet 
tartalmazza.

(13) Az  önkormányzat  sajátos  felhalmozási  és  tőkebevételei  részletezését  a  2/m. 
melléklet tartalmazza.

(14) A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről részletezését a 
2/n. melléklet tartalmazza.

(15) A központosított  felhalmozási  célú  támogatások  részletezését  a  2/o.  melléklet 
tartalmazza.

(16) A fejlesztési célú támogatások részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza.

(17) Az egyéb költségvetési felhalmozási támogatások részletezését a 2/q. melléklet 
tartalmazza.

(18) A  felhalmozási  célú  támogatásértékű  bevételek  részletezését  a  2/r.  melléklet 
tartalmazza.

(19) Az  önkormányzati  intézmények  felhalmozási  bevételeinek  részletezését  a  2/s. 
melléklet tartalmazza.

(20) A  MITISZK  Szakképzés-Szervezési  Társulás  felhalmozási  bevételeinek 
részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza.
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(21) A támogatási kölcsönök visszatérülését a 2/u. melléklet tartalmazza.

(22) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5/a. melléklet tartalmazza.

(23) A választókerületi alap felhasználását az 5/b. melléklet tartalmazza.

(24) A  Polgármesteri  Hivatalnál  kezelt  bevételi  előirányzat  maradványokat  a  11. 
melléklet tartalmazza.

(25) Az  Európai  Unió  támogatásával  megvalósuló  feladatok  részletezését  a  12. 
melléklet tartalmazza.

(26) A 2011. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 13. 
melléklet tartalmazza.

(27) Az  önkormányzat  2011.  december  31-i  hitelállományát  a  14.  melléklet 
tartalmazza.

(28) A 2011.  évi  nyújtott  kölcsönök állományáról  szóló kimutatást  a  15.  melléklet 
tartalmazza.

(29) A  2011.  évi  közvetett  támogatásokról  szóló  kimutatást  a  16.  melléklet 
tartalmazza.

(30) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

9.§

Az  Önkormányzat  és  intézményei  vagyonának  adatait,  eszközeit  és  kötelezettségeit 
tartalmazó  vagyonkimutatást  2011.  december  31-i  állapot  szerint  a  9.  melléklet, 
vagyonmérlegét  a  9/a.,  az  önkormányzat  részesedéseit  a  9/b.,  a  követelések  könyv 
szerinti értékét a 9/c. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

10.§

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

(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

(3) Hatályát  veszti  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2007.  évi 
zárszámadásának elfogadásáról szóló 13/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet.

Miskolc, 2012. április 26.

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

14/2012. (IV.26.) 
önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek
módosításáról

 
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) 
pontjában,  az  55/C  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  és  (4)  bekezdésében,  a  92.  §  (1) 
bekezdés  a)  pontjában,  a  Magyarország  2012.  évi  költségvetését  megalapozó  egyes 
törvények  módosításáról  szóló 2011. évi  CLXVI. törvény 84. § 7.  pontjában kapott 
felhatalmazás  alapján,  valamint  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, 
és  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.5. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottsága  véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:
 
 
1.  A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  szolgáltatásokról,  és  azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételéről 
szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép.
 
2. A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
22/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 

2. §
 

A  pénzbeli  és  a  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
22/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/D. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi 8/D. § számozása 8/E. §-ra 
módosul:
 
„8/D. § Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete 
rendben tartására vonatkozó, a 8/A. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek – a felszólítás 
ellenére – nem tesz eleget a rendszeres szociális  segély összegének folyósítását  egy 
hónapra fel kell függeszteni.”
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3. §
 

A Rendelet) 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„ a)  aki  a  települési  önkormányzat  képviselő testülete  és a  települési  önkormányzat 
jegyzője által megállapított rendszeres ellátások valamelyikében részesül,”
 

4. §
 

A Rendelet
a)  7.  §  (3)  bekezdésében  „az  Sztv.  35.  §  (1)  bekezdése  szerinti  együttműködési 
kötelezettséget kell előírni”szövegrész helyébe „az Sztv. 35. § (1) bekezdése szerinti 
ellátást kell megállapítani, és az Sztv. 35. § (3) bekezdése szerinti kötelezettséget kell 
előírni” szöveg,
b) 8/A. § (1) bekezdésében „a Sztv.  33.  §-ában foglaltakon túl,  bérpótló juttatásra” 
szövegrész  helyébe  „az  Sztv.  33.  §  (1)-(6)  bekezdéseiben  foglaltakon  túl,  a 
támogatásra” szöveg,
c)  8./B.  §  (1)  bekezdésében  „a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal 
Humán  Főosztály  Egészségügyi  és  Szociális  Osztálya  (továbbiakban:  Osztály) 
szövegrész helyébe „az Osztály” szöveg,
d) 8/C. §-ában „a bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe „a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra” szöveg,
e) 13. § (4) bekezdésében a „44. § (3)-(4)” szövegrész helyébe a „44. § (3)” szöveg
f) 27. § (3) bekezdésében a „24 hónapon belül” szövegrész helyébe  a „48 hónapon 
belül” szöveg,
g)  27.  §  (4)  bekezdésében a „6 hónapon belül”  szövegrész helyébe  a  „24 hónapon 
belül” szöveg,
h)  28.  §  (1)  bekezdésében  a  „közhasznú,  közcélú  munka”  szövegrész  helyébe  a 
„közfoglalkoztatás” szöveg
lép.

5. §
 

Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében az „a 38. § (1) bekezdésében” szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdésében a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész,
c) 9., 10. és 11. §-a,
d) 1. sz. mellékletének 7. pontja,
e) 2. sz. mellékletében a „Lakásfenntartási támogatás” cím és az alatta szereplő mondat.

 
6. §

  
Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.
  
Miskolc, 2012. április 26.
  
            Dr. Csiszár Miklós                                                   Dr. Kriza Ákos

  jegyző   polgármester
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1.  melléklet  Egyes  szociális  tárgyú  önkormányzati  rendeletek  módosításáról  szóló 
14/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 
 

Az Iránytű Szociális Szolgálat és a Miskolci Családsegítő Központ intézményi 
térítési díjának mértéke

 
 
1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke.
 

 A B C
1 Jövedelem kategória Számított intézményi 

térítési díj
Megállapított intézményi 

térítési díj
2 0-28 500, Ft. 1135.- Ft/ óra 100-Ft/óra
3 28 501-57 000-Ft 1135.- Ft/ óra 250-Ft/óra
4 57 001- 85 500-Ft 1135.- Ft/ óra 470-Ft/óra
5 85 501- 100 000 - Ft 1135.- Ft/ óra 650-Ft/óra
6 100 001-Ft - < 1135.- Ft/ óra 700-Ft/óra

 
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke.
 

 A B
1 Számított intézményi térítési díj

szociálisan rászorult személy esetében
Megállapított intézményi térítési 

díj
szociálisan rászorult személy 

esetében
2  

7167,-Ft/hó/    239,-Ft/nap
 

1.800,-Ft/hó/    60.-Ft/nap
3 Számított intézményi térítési díj

szociálisan nem rászorult személy esetében
Megállapított intézményi térítési 

díj
szociálisan nem rászorult személy 

esetében
4  

7167,-Ft/hó/    239,-Ft/nap
 

7167,-Ft/hó/    239,-Ft/nap
5 A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti 

nyugdíjasházban élők esetében
számított intézményi térítési díj

A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti 
nyugdíjasházban élők esetében

megállapított intézményi térítési 
díj

(méltányosságból)
6  

7167,-Ft/hó/   239,-Ft/nap
 

0.-Ft/hó  0 Ft/nap
 
 
 
 
 
 
 
 



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              17   
 

 
3/1. Egyszeri étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke.
 

 A B C D E
1 Jövedelem 

kategória
Számított intézményi 

térítési díj:
Megállapított egységes intézményi térítési díj:

 
2 elvitel helyben kiszállítás
3 0 – 28 500,-Ft Elvitel helyben 399. 

Ft/adag/nap
Kiszállítás 399.-Ft 

+162.Ft
= 561. Ft

 
 

150,-
Ft/adag/nap

 
 

150,-
Ft/adag/nap

150,-Ft/adag/nap
 

+150,-Ft 
kiszállítás

300Ft/adag/nap
4 28 501,- 57 000,-Ft Elvitel helyben 399. 

Ft/adag/nap
Kiszállítás 399.-Ft 

+162.Ft
= 561. Ft

 
 
 

200,-
Ft/adag/nap

 
 
 

200,-
Ft/adag/nap

200,-Ft/adag/nap
 

+150-Ft 
kiszállítás

350-Ft/adag/nap
5 57 001,- 85 500,-Ft Elvitel helyben 399. 

Ft/adag/nap
Kiszállítás 399.-Ft 

+162.Ft
= 561. Ft

 
 
 

300,-
Ft/adag/nap

 
 
 

300,-
Ft/adag/nap

300,-Ft/adag/nap
 

+150,-Ft 
kiszállítás

450,-Ft/adag/nap
6 85 501,-Ft < Elvitel helyben 399. 

Ft/adag/nap
Kiszállítás 399.-Ft 

+162.Ft
= 561. Ft

 
 
 

390,-
Ft/adag/nap

 
 
 

390,-
Ft/adag/nap

390,-Ft/adag/nap
 

+150,-Ft 
kiszállítás

540,-Ft/adag/nap

 
 

3/2. Háromszori étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke.
 

 A B C
1 Jövedelem kategória Számított 

intézményi 
térítési díj:

Megállapított egységes intézményi térítési 
díj:

 
2 0 – 28 500,-Ft 1110.-Ft/nap

kiszállítással
1110+162=1272

200,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
350,-Ft/nap

3 28 501,- 57 000,-Ft 1110.-Ft/nap
kiszállítással

1110+162=1272

400,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
550,-Ft/nap

4 57 001, - 85 500,-Ft 1110.-Ft/nap
kiszállítással

1110+162=1272

450,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
600,-Ft/nap

5 85 001, - 100 000,-Ft 1110.-Ft/nap
kiszállítással

1110+162=1272

650,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
800,-Ft/nap

6 100 001, < 1110.-Ft/nap
kiszállítással

1110+162=1272

720,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás
870,-Ft/nap

 



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              18   
 4. Szállítás intézményi térítési díjának mértéke.
 
 A B

1 Számított intézményi térítési díj 162,-Ft/kiszállítás
2 Megállapított egységes intézményi térítési díj

      (valamennyi jövedelmi kat.):
150,-Ft/kiszállítás

                                                                        
5. Nappali ellátás – idősek klubja intézményi térítési díjának mértéke.
 

 A B
1 Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében:
2 Számított intézményi térítési díj: Megállapított egységes 

intézményi térítési díj:
 

3 1781,-Ft/nap 0,-Ft/nap
  

6. Időskorúak Gondozóháza és Fogyatékos Személyek Gondozóháza intézményi térítési 
díjának mértéke

 
 A B
 Időskorúak átmeneti elhelyezése

Gondozóház
1 Számított intézményi térítési díj Egységes megállapított intézményi 

térítési díj
2 99.936.-Ft/hó      3330,-Ft/nap 68 000.-Ft/hó      2270.-Ft/nap
3 Fogyatékos Személyek Gondozóháza
4 Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési 

díj
5 99.936.-Ft/hó      3330,-Ft/nap 60 000.-Ft/hó    2.000.-Ft/nap
6 Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása ÉNO
7 Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési 

díj
8 2017.-Ft/nap 600.-Ft/nap étkezéssel

 
7. Támogató szolgálat intézményi térítési díjának mértéke.
 

 A B C D
1 Számított intézményi térítési díj
2 személyi segítés szállítás
3 szociális rászoruló 

személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
szociális rászoruló 

személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
4  

673.-Ft/óra
 

 
673.-Ft/óra

 

 
135.-Ft/km

 
135.-Ft/km

 
5 Megállapított intézményi térítési díj
6 személyi segítés szállítás
7 szociálisan rászoruló 

személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
szociálisan 

rászoruló személy
szociálisan nem 

rászoruló személy
8 80,-Ft/óra 300,-Ft/óra 40,-Ft/km 135,-Ft/km
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. 
§  (4)  bekezdésében  és a szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a 
szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012. évi  II.  törvény 254.  §  (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

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

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1)  E rendelet  alkalmazásában  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartásnak  az  a  
magatartás minősül,  amely  a  társadalomra  nem  veszélyes,  ezért  
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem  minősül,  de  a  közösségi  
együttélés szabályaival ellentétes, és azt Miskolc Megyei Jogú Város  
Közgyűlése  (továbbiakban:  Közgyűlés)  e  rendeletében  tiltott,  kirívóan  
közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) A  rendelet  azon  magatartási  szabályok  megsértése  esetén  nem  alkalmazható,  
amelyeket magasabb  szintű  jogszabály  bűncselekménynek  vagy  
szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2.Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

2. §

(1)  Közterület  rendjével  összefüggően  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartást  
követ el az, aki

a) vállalkozás  céljára  használt  3500  kg  legnagyobb  megengedett  össztömeget 
meghaladó  járművét  közúton  vagy  más  közterületen  az  Építési  és 
Környezetvédelmi  Hatósági  Osztály  által  kiállított  közterület-használati 
engedély nélkül tárolja,

b) zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,
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c) közterületen  lévő virágot,  dísznövényt  szed,  károsít  vagy élő  növény részeit 

engedély nélkül begyűjti, 

(2) Köztisztasággal  és  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggően  tiltott,  
kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan kerítésétől, több telkes beépítés 
esetén az épület falsíkjától mért 10 méteres területsávba eső járda, zöldfelület, 
terasz,  árok  és  annak  műtárgyai,  dísz  és  egyéb  burkolatai  tisztántartásáról  a 
közút  szegélyéig  nem  gondoskodik,  a  tisztántartási  sávban  összegyűlt 
hulladékkal úttestet, zöldfelületet beszennyezi, 

b) ipari-, kereskedelmi- és vendéglátóipari, továbbá más szolgáltatási tevékenysége 
következtében elszennyezett terület tisztántartásáról nem gondoskodik,

c) a  tulajdonában  vagy  használatában  lévő  garázs  körüli  5  méteres  területsáv 
tisztántartásáról nem gondoskodik,

d) nem  akadályozza  meg,  hogy  a  tulajdonában  vagy  használatában  lévő 
ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki,

e) a  tulajdonában  vagy  használatában  lévő  ingatlanról  közterületre  kihajló 
növények  gallyazását nem végzi el, 

f) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet a földszint magasságáig nem 
tartja rendszeresen tisztán, falragaszt, ráfestést nem távolítja el,

g) hulladékgyűjtő edényzetet úttesten tárol, 
h) hulladékgyűjtő edényzetének tárolóhelyét és annak 2 méteres környezetét nem 

tartja tisztán,
i) közterületen  és  közkifolyókról  folyóvízzel,  vegyszerrel  autót  mos,  vagy 

mosatásból  származó  folyadékot,  trágyalét,  fáradt  olajat,  valamint  általában 
vegyszereket közterületre, közcsatornába, élővízfolyásba juttat, 

j) környezetszennyeződést,  eldugulást,  rongálást  okozó  anyagot  közcsatorna 
víznyelő aknájába önt vagy bevezet,   

(3) Levegő  minőségének  védelmével   összefüggően  tiltott,  kirívóan  
közösségellenes magatartást követ el az, aki

a)  települési szilárd hulladékot eléget, 
 b)  a  keletkezett  avar,  kerti  hulladékot  a  levegő  minőségének 

védelmével kapcsolatos önkormányzati  rendelettől  eltérően   nem 
április vagy november hónapban égeti el,

(4) Helyi  közutak  fenntartásával  összefüggően  tiltott,  kirívóan  
közösségellenes magatartást követ el az,  aki  a  közterület  
üzemeltetését  végző  szerv  nyilatkozata,  a  közút  kezelőjének  előzetes  
hozzájárulása nélkül közterület burkolatát megbontja, közterület burkolata 
alatt vagy felett bármely létesítményt  elhelyez,  áthelyez,  közúthoz  
csatlakozást létesít vagy áthelyez, annak meghibásodása  esetén  
munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végez.

(5) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésvel összefüggően tiltott, kirívóan  
közösségellenes magatartást követ el az, aki
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a) közterület használati szerződés nélkül közterületen reklámhordozót létesít,
b) a Széchenyi  út,  Városház tér, Ady Endre út,  Széchenyi  út és a Zsolcai kapu 

közötti területen, Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla 
út,  Bartók  köz,  Tölgy  út,  Bodrogi  út  és  a  Vár  utca  által  határolt  területen 
bármilyen járművet kifejezett reklám céllal, mobil vagy fix rögzített reklámmal, 
illetve járműreklámként tárol, kivéve ha a jármű eredeti, át nem alakított felülete 
fóliázás vagy festés révén reklámhordozóként került felhasználásra,

c) kandeláberen  kétoldalú hirdetőtáblaként 2  darabnál több reklámot helyez el,
d) Széchelyi út, Városház tér, Erzsébet tér, Kandia köz, Szinva- terasz, Royal köz, 

Munkácsy köz, Ady Endre út, Kossuth út, Déryné út, a Kazinczy utca Régiposta 
utcáig, valamint a Rákóczi utca déli tehermentesítőig terjedő szakaszán működő 
üzletek  előtt  megállító-táblát  helyez  el,  vagy más  közterületen  üzletenként  1 
darab megállító-táblánál többet helyez el,  úgyszintén ha annak reklámfelülete 
oldalanként az 1m2-t meghaladja,

e) a Széchenyi  út,  Városház tér, Ady Endre út,  Széchenyi  út és a Zsolcai kapu 
közötti területen, Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla 
út,  Bartók  köz,  Tölgy  út,  Bodrogi  út  és  a  Vár  utca  által  határolt  területen 
közterület  felett  átfeszített  transzparenst  figyelemfelhívás  céljából  nem 
közérdeknek minősíthető célra létesít, 

f) hirdetményét  ideértve  azt  a  személyt  is  akinek  érdekében  a  hirdetményt 
elhelyezték,  érvényes  közterület-használati  szerződés  nélkül  nem  ez  e  célra 
létesített közterületi hirdetőberendezésen helyezi el, és azt észlelésre, felhívásra 
haladéktalanul saját költségére nem távolítja el.

(6) Többlakásos  lakóépületek  közösségi  együttélési  szabályaival  összefüggően  
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy bármely más  módon  használatában  lévő lakásában és  a 
közös  használatú  helyiségben  és  területen  tevékenységével  másoknak  zavaró 
módon zajt, bűzt, füstöt, port, vagy egyéb más zavaró hatást okoz, 

b) villamos energia szolgáltatást, illetve rádió, televízió vételét zavaró berendezést, 
gépet, szerszámot zavarszűrő nélkül üzemeltet, 

c) gépjárművével  az  épület  kapualjában,  udvarán  indokolatlanul,  a  gépjármű 
rendeltetésszerű használatával össze nem egyeztethetően zajt okoz, 

d) zajjal  járó  építési,  szerelési  munkát  hibaelhárítás  vagy  életveszély  elhárítás 
kivételével  munkanapokon  nem  7.00-20.00  óra,  szombaton  nem  7.00-14.00 
között végzi el, 

e) javítási  munkát,  üzemanyag  feltöltést  olajcserét,  festést,  fényezést  a 
tárolóhelyeken végzi el,

f) az  épület  kezelőjének  előzetes  hozzájárulása  nélkül  közös  helyiségben 
bármilyen  saját  célú  energia  felhasználó  berendezést  használ,  költségét  nem 
fizeti meg, 

g) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő nem lakás célú 
helyiségében a tevékenysége  során keletkező hulladékot,  göngyöleget  nem a 
saját gyűjtőedényben  helyezi el, annak elszállításáról nem gondoskodik,

h) a  tulajdonában  vagy  bármely  más  módon  használatában  lévő  ingatlanának 
felújításával  kapcsolatban keletkezett  szennyeződést,  hulladékot,  törmeléket  a 
közös használatú területekről naponta nem távolítja el, 
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i) nem háztartási  hulladékot,  elhasznált  bútorokat, nagyobb  tárgyakat az épület 

közös  használatú  helyiségeiben,  területein  tárol,  azok  elszállításáról  nem 
gondoskodik,

j) a  háztartási  takarítási  munkákat  úgy végzi,  hogy az  másokat  zavar,  lakáson 
kívül  szőnyeget,  matracot,  vagy  más  hasonló  funkcióval  rendelkező  tárgyat 
munkanapokon 7.00-20.00 órán túl , munkaszüneti napokon 9.00-14.00 árán túl 
porol, tisztít, a tisztítást nem a kijelölt helyen végzi, befejezése után a keletkező 
szennyeződést, hulladékot nem távolítja el,

k) szőnyeget, matracot, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat erkélyen, 
loggián, lépcsőházak függőfolyosóján, korlátjain porol, leseper, kiráz,

l) szemetet  folyosóra,  lépcsőházra,  udvarra  kiseper,  elhullatja,  tevékenységével 
vízfolyást okoz, 

m) épületből ablakon keresztül portörlő ruhát úgy ráz ki, hogy azzal az ablak alatt 
vagy mellett elhelyezkedő lakásokat beszennyezi, 

n) nyílászárón keresztül folyadékot önt ki, 
o) nyílászárón keresztül hulladékot, dohánycsikket vagy egyéb tárgyat kidob,
p) a lakásában keletkezett  hulladékot nem az e célra biztosított hulladéktárolóba 

üríti,  hulladékledobóba  olyan  hulladékot  helyez  el,  mely  annak  elzáródást 
okozza,

q) állatot úgy tart, etet, hogy azzal mások lakásának erkélyét, ablakpárkányát, vagy 
az épület közös használatra szolgáló területeit helyiségeit beszennyezi,

r) a  közös  használatú  területeken  és  helyiségekben  állata  által  okozott 
szennyeződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik, 

s) az ingatlan közös használatú udvarán, lakásainak erkélyén galambot tart, etet,
t) tulajdonában vagy használatában lévő többlakásos ingatlanban lévő lakásához 

tartozó  vagy a  használatában  álló  helyiségekben  a  galambok  fészkelőhelyeit 
nem szünteti meg,

u) a közös használatú területeken, helyiségekben a galambok fészkelőhelyeit nem 
szünteti  meg,  annak  ellenére,  hogy   erre  mint  a  lakóközösség  ügyeinek 
intézésére feljogosított szerv vagy személy kötelezett,

v) többlakásos  épület  erkélyén,  pincéjében,  közös használatú  helyiségeiben ebet 
tart, vagy az ilyen ingatlan közös használatú területén valamennyi lakó előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül ebet tart.

(7) Állattartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, 
aki

a) belterület közterületén ebet póráz nélkül vezet, 
b) nem gondoskodik arról, hogy az eb sem embert sem más állatot harapással ne 

veszélyeztethessen,  
c) a város közterületein galambot etet, 
d) a  tulajdonában  vagy  használatában  lévő  épület  utcai  homlokzatán  lévő 

galambfészkelő  helyeket  szükség  szerint,  de  évente  legalább  egyszer  nem 
szünteti  meg,  a  fészkelőhelyek  alatti  közterületet  a  galambok  okozta 
szennyeződésektől nem tisztítja meg,

(8) Közterület  használatával  összefüggően tiltott,  kirívóan közösségellenes  
magatartást követ el az, aki
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a) közterület-használati engedély nélkül

aa) közterületen épületet, építményt elhelyez, 
ab) távbeszélő  fülkét,  fülke  nélküli  távbeszélő  készüléket,  postai 
levélszekrényt, előszállítási ládát, kirakatszekrényt közterületen elhelyez,
ac) építőanyagot,  tüzelőanyagot,  építési  munkával  kapcsolatos  eszközt  24 
órát meghaladóan közterületen tart,  
ad) kereskedelmi  és  egyéb  szolgáltató,  cirkusz  és  mutatványos 
tevékenységet végez, árusító eszközt, berendezést használ,
ae) film-, és televízió felvétel készítéséhez közterületet foglal el,
af) vendéglátóipari előkertet, teraszt közterületen létesít, 
ag) közterületet  szállítás  vagy  árurakodás  céljára  24  órát  meghaladóan 
használ, 
ah) kiállítás,  vásár,  fesztivál,  alkalmi  rendezvény,  szórakoztató,  művészeti 
tevékenység céljára, tűzijáték rendezéséhez közterületet igénybe vesz,
ai) személy-,  áruszállítás  állomáshelyének  igénybevételére  közterületet 
használ, és
aj) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjárművét közterületen tárolja. 

b) a közterületet  engedélytől eltérően használja,
c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, olaj, 

zsír és egyéb szennyező anyagot naponta nem távolítja el, 
d) a közterület-használati  az engedély lejárta után az általa használt közterületet 

nem az eredetivel  megegyező  állapotban adja vissza,  a  kihelyezett  utcabútor 
eltávolításáról nem gondoskodik,

e) a közterület-használati engedélyét a közterület használatkor nem tartja magánál, 
személy-,és  áruszállítás  állomáshelyének  használatára  jogosító  közterület-
használati  engedélyének  meglétét,  díja  befizetésének  igazolását  gépjárműve 
szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel az ellenőrzést akadályozza.

(9) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos vagy 
az ingatlant más  címen  használó  aki  belterületi  ingatlanának  
rendbentartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot 
raktároz, mellyel a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti.

(10) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a  város  címeréről  és  zászlójáról  szóló  1/1990.  (XII.29.)  önkormányzati 
rendeletben foglalt előírásokat megszegi, 

b) a  város  nevének  használatáról  szóló  19/1994.  (V.03.)  önkormányzati 
rendeletben foglalt előírásokat megszegi,

c) a lakcímbejelentés  helyi  szabályairól  szóló 38/2009. (XII.02.)  önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget.
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3. Tiltott, kirívóan közösségelles magatartás miatt alkalmazható 

jogkövetkezmények

3.§

(1) A  rendeletben  meghatározott  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartás  
elkövetőjével szemben   százötvenezer  forintig  terjedő  közigazgatási  bírság  
szabható ki, amely ismételhető.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a 
közterület- felügyelő  és  a  mezőőr  ötvenezer  forintig  terjedő  helyszíni  
bírságot szabhat ki. 

(3) A  kiszabásra  kerülő közigazgatási   bírság  és  helyszíni  bírság  mértékének  
megállapításánál figyelembe kell venni

a)  a  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartás  súlyát  és  a  felróhatóság 
mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a 
hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(4) A  rendeletben  meghatározott  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartás  
elkövetése miatt törvényben  meghatározott  feltételek  fennállása  esetén  
elkobzás alkalmazható.
Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.

4. Eljárási szabályok

4. §

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást 
hivatalból, Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  
ügyintézőjének észlelése, a közterület- felügyelő,  mezőr  jelzése  alapján  kell  
lefolytatni, ide értve a bármely személy vagy szervezet jelzése  alapján  
történő észlelést is.

(2) E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt  
induló eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a  
jegyzőre ruházza át.

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
szabályairól szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  szabályait  kell  megfelelően 

alkalmazni.

5. Egyéb rendelkezések

5. §

A közterületek  rendjéről  szóló  13/1998.  (III.30.)  önkormányzati  rendelet  6.  §  (12) 
bekezdés  első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(12) Amennyiben  az  engedélyes  a  behajtásra,  várakozásra,  illetve  rakodásra 
vonatkozó előírásokat megsérti, úgy tőle az engedély visszavonható.”

6. Záró rendelkezések

6. §

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

(2) Hatályát veszti a 

a) a város címeréről és zászlajáról szóló 1/1990. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
8.§ (1) bekezdése,

b) a sátras, illetve lakókocsis táborozásról szóló 32/1993. (VII.09.) önkormányzati 
rendelet 6. §-a, 

c) a város nevének használatáról szóló 19/1994. (V.03.) önkormányzati rendelet  6. 
§-a, 

d) a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
39/1996. (VII.01.) önkormányzati rendelet 8. §-a, 

e) az egységes központi közműnyilvántartásról szóló 50/1996. (XI.14.) 
önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdései,

f) a helyi vízkár-elhárítási feladatokról szóló 11/1998.  (III.30.)  önkormányzati 
rendelet 5. §-a, 

g) a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet  9. § (1) 
és (2) bekezdései,

h) az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/1998. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet  6. § (1) bekezdése,

i) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 22/1999. (VI.07.) önkormányzati rendelet 27. §-a, 

j) a  gépjármű  elindulását  gátló  kerékbilincs  alkalmazásáról  és  a  járművek 
elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2000. (V.08.) önkormányzati 
rendelet 14. §-a,  valamint 15. § (2) bekezdés j) pontja,

k) a  temetőkről  és  temetkezési  tevékenységről  szóló  62/2000.  (XII.13.) 
önkormányzati rendelet 13. §-a,  

l) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet 21. §-a, 

m) a  levegő  minőségének  védelmével  kapcsolatos  helyi  szabályokról  szóló 
16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet 19. § (3)-(4) bekezdései,

n) a  helyi  közutak  kezelésének  szakmai  szabályairól  szóló  18/2005.  (V.10.) 
önkormányzati rendelet 17/F. §-a ,

o) a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól 
szóló 14/2007. (V.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a,

p) a lakcímbejelentés  helyi  szabályairól  szóló 38/2009. (XII.02.)  önkormányzati 
rendelet 5. §-a,

q) a közösségi együttélés szabályairól, a lakóépületek házirendjéről szóló 8/2010. 
(III.10.) önkormányzati rendelet 12. §-a, 



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              26   
r) a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és a művészeti alkotások 

közterületen  történő  elhelyezésének  szabályairól  szóló  18/2010.  (VI.02.) 
önkormányzati rendelet 11. § (9) bekezdése, valamint 20. §-a, 

s) az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
16. §-a és

t) a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 22. 
§-a.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a rendelet 5.§-a és a 6.§ (2) 
bekezdése. 

Miskolc, 2012. április 26.

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

16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete
 

az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 
2012. évi pályázati feltételeiről

 
 

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  valamint  a  helyi 
Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  Törvény  16.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,
 
az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,
 
valamint  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011. 
(III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének 
Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következő 
rendeletet alkotja.

 
I. Általános rendelkezés

 
1. §

 
A támogatás  célja:  a  többlakásos  lakóépületek  üzemelő  fűtő – és/vagy vízmelegítő, 
berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek 
(továbbiakban:  gyűjtőkémény)  biztonságtechnikai  felújításának,  rekonstrukciójának 
vagy kiváltásának önkormányzati  támogatása,  az  állam által  kiírt  pályázati  program 
keretében.
 

II. A pályázók köre, a pályázat tárgya
 

2. §
 
(1)       Jelen  rendelet  alapján  Miskolc  közigazgatási  határán  belül  elhelyezkedő  

társasházak, és lakásszövetkezetek nyújthatnak be pályázatot.
 
(2)       Pályázni azon lakóépületekkel lehet, amelyek többlakásosak és 1985-ig épültek. 

Vegyes funkciójú épület esetén csak a lakásokra jutó költségek képezhetik a  
pályázat alapját.

 
(3)     A pályázat tárgya:
a)      A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a    

továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.
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b)      Amennyiben  egyazon  épületben  lévő,  külön-külön  dilatációval  határolt,  de  

egymással  nem érintkező  szekciókból  álló  két,  vagy  több  épületrész  kíván  
támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány  
egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni. 

c)      Az egy helyrajzi számon nyilvántartott,  több különálló épületből álló tulajdon  
esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell 
benyújtani, ahány épület felújítását tervezik. 

d)      A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy évben 
egyszer nyerhet el támogatást.

 
III. Támogatható felújítások, korszerűsítések

 
3. §

 
(1)       A pályázat keretén belül a 2 lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettős  

falú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó  
füstcsövezés  olyan  lakáscélú  helyiségekre  jutó  kéményszakaszok  felújítási  
munkálataira  igényelhető támogatás,  amelynek eredményeként  biztosítható a  
tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a gyűjtőkéményekbe égéstermékek 
biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az 
életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb,  
nem  lakáscélú  helyiségekre  jutó  kéményszakaszok  felújítási  költségeihez  
önkormányzati támogatás nem igényelhető.

 
(2)       A felújítás során az épületben lévő valamennyi gyűjtőkéményt kéményt – az  

állapotának megfelelően – fel kell újítani.
 
(3)       Nem nyújtható  támogatás  a  gyűjtőkéményekbe  bekötött  tüzelőberendezések  

cseréjéhez, illetve javításához, felújításához.
 
(4)       E  pályázat  keretében  a  már  korábbi  években  kéménybéleléssel  felújított  

gyűjtőkéményekhez  szükséges  légelszívó  berendezések  felszereléséhez  is  
igényelhető támogatás.

 
(5)       Zárt  égésterű üzemmódra alkalmas tüzelőberendezéshez kapcsolódó kémény-

béleléshez, illetve az ilyen készülékhez kapcsolódó már bélelt gyűjtőkéményhez 
szükséges légelszívó berendezések felszereléséhez nem igényelhető támogatás.

 
(6)                   Nem  nyújtható  támogatás  a  pályázat  benyújtása  előtt  megkezdett  

beruházáshoz.
 

IV. A támogatás formája, mértéke, a támogatás további feltételei
 

4. §
 
(1)       Az önkormányzati  vissza  nem térítendő  támogatás  az  éves  költségvetésben  

jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható. 
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(2)       Az önkormányzati  támogatás nem haladhatja meg a támogatható beruházási  

költség 35 % - át, és lakásonként legfeljebb 131.250.-Ft lehet.
 
(3)       Az  önkormányzati  támogatás  egyszer  megítélt  összeg.  Ha  a  benyújtott  

pályázattól  eltérően  többletköltségek  merülnek  fel,  annak finanszírozására  a  
pályázó köteles.

 
(4)       Ha a benyújtott pályázattól eltérően a támogatható bekerülési költség kevesebb, 

akkor  az önkormányzat  a  támogatható  bekerülési  költség 40 %-át,  illetve  a  
nyertes  pályázatban  szereplő  támogatási  aránynak  megfelelő  támogatási  
összeget nyújtja támogatásként. 

 
(5)       A pályázat  kétlépcsős, elsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek  

nyújtják  be  pályázatukat,  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  mértékű  
önkormányzati támogatásra, majd azt követően továbbítják az állami támogatás 
elnyerésére. 

 
(6)       Az önkormányzati támogatás nyújtásának feltétele, hogy a lakóépület felújítását, 

korszerűsítését  az  állam,  a  pályázó  által  benyújtott  pályázaton  keresztül  
támogassa. 

 
(7)       A  pályázó  Önkormányzati  támogatásnak  szakszerűen  elvégzett,  magas  

minőségű  felújításra  történő  felhasználása  érdekében,  a  műszaki  ellenőri  
teendőket a pályázóval kötött, írásba foglalt, megbízási szerződésben rögzített  
díjazás mellett kizárólagos joggal a Miskolc Holding Zrt látja el.  A megbízási 
díj  bruttó  mértéke  a  pályázatban  szereplő  tervezett  kivitelezési  költség  
legfeljebb 1,0 %-a.. 

 
(8)       A pályázó saját erejeként figyelembe vehető:

a)   saját pénzeszköz,
b)   a  projekt  finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel.

 
(9)       A pályázónak határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén az  

általa készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezi el, és a pályázat 
szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

 
 

V. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai
 

5. §
 

(1)       Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok 
általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a  
pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.
 

(2)       A támogatás szempontjából  elismerhető bekerülési  költség a teljes felújítási  
költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

 
(3)       A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség:
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a)         a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervek elkészítése, vagy beszerzése, 

vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése az  
engedélyezéssel  és  szakhatósági  hozzájárulásokkal  kapcsolatos  költségek,  
illetékek;

b)         a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei;
c)         a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei, a járulékos költségek, a 

tetőtéri és tetőn kívüli kéményszakaszok lakásokra eső költségei, valamint az  
engedélyezéssel  és  szakhatósági  hozzájárulásokkal,  és  szakvéleményekkel  
kapcsolatos díjak, illetékek.

d)         valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója.
 
(4)       A pályázatban az 5. § (3) bekezdés a) és b) alpontokban felsorolt kapcsolódó 

költségek általános forgalmi adóval növelt összege együttesen nem haladhatja  
meg a támogatott bruttó kivitelezési költség 5%-át, mely összeg egy vagy több 
költségelem hiánya esetében is igénybe vehető.

 
(5)       A pályázatban a pályázat benyújtását megelőzően 2 éven belüli, a pályázati célt 

bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által  befogadott és igazoltan kiegyenlített  
tervezési, szakértői költségek számolhatók el.

 
(6)       Járulékos költségek alatt  értendő a támogatott  munkák teljessége érdekében  

szükséges  kapcsolódó  helyreállítási,  felújítási  munkák  (pl:  kőműves  
helyreállítási munkák, kéményseprő járda építése, felújítása)

 
(7)       A támogatásból nem fedezhető költségek:
a)         A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint az európai 

uniós  versenyjogi  értelemben  vett  vállalkozás  tulajdonában  lévő  ingatlanok  
tulajdonosaira jutó költségek fedezetére önkormányzati támogatás nem vehető 
igénybe. 

b)          A  lakás-  és  nem  lakáscélú  ingatlanok  gyűjtőkéményekbe  bekötött  
tüzelőberendezései ( beleértve a gázkészülékeket és kapcsolódó gázvezetéket is) 
cseréjének, illetve javításának, felújításának költségei. 

c)          A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a 
kapcsolódó és járulékos költségeket is csökkenteni kell. 

 
(8)       A pályázat  szempontjából  nem minősül  lakáscélúnak az a helyiség,  mely az 
ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva; pl: üzletek, irodák, raktárak 
és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok. 
 
(9)       A pályázathoz csatolt  költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell  lenni  

ahhoz,  hogy  az  5.  §  (3)  és  (7)  bekezdésben  foglaltak  szerinti  költségek  
besorolását meg lehessen állapítani.

 
(10)           A támogatásból nem fedezhető költségeket a pályázónak saját forrásaiból  

kell biztosítania.
 
(11)           Európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozás besorolására a jelen 

pályázathoz kapcsolódó állami támogatási  pályázat  mindenkori hivatkozásait  
kell figyelembe venni. (800/2008/EK rendelet I. melléklet 1. cikk)
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VI. Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye
 

6. §
 
(1)       A  pályázat  benyújtási  határideje:  a  mindenkori  állami  pályázati  határidőt  

megelőző 30. nap. 
 
(2)       A teljes  pályázati  dokumentációt  1  eredeti  példányban,  az  1.  mellékletben  

meghatározottak  szerint,  kizárólag  zárt  borítékban/csomagban,  ajánlott  
küldeményként a 2. mellékletben közölt címre kell beküldeni. 

 
(3)       A  pályázatkezelő  a  nem  postai  úton,  személyesen  vagy  megbízott  által  

kézbesített pályázatokat nem vesz át és nem dolgoz fel.
 
(4)       A  pályázatot  az  1.  mellékletben  részletezett  kötelező  tartalommal  kell  

összeállítani. 
 
(5)        A  pályázati  formanyomtatványok  a  2.  mellékletben  közölt  helyen  érhető  

el.
 
 

VII. A pályázatok befogadása, elbírálása, támogatási döntés
 

7. §
 

(1)       A pályázati rendszer működtetését a MIK Zrt. végzi, amelynek szakaszai: a  
pályázat  kiírása,  befogadása,  előminősítése,  döntés  előkészítő  előterjesztés  
benyújtása  az  önkormányzathoz,  a  támogatási  szerződések  megkötése,  az  
önkormányzatai támogatás folyósításának lebonyolítása.

 
(2)       Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázatok esetében, a benyújtástól - a MIK 

Zrt-hez történő érkezéstől - számított 3 naptári napon belül egyszeri hiánypótlási 
lehetőséget  kell  biztosítani.  A hiánypótlásra  a pályázó által  megadott  e-mail  
címre és/vagy fax számra, továbbított,  felszólító levél továbbítását követő 10 
naptári napos határidőt kell adni, amely nem hosszabbítható. A hiánypótlás csak 
postai úton teljesíthető.

 
(3)       A  hiánypótlás  után,  a  minden  pályázati  feltételrendszernek  megfelelő  

pályázatról befogadó nyilatkozatot kell kiadni, a hiánypótlás teljesítését követő 
3  naptári  napon  belül.  A  hiánypótlás  elmulasztása,  vagy  nem  megfelelő  
hiánypótlás esetén a pályázat formai, és/vagy tartalmi meg nem felelés miatt  
elutasításra kerül, amelyről a pályázó szintén 3 naptári napon belül elutasító  
értesítést kap.

 
(4)         A határidőig  beérkezett  és a  hiánypótlás  után befogadó nyilatkozattal  bíró  

pályázatokról, havonta, a hónap 20. napján történik döntés. Az első döntés a  
rendelet  hatályba  lépését  követő  hónap  20.  napja.  Utolsó  döntés,  az  utolsó  
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állami  benyújtási  határidőt  megelőző  10.  nap.  A  támogatási  keretösszeg  
túligénylése esetén a támogatási döntés a pályázatoknak, a 8. §-ban részletezett 
szempontrendszer alapján felállított rangsora alapján történik.

 
 
(5)       A döntést követő 3 naptári napon belül a pályázók értesítést kapnak a támogatási 

döntésről, illetve az elutasításról, és ezzel egyidejűleg megtörténik a támogatott 
pályázatok  állam  felé  történő  pályázó  általi  továbbításához  szükséges  
dokumentumok, pályázó részére történő rendelkezésre bocsátása.

 
(6)       Amennyiben a rendelet 7. §-ában rögzített határidő munkaszüneti napra esik,  

úgy a határidő, az azt követő első munkanap. 
 

VIII. Az elbírálás szempontrendszere
 

8. §
 

(1)               Előnyt élvez az a pályázó, amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület 
kéményeinek felújítását célozza meg.

 
Pontszám:       20 alatt      20 pont
                        20 felett    10 pont
 
(2)       Előnyt élvez az a pályázat, amelynél a felújítás eredményeként az égésterméket 

lakásonként különálló kéményekben vezetik el. 
 
Pontszám:        Egyedi kémény:                       10 pont
                         Nem egyedi kémény:    20 pont
 
(3)       Előnyt élvez az a pályázat, amelynél a pályázat tárgyát képező épület építési éve 

régebbi. 
 
Pontszám:        1960 előtt                                  5 pont
                         1961 -1970 között                  10 pont
                         1971 -1980 között                  15 pont
                         1980 -1985 között                  20 pont
 
(4)       A rangsorolás részletszabályai: 
 
a)                                    A támogatási sorrendben az első, a legkisebb pontszámmal 
rendelkező pályázat.
b)                                    Azonos pontszám esetén a korábban beérkezett  pályázatot 
kell előnyben részesíteni.
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IX. A támogatás folyósítása, egyéb eljárási szabályok

     
9. §

 
(1)        Sikeres  pályázat  esetén  az  önkormányzat  a  pályázóval  támogatási  

szerződést köt. A szerződés megkötésének feltétele az állami támogatási döntés 
megléte, és a pályázó által biztosítandó önrész rendelkezésre állása.

 
 
 
(2)       Az  önkormányzati  támogatás  kifizetésére  utólag,  a  műszaki  ellenőr  által  

jóváhagyott  számla  alapján,  közvetlenül  a  kivitelező,  közreműködő  részére  
történő átutalással  kerül sor,  melynek feltétele  az önkormányzati  támogatási  
szerződés  megléte,  valamint  a  társasházi/lakásszövetkezeti  önrész,  folyósítás  
időpontjában  becsatolt  szerződések  és  szerződés-módosítások  és  az  elnyert  
támogatási  hányadok  alapján  számított,  a  támogatás  lehívással  arányos  
összegének  a  kivitelezők,  közreműködők  részére  történő  kifizetésének  
igazolása.

 
 

X. Záró rendelkezések
 

10.§
 

 
(1)       Ez a rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba.
 
 
 
Miskolc, 2012. április 26.
 
 
 
 
 
 
Dr. Csiszár Miklós                                      Dr. Kriza Ákos
           jegyző                                                    polgármester  
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1. melléklet a
16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

 
A pályázat tartalma

 
 
A pályázatot az alábbi tartalommal kell összeállítani. 
 
Formanyomtatványok: 
 
-        I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) - Cd-n is
-        Adatlap  az  épület  állapotáról  és  a  pályázattal  érintett  épület  tervezett  

kéményfelújításáról (2. számú melléklet) - Cd-n is.
-        A lakóközösség határozata a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalommal (A 

lakástulajdonosok  részéről  vállalt  saját  erő  biztosításáról  szóló  közgyűlési  
határozat-kivonat.) 

 
Műszaki dokumentumok: 
 
-        Az  épület  pályázattal  érintett  felmérési  tervrajzai  a  dilatáció  helyének  

megjelölésével (ezen belül szintenkénti alaprajzok a termofor kéménybekötések 
megjelölésével és az épület egy jellemző metszete), ha a felújítás nem építési  
engedélyköteles,  vagy  az  építési  engedély  teljes  tervdokumentációja,  ha  a  
felújítás építési engedélyköteles 

 
-        Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a  

felújítás építési engedélyköteles 
 
-        A kéményfelújítás  részletes  költségvetése vagy részletes  kivitelezői  árajánlat,  

mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz, és a szakvéleményhez 
(A  kéményfelújítás  részletes  költségvetésének  vagy  a  részletes  kivitelezői  
árajánlatának  tartalmaznia  kell  a  készítő  nyilatkozatát  arról,  hogy  azt  a  
pályázathoz  csatolt,  részletes  állagfelmérő  szakvéleménynek  és  felújítási  
javaslatnak  ismeretében,  az  abban  foglaltak  teljes  körű  figyelembevételével  
készítette el.) 

 
-        Az épület termofor kéményeire vonatkozó – az illetékes megyei kéményseprő és 

tüzeléstechnikai vállalat által készített – részletes állagfelmérő szakvélemény és 
felújítási  javaslat  (A  részletes  állagfelmérő  szakvéleménynek  és  felújítási  
javaslatnak ki kell  terjednie az épület  összes,  beleértve a használaton kívüli  
termofor  kéményeinek  az  állapotvizsgálatára,  továbbá,  a  szakvéleménynek  
tartalmaznia  kell  a  készítő  nyilatkozatát  arról,  hogy  a  felújítási  javaslat  
végrehajtásának eredményeként biztosítva lesz a tüzelőberendezések által 
előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos 
elvezetése,  azok  lakásokba,  illetve  egyéb  helyiségekbe  történő  és  az  
életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.) 
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Mellékletek: 
 
-        Tervezett  tulajdonosi  hitelfelvétel  esetén  a  hitelintézet  szándéknyilatkozata  a  

hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét.
-        A pályázattal  érintett  épület  30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (tulajdoni  

törzslap). Nem hiteles is elegendő.
-        A nem lakáscélú  ingatlanrész  tulajdonosainak nyilatkozata  arra  vonatkozóan,  

hogy  a  felújítási,  korszerűsítési  munkák  rájuk  eső  részét  finanszírozzák,  
vállalják,  hogy  a  támogatási  szerződés  megkötéséig  az  önkormányzat  által  
megjelölt, elkülönített számlára ezt az összeget átutalják.

-        A társasház, vagy szövetkezet nyilatkozata arról, hogy amennyiben a 4. pontban 
megfogalmazottakat  a  nem lakáscélú  ingatlanrész  tulajdonosa  nem vállalja,  
helyette megfinanszírozzák a felújítási, korszerűsítési munkák helyiségre jutó  
részét.

-        Csatolni kell a társasház alapító okiratát, illetve a Lakásszövetkezet esetén hitelt 
érdemlő dokumentummal kell igazolni az épületben található albetétek jellegét 
(lakáscélú, nem lakáscélú). 

-        A pályázat benyújtására vonatkozó, a 3. sz. mellékletet megalapozó közgyűlési  
határozat.
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2.  melléklet a  
16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

 
 

Tájékoztató adatok
 
 
1.      A pályázat benyújtásának helye: 

 
MIK Zrt

3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.
 
A borítékon feltüntetendő: TERMOFOR 2011   
Épület Címe:
 
 
 
2.            A formanyomtatványok -  mellékletek – elérhetők:
 
Az alábbi internetes honlapról letölthetők:www.mikrt.hu
 
 
3.    A hiánypótlás teljesítésének módja:    
 
Postai úton:                              a határidő napján történő postára adással.
 
 
 
 

http://www.mikrt.hu/
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
17/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások 

formáiról, az igénybevétel módjáról és a térítési díjról szóló 52/2003.
(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  29.  §  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az 
Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.) 
önkormányzati  rendelet  42.  §  (2)  bekezdésében,  valamint  1.  melléklet  1.1.1. 
pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Jogi,  Ügyrendi  és  Közbiztonsági 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

1. § 
 

Az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, az igénybevétel 
módjáról és a térítési díjról szóló 52/2003.(XI.11.) önkormányzati rendelet jelen 
rendelet mellékletével egészül ki.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

 

Miskolc, 2012. április. 26.

 

 

 

 Dr. Csiszár Miklós                                                   Dr. Kriza Ákos
jegyző      polgármester
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Melléklet

Az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások 

formáiról, az igénybevétel módjáról és a térítési díjról szóló 52/2003. 
(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2012. 

(IV.26.) önkormányzati rendelethez
 

 
A bölcsődei ellátásokért és a gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési 

díjak mértéke
 
 
1. A     bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke.  
 

 A B
1 Számított intézményi térítési díj

 
Megállapított intézményi térítési 

díj
 

2  
51.525,-Ft/hó/    2.454,-Ft/nap

 
0-Ft/hó/   0.-Ft/nap

 
 
2. A     bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési   
díj mértéke.
 
 

 A B
1 Számított intézményi térítési díj

 
Megállapított intézményi térítési 

díj
 

2  
9.030,-Ft/hó/   430,-Ft/nap

 
9.030-Ft/hó/  430,-Ft/nap

 
 
2. A     gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj mértéke.  
 
 

 A B
1 Számított intézményi térítési díj

 
Megállapított intézményi térítési 

díj
 

2  
22.500,-Ft/hó/    750,-Ft/nap

 
9000-Ft/hó/  300-Ft/nap
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló

 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
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 a következőket rendeli el:

1.§
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  közterületek  használatáról  szóló 
29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. § (1) bekezdése 
az alábbi m) ponttal egészül ki:
 
„m) őstermelőként végzett értékesítés”

 
2.§ 

 
 A rendelet 6. §-a kiegészül az alábbi (4) és (5) bekezdéssel
 
„(4) Az őstermelői értékesítés céljára igénybevételre kerülő terület nem haladhatja 
meg a 2 m2 nagyságot.
(5)  Az  őstermelői  értékesítés  általános  feltételeit,  szabályait  ezen  rendelet  3. 
melléklete tartalmazza.”

 
3.§ 

 
A rendelet 15. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel
 
„  (3) A díjtáblázatban megállapított éves díj esetében az igénybevétel kezdetétől 
számított 1 év időtartam értendő.”

 
 

4.§ 
 

A rendelet 2. melléklete az alábbi pontokkal egészül ki:
 
141. Őstermelőként végzett értékesítés 

5. § (1) m) 
I. 37.000.- Ft/m2/év

142.  II. 27.000.- "
143.  III. 14.000.- "
144.  IV. 7.000.- "
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5.§

 A rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.

6.§
 

Ez  a  rendelet  a  kihirdetés  napján lép  hatályba,  és  a  hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti. 
 
Miskolc, 2012. április 26. 
 
 
      Dr. Csiszár Miklós                                                                           Dr. Kriza Ákos 
             jegyző                                                                                          polgármester 
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1. melléklet

 
       Közterületi őstermelői árusítási szabályzat
 
I. A szabályzat hatálya
 
(1) A szabályzat hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
lévő  közterületi  őstermelői,  kistermelői  értékesítésre,  illetve  az  ezen  értékesítő 
tevékenység folytatókra.
 
(2)  Közterületen  csak  a  hatályos  devizajogszabályok  szerint  belföldinek  minősülő 
természetes személy árusíthat. 
 
II.    Az őstermelői értékesítésre vonatkozó általános szabályok
 
(1)   Csak olyan növényi és állati eredetű terméket szabad forgalomba hozni, amely 
emberi  fogyasztásra  nem  ártalmas  és  megfelel  a  mindenkori  közegészségügyi, 
állategészségügyi, élelmezés-egészségügyi előírásoknak.
         Terméket az hozhat forgalomba, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, vagy 
regisztrált kistermelő és a tevékenység végzésére jogszabály alapján jogosult.
 
         Az árusítást végző köteles betartani az 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet előírásait.
         Árusítani a rendelet szerinti kis mennyiségű, saját termelésű alapterméket, vagy a 
betakarított, összegyűjtött vadon termő alapterméket lehet.
 
         Szabadon  termő  gomba  csak  a  gombavizsgáló  szakellenőr  engedélye  alapján 
hozható forgalomba.  Ha a szakellenőr  a megvizsgált  gomba árusítását engedélyezte, 
gombafajonként  az adott napra érvényes árusítóengedélyt állít ki. Az árusítóengedély 
az eladó nevét, lakhelyét, a gombafajta nevét, súlyát, az engedély keltét, a szakellenőr 
aláírását tartalmazza. Az engedélyt az árus az árusítás időtartama alatt jól látható helyen 
köteles  tartani.  A  fogyasztásra  alkalmatlan  gombát  a  szakellenőr  helyben  köteles 
megsemmisíteni.
 
         Az árusított termékek szabad választási lehetőségét a vásárlók részére biztosítani 
kell.
 
(2)   Nem  hozhatók  forgalomba  olyan  termékek,  amelyek  forgalmazása 
jogszabályba ütközik.
 
(3)   Az  árusítást  végzők  kötelesek  a  közterület  rendjét  ellenőrző  szervek 
(személyek) felszólítására személy-azonosságukat és megbízási minőségüket igazolni.
 
(4)   A  jogszerűen  használt  helyen  a  kistermelő  házastársa,  bejegyzett  élettársi 
kapcsolatban  élő  élettársa,  nagykorú  gyermeke,  testvére,  szülője,  nagyszülője  is 
végezheti az árusítást.
 
(5)   Az árusító asztalok előtt és mellett áru, göngyöleg vagy egyéb tárgy tárolása 
tilos.  
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(6)   A helyhasználat megszűnésekor a Helyhasználó árusítóhelyét köteles kiüríteni, 
tisztán, eredeti állapotban, berendezéseivel és eszközeivel az Üzemeltetőnek átadni.
 
(7)   A Helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik 
felelősséggel az Üzemeltetőnek.
 
(8)   A  Helyhasználó  köteles  az  árusítóhelyét  és  annak  környezetét  a 
közegészségügyi  rendelkezéseknek  megfelelően  tisztán  tartani.  A  helyhasználó  a 
növényi hulladékot, romlott árut az értékesítés alatt folyamatosan, és annak befejezése 
után  köteles  azonnal  saját  költségén elszállítani  és ártalmatlanítani..  A napi árusítás 
után a helyhasználati engedéllyel használt asztalt és környezetét üresen kell hagyni. Áru 
az árusítás befejezése után a közterületen nem maradhat.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

19/2012. (IV.26.)
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)  7.  §-a  a  következő  (1a)  és  (1b) 
bekezdésekkel egészül ki:
 
"(1a)  Az  ugyanazon  párthoz  tartozó  települési  képviselők  csak  egy  frakciót 
alakíthatnak.
 
(1b) E § alkalmazásában azt a települési képviselőt kell párthoz tartozónak tekinteni, 
aki  párt  tagja,  párt  jelöltjeként  indult  a  választáson,  vagy  olyan  független,  illetve 
függetlenné vált települési képviselő, akinek csatlakozását a frakció elfogadta."
 

2. §
 

A rendelet 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
 
"(2a) A bizottság a (2) bekezdéstől eltérően a Közgyűlés napján az adott napirendi pont 
tárgyalásáig tehet módosító javaslatot, melyet  beérkezése időpontjától függően a (3), 
vagy a (4) bekezdés szerint kézbesíteni kell. Amennyiben a bizottsági módosító javaslat 
a  (4)  bekezdésben  foglalt  határidőt  követően  érkezik,  azt  a  Közgyűlés  ülésén  kell 
ismertetni."

 
 

3. §
 
A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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"(1)  Képviselőcsoport  (a  továbbiakban:  frakció)  alakítására  a  helyi  önkormányzati 
képviselők  előző  általános  választásán  induló  és  mandátumot  szerző,  ugyanazon 
párthoz, vagy annak jogutódjához tartozó települési képviselők jogosultak. A frakció 
megalakításához legalább 3 települési képviselő szükséges."
 
 

4. §
 
Ez a rendelet  a kihirdetését  követő napon lép hatályba,  és a hatálybalépését  követő 
napon hatályát veszti.
 
 
Miskolc, 2012. április 26.                    
 
 
               
                Dr. Csiszár Miklós                                                 Dr. Kriza Ákos
                          jegyző                                                             polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

20/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) önkormányzati rendelet

módosításáról

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

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

1. §

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

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

2. §

(1)  Ez  a  rendelet  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  2012.  május  1.  napján  lép 
hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése 2012. május 15. napján lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a 2012. május 16. napján hatályát veszti.

M i s k o l c, 2012. április 26.

                    Dr. Csiszár Miklós                       Dr. Kriza Ákos
                            jegyző                                                          polgármester
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1. melléklet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás lakossági igénybevételének díja

2012. május 1-jétől

I. 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.

II. Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos tulajdonát képező tartály egyszeri ürítése 
esetén:

A B C

1. 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 187 Ft + ÁFA

2. 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 376 Ft + ÁFA

3. 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 748 Ft + ÁFA

4. 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 406 Ft + ÁFA

5. 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3 436 Ft + ÁFA

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

1. Heti egyszeri szállítás esetén B C

2. 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 221 Ft + ÁFA

3. 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 433 Ft + ÁFA

4. 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 811 Ft + ÁFA

5. 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 777 Ft + ÁFA

6. 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3 966 Ft + ÁFA

7. Heti kétszeri szállítás esetén

8. 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 204 Ft + ÁFA

9. 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 401 Ft + ÁFA

10. 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 787 Ft + ÁFA

11. 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 591 Ft + ÁFA

12. 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 3 702 Ft + ÁFA

IV. A szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák: 256 Ft + ÁFA / darab
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2. melléklet

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:

1.1. Ömlesztett kommunális hulladékok 7.252 Ft/t+ÁFA
1.2. Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 2.812 Ft/t+ÁFA
1.3. Építési törmelék 1.059 Ft/t+ÁFA
1.4. Zöldhulladék 983 Ft/t+ÁFA

2. A konzorciumon kívüli (külső) önkormányzatok hulladéka esetén:

2.1. Ömlesztett kommunális hulladékok 7.252Ft/t+ÁFA
2.2. Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 2.812 Ft/t+ÁFA
2.3. Építési törmelék 1.059 Ft/t+ÁFA
2.4. Zöldhulladék                                                                                983 Ft/t+ÁFA

3. Egyéb hulladék esetén

3.1. Ömlesztett kommunális hulladékok 9.739 Ft/t+ÁFA
3.2. Átrakóban átvett hulladék (ártalmatlanításon felül) 7.022 Ft/t+ÁFA
3.3. Építési törmelék 5.676 Ft/t+ÁFA
3.4. Zöldhulladék                                                                              7.395 Ft/t+ÁFA
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

2012. április 26-án:
Zárt ülésen hozott határozatai:

IV-75/2331-2/2012. sz. határozat

Tárgya: Egyedi szociális hatósági fellebbezések (február, március 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:200190/2012. Számú I. 
fokú határozatát

Csorba Lászlóné 2445/2012.

II/1. ESZ: 204687-1/2012. 
számú I. fokú határozatát

Bódog Ottóné 2512/2012

II/2. ESZ: 202875-4/2012. 
számú I. fokú határozatát

Tóbiás Zoltán 2587/2012.

II/3. ESZ: 205652-1/2012. 
számú I. fokú határozatát

Serfőző Lászlóné 2594/2012.

II/4. ESZ: 205934/2012. számú 
I. fokú határozatát

Molnár István 2655/2012.

III/1. ESZ: 272570/2012. számú 
I. fokú határozatát

Kerekesné Bernáth 
Mária

2463/2012.

III/2. ESZ: 273271-0/2012. 
számú I. fokú határozatát

Csendi Tiborné 2487/2012.

helybenhagyja.

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

IV-76/2692/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak adományozása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek 
és díjainak adományozására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozza:

I. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  elismeréseinek 
alapításáról  és  adományozásuk  szabályairól  szóló  többször  módosított  38/2004. 
(XI.10.) rendelet alapján 

1. MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozza

Gruber  Rudolfnak  a  Politikai  Elitéltek  Közössége  ügyvezető  testületi  tagjának  
posztumusz
Dr.  Várhegyi  Zoltán nyugalmazott  főorvosnak,  a  Széchenyi  56 Emlékbizottság  
elnökének

A kitüntetés 1-1 oklevélből,  díszpolgári igazolványból,  jelvényből és a  
város címerével ékesített aranygyűrűből áll.

2. PRO URBE kitüntető címet adományozza

Albrecht Józsefnek az Albrecht és Fiai Kft ügyvezető igazgatójának
Gergely Péter Pál zenetanár, karnagynak
Dr. Gyárfás Ágnes nyugdíjas művelődéstörténésznek
Dr. Szilágyiné Baán Annának, a BOKIK titkárának

A  kitüntetés  1-1  plakettből,  oklevélből  és  a  város  címerével  ékesített  arany  
pecsétgyűrűből áll. 

3. GÁLFFY IGNÁC életmű-díjat adományozza

Gyülvészi István nyugdíjas testnevelő tanárnak
A díj 200 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

4. HERMAN OTTÓ tudományos díjat adományozza

Gyurkó Péter agrármérnöknek, posztumusz
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

5. SZEMERE BERTALAN közéleti díjat adományozza 

Dr. Csukás Zoltán nyugalmazott állatorvosnak
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

6. SZABÓ LŐRINC irodalmi díjat adományozza

Dr. Mózes Hubának a Miskolci Egyetem nyugalmazott tanárának
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

7. KONDOR BÉLA képzőművészeti díjat adományozza

Pálfalusi Attila festőművésznek
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 
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8. REMÉNYI EDE zenei díjat adományozza

Homródiné Engi Zsuzsanna zenetanár, karnagynak
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

9. DÉRYNÉ színházi díjat adományozza

Váradi  Katalinnak  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  zenei  igazgatójának,  
karmesterének

A díj aranygyűrű és oklevél.
10. MISKOLC VÁROS ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓI díjat adományozza

Gyimóthy Zsuzsannának, a Klímasol Kft. építészének, vezető tervezőjének
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél. 

11. „BIZONY ÁKOS KITÜNTETŐ JOGI” díjat adományozza

Dr. Orosz Gábor címzetes egyetemi docensnek
A díj a város címerével ékesített serleg és oklevél. 

12. BENKŐ SÁMUEL díjat adományozza

A B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey  László
Gyermekegészségügyi Központ Gyermek Onkohematológiai Transzplantációs  
Osztály nővéreinek
Szoboszlai Ferencné nyugalmazott védőnőnek

A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

13. PEDAGÓGIAI díjat adományozza

Homonna György rajztanárnak
Szőke Gábornénak a Szent Miklós Óvoda vezetőjének 
Szuhánszki Tamás ének-zene tanár, karvezetőnek

A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

14. „MISKOLC VÁROS TURIZMUSÁÉRT”

A díjat 2012-ben nem adja ki a város.

15. AZ „ÉV SPORTOLÓJA” díjat adományozza

Bodonyi András-Viola Viktor ifjúsági kenu versenyzőknek
Deák Bárdos Mihálynak, a Diósgyőri Birkózó Klub birkózójának

A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

16. „MISKOLC VÁROS SPORTJÁÉRT” díjat adományozza
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Dr.  Takács  Gábornénak,  a  Polgármesteri  Hivatal  nyugalmazott  
sportreferensének

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

17. „A CIVILEK TÁMOGATÁSÁÉRT” díjat adományozza 

Dr.  Maria  Theres  Thiell-nek  az  ELMŰ-  ÉMÁSZ  Társaságcsoport  
Igazgatóságának elnökének

A díj plakett és oklevél. 

18. „AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE” díjat adományozza 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportjának
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél. 

19. PRO MINORITATE díjat adományozza

A díjat 2012-ben nem adja ki a város.

20. NÍVÓDÍJAT adományozza

A 100 éves Andrássy Gyula Szakközépiskolának
A Herman Ottó Gimnáziumnak
A Magyar Cserkészszövetségnek
A Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegyesületnek
Dr. Skapinyecz Tibor szájsebész, fogszakorvosnak
A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskolának
A Miskolczi Pincék Asztaltársaságnak

A díj egyenként 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél. 

II. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető címeket és díjakat Miskolc 
Város Ünnepén adja át.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. május 11.

IV-77/2807/2012. sz. határozatot

Tárgy:  A MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft. állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos 
intézkedések

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MISEK Miskolci 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
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állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  és  a  MISEK  Nonprofit  Kft.  között  a  MISEK  
Nonprofit  Kft.  tulajdonában álló  Miskolc 8076/4 hrsz.-ú, természetben  
Csabai  kapu  9-11  szám  alatt  található,  Miskolc  23489/1  hrsz.-ú,  
természetben  Kórház  utca  1.  szám alatt  található,  valamint  a  Miskolc  
23431/3  hrsz.-ú,  természetben  Kerpely  u.  1.  szám  alatt  található  
ingatlanokon  elhelyezkedő  felépítmények  egészségügyi  alapellátást  
szolgáló  épületrészeinek,  helyiségeinek,  a  helyiségekben  található  
ingóságok Önkormányzat részére történő térítésmentes használatba adása 
tárgyában,  határozott  időre,  99  évre  létrejött,  1.  melléklet  szerinti  
megállapodást.

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

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolci  Egészségügyi  
Központ  gazdasági  társasággá  történő  átalakítására  vonatkozó  X-
229//14.136/2008. sz. közgyűlési határozat 6. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:

„6./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Miskolci 
Egészségügyi  Központ  felhalmozott  adósságállományának  kezelésére,  úgy, 
hogy  az  eredményezze  az  újonnan  létrejövő  MISEK  Miskolci  Semmelweis 
Ignác Egészségügyi  Központ és Egyetemi  Oktató Kórház Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság működőképességét, a 2009. évi költségvetésben 100 MFt 
egyszeri vissza nem térítendő támogatás biztosítása mellett, melyet a közgyűlés 
ezen  határozatával  elfogad.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlés 
felhatalmazza  a  polgármestert,  a  Miskolci  Egészségügyi  Központtal  a  fenti 
tartalmú támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a MISEK Nonprofit Kft. között - a 2010. május 
13-án megkötött megállapodás felbontására vonatkozó - 2012. április 24-
én aláírt, 2. melléklet szerinti megállapodást. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: azonnal
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4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú 

Város  Önkormányzata  és  a  MISEK  Nonprofit  Kft.  között  a  MISEK  
Nonprofit  Kft.  tulajdonában álló  Miskolc 8076/4 hrsz.-ú, természetben  
Csabai kapu 9-11. szám alatt található ingatlanon 105.000.000 Ft jelzálog 
bejegyzésére vonatkozó, a 3. melléklet szerinti jelzálog szerződést.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

                                                     Humán Főosztály
Határidő: azonnal

5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  és  a  MISEK  Nonprofit  Kft.  között  a  MISEK  
Nonprofit  Kft.  tulajdonában álló  Miskolc 8076/4 hrsz.-ú, természetben  
Csabai kapu 9-11. szám alatt található ingatlanon 155.502.144 Ft jelzálog 
bejegyzésére vonatkozó, a 4. melléklet szerinti jelzálog szerződést.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet

                                                     Humán Főosztály
Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés  a Miskolci Semmelweis  Ignác Egészségügyi  Központ és  
Egyetemi  Oktató Kórház Nonprofit  Kft.  alapító  okiratának módosítása  
tárgyában hozott II-18/2316/2012. számú határozatát visszavonja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:                                 azonnal

IV-78/2779/2012. sz. határozat

Tárgy:Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és  Egyetemi  Oktató 
Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

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.  
Felügyelőbizottságának tagjait, Szilvássy Zsoltot, Tóth Tibort, Tordainé  
dr.  Juhász  Ildikót  és  Dr.  Kása  Miklóst  2012.  április  30.-ai  hatállyal  
visszahívja.
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Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: 2012. április 30.

2.) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak a díjazása 
2012. május 1. napjától megegyezzen Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 2010. október 28-án meghozott VIII-213/44.237/2010.sz 
határozatában foglaltakkal.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: 2012. május 1. 

3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Semmelweis Ignác  
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító 
okiratának IX.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„IX.3.
A társaság Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra történik

1.) 
név:             Dr. Jenei Csaba  

2.)
név:               Szilvássy Zsolt 

3.)
név:                 Dr. Gondos Csaba

4.) 
név:                Hudák Ibolya  

5.)
név:                Simon Lászlóné
magyar állampolgárok.

A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tisztségre vonatkozó megbízás megszűnik:

a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
d) lemondással;
e) ha a tisztségviselő meghal;
f) külön törvényben meghatározott esetekben.
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A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság 
működőképessége ezt megkívánja (pl.: a Felügyelőbizottság létszáma a lemondással 
3 fő alá csökkenne), a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik 
hatályossá,  kivéve,  ha  a  Legfőbb  Szerv  az  új  felügyelőbizottsági  tag 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A felügyelőbizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelőbizottsági 
ülésen gyakorolja, a társaság ellenőrzéséből fakadó feladatok elvégzésével bármely 
tagját  megbízhatja,  illetve  az  ellenőrzést  állandó  jelleggel  is  megoszthatja  tagjai 
között.
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a 
jogát,  hogy  az  ellenőrzést  más,  a  Felügyelőbizottság  ellenőrzési  feladatkörébe 
tartozó tevékenységre is kiterjessze.”

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő:      2012. május 1.

4.)  A  Közgyűlés  a  Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és  
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjává  
2012. május 1-ei hatállyal megválasztja – 3 éves időtartamra – Dr. Jenei 
Csabát, Szilvássy Zsoltot és Dr. Gondos Csabát, továbbá munkavállalói  
képviselőként (az üzemi tanács jelölése alapján) Hudák Ibolyát és Simon 
Lászlónét.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő:          2012. május 1.

5.)  A  Közgyűlés  a  Miskolci  Semmelweis  Ignác  Egészségügyi  Központ  és  
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításait  
jóváhagyja az alábbiak szerint:

5.1. A Preambulumban a Kszt-re hivatkozó mondatrész az alábbiak 
szerint módosul:

„a Civil Tv-t említi,  ott az egyesülési  jogról, a közhasznú jogállásról,  
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.  
évi CLXXV. törvény”

5.2. Az alapító okirat II.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.2. 
A társaság telephelyei:

3533 Miskolc, Kórház u. 1.
3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 1.
3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 14/B.
3519 Miskolc-Tapolcafürdő, Pazár sétány 1.
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3535 Miskolc, Batsányi János utca 9.sz
3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 25.sz”

5.3.) Az alapító okirat III.4. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„III.4.
A  társaság  által  a  Civil  Tv.  2.§  20.  pontja  szerint  végzett  közhasznú  
tevékenységek:
egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitációs  
tevékenység (TEÁOR ’08. szerint: 8610, 8622, 8623, 8690, 8720),
•tudományos  tevékenység,  kutatás  (TEÁOR  ’08.  szerint:  7211,  7219,  
7220,7490).”

5.4.) Az alapító okirat VI.2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„VI.2.6.
A jelen Alapító Okirat elfogadásától számított 90 napon belül a Legfőbb Szerv  
jóvá-hagyásával  megalkotott  belső  szabályzatban  kell  rendelkezni  a  Civil  Tv.  
37.§ (3) bekezdésében előírt feladatokról, úgymint a vezető szervek döntésének  
nyilvántartásáról,  a  döntéseknek  az  érintettekkel  való  közléséről,  illetve  
nyilvánosságáról,  valamint  a  Nonprofit  Kft.  működésével  kapcsolatban  
keletkezett  iratokba  való  betekintés  rendjéről,  illetve  a  Nonprofit  Kft.  
működésének,  szolgáltatási  igénybevételének  módjáról,  beszámolói  közlésének  
nyilvánosságáról.”

5.5.) Az alapító okirat VII.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A társaság ügyvezetőjeként 2010. október 29. napjától kezdődően határozatlan  
időtartamra dr. Tóth László (szül. neve: Tóth László; szül: …….…; anyja neve:  
Bara Erika) 1013 Budapest, Szarvas tér 1. 1/13/A. szám alatti lakos jár el.”

5.6.) Az alapító okirat VII.10. pontja helyébe az alábbi pont lép:

 „VII.10.
A Civil Tv. 39. § (1) bek. alapján közhasznú szervezet megszűnését követő három  
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki  
korábban  olyan  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  volt  -  annak  
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és  
vámhatóságnál nyilván-tartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  jelentős  összegű  
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést  
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről  
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”

5.7.) Az alapító okirat XI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„XI.2.
A társaság Könyvvizsgálója a jelen okirat aláírásától a 2011. üzleti év számviteli  
törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig, de nem tovább, mint 2012.  
május 31-ig:

Könyvvizsgáló cég neve: Auditing Könyvvizsgáló Kft.

A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy megnevezése:

Neve:       Iglai Szabolcs

Az  első  Könyvvizsgáló  mandátumának  megszűnését  követően  választott  
könyvvizsgáló mandátuma a Legfőbb Szervnek a könyvvizsgálónak választásáról  
szóló határozata szerint 2-5 évig terjedő időtartamra választható.”

5.8.) Az alapító okirat XVII.3. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„XVII.3.
A társaság 
a) gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  vagy  a  létesítő  
okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú  
célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
b) gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  létesítő  
okiratában meg-határozott közhasznú tevékenységére fordítja;
c) közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

5.9.) Az alapító okirat XVII.4. pontjának második mondata helyébe az alábbi 
pont lép:

„A  közhasznú  szervezet  részére  juttatott  adományokat  az  adományozó  
nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron  
kell nyilvántartásba venni.”

5.10.) Az alapító okirat XVII.12.;   XVII.13.;  XVII.14.;   XVII.15.   pontjai 
helyébe az alábbi pontok lépnek:

„XVII.12.
A közhasznú szervezet bevételei különösen:
a) gazdasági-vállalkozási  tevékenységből  (szolgáltatás  nyújtásából)  
származó bevétel;
b) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó,  
a
      költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől

      származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
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      kiutalt összege;
c) az  államháztartás  alrendszereiből  közszolgáltatási  szerződés  ellenértékeként  
szerzett bevétel;
d) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
e) befektetési tevékenységből származó bevétel;
f) az a)-e) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

XVII.13.
A közhasznú szervezet költségei különösen:
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági  vállalkozási  tevékenységhez  (szolgáltatás  nyújtásához)  közvetlenül  
kapcsolódó költségek;
c) a  civil  szervezet  szerveinek,  szervezetének  működési  költségei  (ideértve  az  
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több  
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

XVII.14.
A  közhasznú  szervezet  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg  
közhasznúsági mellékletet  készíteni.  A közhasznúsági melléklet elfogadása a Legfőbb  
Szerv  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik.  A  közhasznúsági  mellékletet  az  éves  
beszámolóval együtt kell az alapító elé terjeszteni, s az a beszámolóval azonos módon  
kerül elfogadásra.”

XVII.15.
A közhasznúsági beszámoló és közhasznúsági melléklet tartalmazza különösen:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi  
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok  
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  mértékét,  
illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.”

5.11.) Az alapító okirat XVII.20. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„XVII.20.
A társaság a közhasznúsági jelentésének és a számviteli beszámolójának elfogadását  
követő 60 napon belül a Civil  Tv. 30.§ (3) bekezdésének való megfelelés érdekében  
köteles adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé tenni”.

5.12.)  Az  alapító  okirat  XVIII.2.  és  XVIII.3.  pontjai  helyébe  az 
alábbi pontok lépnek:

„XVIII.2.
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A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben felek a 2006. évi  
IV. tv. (Gt.), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil  
tv. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.”

XVIII.3.
Az alapító akaratának megfelelően a társaság a cégjegyzékbe történő  
bejegyzését  követően  kezdeményezni  fogja  a  Civil  Tv  szerinti  
kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét.”

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Misek Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő:          2012. április 26.

6.) 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 
Határidő: 2012. május 15.

IV-79/2782/2012. sz. határozat

Tárgy:  A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjának cseréje

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat a Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának cseréjére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  jogú Város Közgyűlése  a Miskolci Nemzeti  Színház 
Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottságából  2012. április  26.  napjával  Papp 
Zsoltot visszahívja.

2. A  Közgyűlés  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjává 2012. április 27. napjától 2017. január 31. 
napjáig Jakó Imrét választja meg.

3. A  Közgyűlés  utasítja  a  Miskolci  Nemzeti  Színház Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a cégbíróság előtt a szükséges cégeljárást folytassa 
le. 

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 

Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet

   Határidő: azonnal, illetve a 3. pont tekintetében 30  
napon belül
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IV-80/2796/2012. sz. határozatot

Tárgy: A  Százszorszép  Óvoda  vezetője  közalkalmazotti  jogviszonyának  
megszüntetése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Százszorszép 
Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Józsefné - a Százszorszép Óvoda 
vezetője -  közalkalmazotti  jogviszonyát  saját  kérésére,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) f) pontja alapján 2012. 
december 27.  napjával  megszünteti  akként,  hogy a 2012. április  28.  napjától 
kezdődő  nyolc  hónap  időtartamú  felmentési  idő  alatt  a  munkavégzési 
kötelezettség alól 2012. augusztus 28. napjától mentesíti. 

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert  a  szükséges  munkajogi  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. december 27.

3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Százszorszép  Óvoda  vezetője 
intézményvezetői beosztásának ellátására pályázatot hirdet. 

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

4. Az  új  intézményvezető  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos 
feladatok ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
helyettesítés általános rendje szerint történik.

IV-81/2796/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Százszorszép Óvoda  intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírása

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal  a  Százszorszép  Óvoda  vezetője (3530  Miskolc,  Serház  u.  1.) 
intézményvezetői beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre.
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2. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 

(NKI) internetes oldalán, továbbá az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő 
megjelentetését.

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

IV-82/2797/2012. sz. határozatot

Tárgy: A  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
igazgatója  közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Bulgárföldi 
Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  igazgatója  közalkalmazotti 
jogviszonyának  megszüntetésére  és  intézményvezetői  álláshelyére  történő  pályázat 
kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Éva - a Bulgárföldi Általános 
és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola igazgatója -  közalkalmazotti 
jogviszonyát  saját  kérésére,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  30.  §  (1)  f)  pontja  alapján  2012.  december  27.  napjával 
megszünteti  akként,  hogy a  2012.  április  28.  napjától  kezdődő  nyolc  hónap 
időtartamú  felmentési  idő  alatt  a  munkavégzési  kötelezettség  alól  2012. 
augusztus 28. napjától mentesíti. 

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert  a  szükséges  munkajogi  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. december 27.

3. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Bulgárföldi  Általános és Magyar-
Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  intézményvezetői  beosztásának  ellátására 
pályázatot hirdet.

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

4. Az  új  intézményvezető  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos 
feladatok ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
helyettesítés általános rendje szerint történik.
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IV-83/2797/2012. sz. határozatot

Tárgy: A  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal  a  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű 
Iskola (3534 Miskolc, Fazola Henrik u. 2.) intézményvezetői beosztására 2012. 
október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre.

2. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) internetes oldalán, továbbá az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő 
megjelentetését.

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

IV-84/2783/2012. sz. határozatot

Tárgy: A  József úti Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a József Úti Óvoda 
vezetője  közalkalmazotti  jogviszonyának  megszüntetésére  és  intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  Sarkadiné  Vajkó Éva,  a  József  úti 
Óvoda vezetője  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  jogviszonyát  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  25.  §  (2)  a) 
pontja  alapján  2012.  május  9.  napjával  a  felek  közös  megegyezésével 
megszünteti. 

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

3. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése  a József úti  Óvoda (3531 Miskolc, 
József u. 2.) magasabb vezetői beosztásának ellátására pályázatot hirdet.

4. Az  új  intézményvezető  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos 
feladatok ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
helyettesítés általános rendje szerint történik.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 9.
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IV-85/2783/2012. sz. határozatot

Tárgy: A József úti Óvoda intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal  a József úti Óvoda (3531 Miskolc, József u. 2.) intézményvezetői 
beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre.

2. Az  új  intézményvezető  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos 
feladatok ellátása az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
helyettesítés általános rendje szerint történik.

3. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) internetes oldalán, továbbá az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő 
megjelentetését.

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

IV-86/2800/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolc  Holding Zrt.  és  az MVK Zrt.  által  felvenni kívánt átmeneti 
forgóeszköz hitelhez nyújtott önkormányzati kezességvállalás jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat a  Miskolc 
Holding  Zrt.  és  az  MVK  Zrt.  által  felvenni  kívánt  átmeneti  forgóeszköz 
hitelhez  nyújtott  önkormányzati  kezességvállalás  jóváhagyására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességet vállal a Miskolc 
Holding Zrt., mint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által  
felvenni  kívánt  2.080.000   €  összegű  rövid  távú  forgóeszköz-
finanszírozási hitel visszafizetésére.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességet vállal az MVK 
Zrt.,  mint  közvetett  tulajdonában álló  gazdasági  társaság által  felvenni  
kívánt 2.080.000 € összegű rövid távú forgóeszköz-finanszírozási  hitel  
visszafizetésére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozó, hitelt  
nyújtó bank, illetve a Miskolc Holding Zrt. valamint az MVK Zrt. számára 
a kezességvállalásról szóló nyilatkozatot, egyéb okiratot aláírja, kiadja.
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4. Miskolc Megyei Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. 

évi  CXCV. törvény 96. § alapján a kezesség feltételeként mindkét 
gazdasági társaság vonatkozásában társaságonként a felvételre kerülő hitel 
összegének 0,02 %-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díj 
megfizetését köti ki, melynek feltételiről külön szerződés rendelkezik.  A 
szerződés aláírására a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert.  

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt., MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: A hitelszerződés megkötésének függvényében

2012. április 26-án:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

IV-87/2674/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített  éves 
költségvetési beszámolójának elfogadása
 
Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat  az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó 
határozat elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1.   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített 
éves költségvetési beszámolóját, annak részeként az
– egyszerűsített könyvviteli mérleget,
– egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést
– egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást,
– egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást
a határozat 1., 2., 3., 4.  melléklete szerint elfogadja.

2.   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
részletezett  és  a  könyvvizsgáló  által  záradékolt  egyszerűsített  éves  költségvetési 
beszámolót  a  Hivatalos  Értesítőben  tegye  közzé  és  egyidejűleg  a  zárszámadás 
könyvvizsgálatáról  szóló  jelentéssel  együtt  az  Állami  Számvevőszék  részére  küldje 
meg.

Felelős:                                         Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                     2012. 05. 31. közzétételi kötelezettség teljesítésére
                                                      2012. 06. 30. Állami Számvevőszék részére történő 
megküldésre
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IV-88/2674/2012. sz. határozat
 
Tárgy:  A  Miskolci  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság  2011.  évi  éves  

beszámolójának jóváhagyása valamint a tűzoltóság használatában lévő és a 
tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges vagyon térítésmentes állami  
tulajdonba kerülése.

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat  az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó 
határozat elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság 2011. évi  éves költségvetési  beszámolóját  a 2011. december 31-i 
állapotnak  megfelelően  az  önkormányzat  zárszámadásának  keretében  az 
előterjesztés 2., 3. és 4. melléklete szerinti adattartalommal a 13/2012. (IV.26.) 
önkormányzati rendeletével jóváhagyta és pénzmaradványát megállapította. 

2. A  Közgyűlés  tudomásul  veszi,  hogy  a  Miskolci  Hivatásos  Önkormányzati 
Tűzoltóság  használatában  lévő,  és  a  tűzoltósági  feladatok  elvégzéséhez 
szükséges  önkormányzati  vagyon  2012.  január  1.  napjával  a 
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról 
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  rendelkezései  alapján  térítésmentesen, 
független  könyvvizsgáló  által  záradékolt  vagyonátadás-átvételi  jegyzőkönyv 
szerint az állam tulajdonába került. 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal
 
 
 

IV-89/2677/2012. sz. határozatot
 
Tárgy:      Az ÚSZT-2011-KÉMÉNY kódszámú Termofor programhoz kötődően 

önkormányzati pályázat meghirdetése és a pályázati döntések egyes 
hatásköreinek átruházása, támogatási keretösszeg biztosítása.

 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  egycsatornás 
gyűjtőkémények  (Termofor  kémények)  felújítási  támogatásának  2012.  évi  pályázati 
feltételeiről  szóló  rendelet  megalkotására,  és  a  2012  évi  pályázathoz  szükséges 
döntések meghozatalára „ című előterjesztést és a következő határozatot hozta:

 
1.  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  csatlakozik  a  Kormány által  az  ÚJ 
Széchenyi Terv keretében, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter által közzétett ÚSZT-2011- 
KÉMÉNY  kódszámú  programhoz,  amely  cél  megvalósításához  szükséges 
önkormányzati  önerő előirányzati  keretösszegét 2012. évben 15.000.000.Ft.-ban azaz 
tizenötmillió forintban határozza meg.
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Az  előirányzat  biztosítása  a  "Termofor  kémények  felújítása,  2008.  évi  pályázatok 
önrésze (MIK Zrt.)" és az "ÖKO-program 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)" 
beruházási tételsorok 2011. évi  előirányzat-maradványa terhére -  átcsoportosítással  – 
történik.

Felelős:                                              Polgármester
A végrehajtásért felelős:                  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

2.  Miskolc  MJ  Város  Közgyűlése  sikeres  lakóközösségi  pályázatok  benyújtása 
érdekében  felhatalmazza  a  MIK  Zrt-t,  a  társasházak  és  lakásszövetkezetek 
önkormányzati  támogatására  vonatkozó  nyilvános  pályázatok  meghirdetésére  és 
közzétételére,  valamint  megbízza  az  Önkormányzati  pályázati  rendszer  teljes  körű 
lebonyolításával.

Felelős:                                              Polgármester
Végrehajtásért felelős:                     MIK Zrt. 
A végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           2012. április 21.

3.  A Közgyűlés teljes jogkörrel felhatalmazza a Polgármestert  a Nemzeti  Fejlesztési 
Minisztérium  ÚSZT-2011-KÉMÉNY  kódszámú  állami  támogatású  programmal 
kapcsolatos  önkormányzati  pályázati  döntések  meghozatalára,  a  2012.  évi 
költségvetésben erre  a célra  elkülönített  források erejéig.  A felhatalmazás  kiterjed a 
pályázatok  benyújtásához  szükséges  nyilatkozatok  megtételére,  okiratok  aláírására, 
kötelezettségvállalásra.
Felelős:                                              Polgármester
A végrehajtásért felelős:                  MIK Zrt, 
A végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           2012. december 31. 

IV-90/2678/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek 
tűzoltósági felvonulási területének biztosítása érdekében új 
várakozóhelyek és szilárd burkolattal ellátott felvonulási területek  
kialakítására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  város 
területén  lévő  középmagas  és  magas  épületek  tűzoltósági  felvonulási  területének 
biztosítása  érdekében  új  várakozóhelyek  és  szilárd  burkolattal  ellátott  felvonulási 
területek kialakítására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására” című előterjesztés és a 
következő határozatot hozza:
 

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  város  területén  lévő 
középmagas és magas épületek tűzoltósági területének biztosítása érdekében új 
várakozóhelyek és szilárd burkolattal ellátott felvonulási területek kialakítására 
vonatkozó Intézkedési Tervet elfogadja. 
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Felelős  :                              Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásárt felelős  :     Főépítész Főosztály 
Határidő  :               2012. április 19.

2. Az intézkedési tervben foglalt költségvetési forrás biztosításáról a Közgyűlés a 
2012.-2016.  évi  költségvetési  rendeleteiben  dönt,  az  Intézkedési  Terv 
figyelembe  vételével.  A  2012.  évi  költségvetési  rendeletben  a  2012.  évi 
előirányzat már elfogadásra került. 

 
Felelős  :                             Pfliegler Péter alpolgármester
Végrehajtásárt felelős  :   Főépítész Főosztály 
Közreműködik:               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő  :                           2013.,  2014.,  2015.,  2016.  évi  költségvetési  rendeletek 
megalkotása

IV-91/2679/2012. sz. határozatot

Tárgy: Kodály Zoltán út útleszakadás és partfalveszély helyreállítása 
tárgyú, vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítására 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Kodály  Zoltán  út 
útleszakadás és partfalveszély helyreállítása” tárgyú, vis maior pályázat benyújtására 
és  a  pályázathoz  szükséges  önrész  biztosítására”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.      Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Kodály Zoltán út útleszakadás 
és partfalveszély helyreállítása” területen a közterületeire vonatkozóan biztosítással 
nem rendelkezik, annak jelen pályázati anyaghoz történő csatolása nem lehetséges.
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony helyreállítását.
A kialakult vis maior helyzetet az Önkormányzat saját erejéből sem részben,
sem egészében megoldani nem tudja, ezért Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
Belügyminisztérium  által  kiírt  vis  maior  támogatásra-  "  Kodály  Zoltán  út 
útleszakadás  és  partfalveszély  helyreállítása”  tárgyú  -  pályázat  benyújtását 
jóváhagyja.

Felelős:                       Polgármester
Közreműködik:        Beruházási és Városüzemeltetés Osztály
Határidő:                   2012. május 01.

2.      Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  " 
Kodály  Zoltán  út  útleszakadás  és  partfalveszély  helyreállítása”  területen  az  út 
leszakadásnál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat esetén - a 
30 %-os önrészt, amely az előzetes költségbecslések alapján 12 .000.000 Ft, a 2012. évi 
költségvetés  „2012.  évi  vis  maior  pályázati  önrész”  soron  rendelkezésre  álló 
költségvetési előirányzat terhére biztosítja.
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Felelős:                      Polgármester
Közreműködik:          Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                   Sikeres pályázat esetén azonnal

IV-92/2680/2012. sz. határozatot

Tárgy: Nagy-Avas Középső-sor közúti híd beszakadás és útleszakadás
helyreállítása  tárgyú,  vis  maior  pályázatra  történő  benyújtására  és  a  
pályázathoz szükséges önrész biztosítására 

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „  Nagy-Avas Középső-sor 
közúti  híd  beszakadás  és  útleszakadás  helyreállítása”  tárgyú,  vis  maior  pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza.

1.      Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Nagy-Avas Középső-sor közúti 
híd beszakadás és útleszakadás helyreállítása” területen a közterületeire vonatkozóan 
biztosítással nem rendelkezik,  annak jelen pályázati  anyaghoz történő csatolása nem 
lehetséges.
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony helyreállítását.
A  kialakult  vis  maior  helyzetet  az  Önkormányzat saját  erejéből  sem  részben,  sem 
egészében  megoldani  nem  tudja,  ezért  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a 
Belügyminisztérium által kiírt vis maior támogatásra- "Nagy-Avas Középső-sor közúti 
híd  beszakadás  és  útleszakadás  helyreállítása”  tárgyú  -  pályázat  benyújtását 
jóváhagyja.

Felelős:                       Polgármester
Közreműködik:          Beruházási és Városüzemeltetés Osztály
Határidő:                   2012. május 01.

2.      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a 
"Nagy-Avas  Középső-sor  közúti  híd  beszakadás  és  útleszakadás helyreállítása” 
területen a híd és útleszakadásnál kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres 
pályázat  esetén  -  a  30  %-os  önrészt,  amely  az  előzetes  költségbecslések  alapján 
9.000.000 Ft,  a 2012. évi költségvetés „2012. évi vis maior pályázati  önrész” soron 
rendelkezésre álló költségvetési előirányzat terhére biztosítja.

Felelős:                      Polgármester
Közreműködik:          Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                   Sikeres pályázat esetén azonnal
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IV-93/2681/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri 
Főegyházmegye között Közoktatási Megállapodás megkötése, 
valamint a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és  
Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  Alapító  Okiratának  
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  Egri  Főegyházmegye  között  Közoktatási 
Megállapodás megkötésére és a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és 
Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola,  a  Benedek  Elek  Óvoda,  és  az  Avas  és 
Környéke  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság  Alapító  Okiratának  módosítására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. Sz. Általános Iskola (3535 Miskolc, 
Tóth Á. u. 12.)  Móra Ferenc Tagiskolája (3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/a.),  a 
Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (3529 Miskolc, 
Szilágyi D. u. 53.) Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagiskolája (3508 Miskolc, Szeretet u. 5.) és a Benedek Elek Óvoda (3516 Miskolc, 
Szolártsik tér 1.)  Mész úti Tagóvodája (3508 Miskolc, Mész u. 3.)  mint közoktatási 
intézményeknek az önkormányzati fenntartói jogát, a gyermekek és tanulók nevelését- 
oktatását, mint közoktatási feladatot, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan 
és  ingó  vagyon  térítésmentes  használatát  2012.  augusztus  31.  napjával  határozatlan 
időre átadja az Egri Főegyházmegyének és az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-
t a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
2.)  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat  1.  sz.  mellékletében 
található Közoktatási Megállapodás aláírására.
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 11.
 
3.)  A Közgyűlés  döntése alapján az intézmény vezetője,  mint  a  munkáltatói  jogkör 
gyakorlója  a  közalkalmazottak  nyilatkozata  alapján  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.
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4.)  A  Közgyűlés  hozzájárul,  hogy  az  önkormányzat  által  biztosított  munkáltatói 
kölcsönszerződést  kötött  dolgozók  visszafizetési  kötelezettségüknek  az  eredeti 
szerződés feltételei szerint tesznek eleget.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
5.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a 21. Sz. Általános Iskola Móra 
Ferenc Tagiskolája, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája 
és a  Benedek Elek  Óvoda  Mész úti  Tagóvodája  önkormányzati  fenntartói  jogának 
átadása  miatt  -  2012.  augusztus  31.  napjával  -  a  szükségessé  váló  költségvetési 
előirányzatok átcsoportosításáról.

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

6.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 21. Sz. Általános Iskola Móra Ferenc 
Tagiskolája, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a 
Benedek Elek Óvoda Mész úti Tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása 
miatt  a  normatív  állami  hozzájárulás  és  a  normatív  kötött  felhasználású  támogatás 
lemondásáról  intézkedjen  a  Magyar  Államkincstár  felé.  Az  önkormányzat  az 
Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

7.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 21. Sz. Általános Iskola Móra Ferenc 
Tagiskolája, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a 
Benedek  Elek  Óvoda  Mész  úti  Tagóvodája  egyházi  kötelezettséget  nem  vállaló 
gyermekeinek/tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: 2012. június 30.

8.)  A  Közgyűlés  a  21.  Sz.  Általános  Iskola alapító  okiratának  módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (2. sz. melléklet)
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Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  a  bevezető  részből  a  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki” szöveg,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Móra Ferenc Általános Iskola, 3535 
Miskolc, Móra F. u. 1/a.”szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális  tanulólétszám szövegrészből a „Móra F. u.: 
             448 fő” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus  okra vissza  nem vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő 
tanulók ellátása.
c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
-  „Mintaadó  intézmény,  referenciahely,  jó  gyakorlatok  átadása,  terjesztése” 
szöveg,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
    Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
 közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete telephely tekintetében:” cím,
-  A feladatellátást  szolgáló  ingatlan  vagyon  részből  a  „31.864.  hrsz.-on  8.357  m2 
területű ingatlanon lévő (Móra F. u. 1/a.) iskolaépület, valamint” szöveg.
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
-  a  bevezető  részben:  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint  az államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról 
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szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
-  a  szakfeladatok  megnevezése  szövegrészt:  „Foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.
 
Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

9.) A Közgyűlés a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja: (3. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  a  bevezető  részből  a  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki” szöveg,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Gárdonyi Géza Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális  tanulólétszám szövegrészből a „Szeretet  u.:  
254 fő” szöveg,
- az alaptevékenységen belül az:
- „1. évfolyamtól rajz emelt szintű oktatása”,
a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből
 „Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
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a.)  az  integráltan  oktatható  érzékszervi,  enyhe  értelmi,  beszédfogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus  okra vissza  nem vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő 
tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészből a:
„Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
    Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete a Gárdonyi Tagiskolában:” cím,
-  A feladatellátást  szolgáló  ingatlan  vagyon  részből  „A 41.102 hrsz.-on  7.173 m2 
területű ingatlanon lévő (Szeretet u. 5.) iskolaépület.” szöveg.
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
-  a  bevezető  részt:  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint  az államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészt: 
a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
Nemzetiségi  tanulók nappali  rendszerű általános iskolai  nevelése,  oktatása (5-8. 
évf.)
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a  szakfeladatok  megnevezése  szövegrészt:  „Foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.
 
Az Alapító Okiratban módosítja:
- az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvű nevelés és 
oktatás” alaptevékenységet  az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar 
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két tanítási nyelvű nevelés és oktatás a Szilágyi Dezső Ált. és Magyar-Angol Két 
Tan. Nyelvű Isk-ban”,
-  az  „1.  évfolyamtól  idegen  nyelv  emelt  szintű  oktatása  (angol,  német)” 
alaptevékenységet az „1. évfolyamtól angol nyelv emelt szintű oktatása a Szilágyi 
Dezső Ált. és Magyar-Angol Két Tan. Nyelvű Isk-ban és a Görömbölyi Általános 
Iskolában”,
„1. évfolyamtól német nyelv emelt szintű oktatása a Szilágyi Dezső Ált. és Magyar-
Angol Két Tan. Nyelvű Isk-ban”,
-  a „3.  évfolyamtól  számítástechnika  emelt  szintű oktatása” alaptevékenységet  a  „3. 
évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása a Görömbölyi Ált. Iskolában” 
szövegre,
-  „Az  intézmény  gazdálkodási  jogköre”  címet  „Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben  a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

10.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi 
Dezső  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  módosított  alapító 
okiratának aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldését.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

11.) A Közgyűlés kötelezi a  21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és 
Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban 
bekövetkezett változást a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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IV-94/2682/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó 
Baptista Gyülekezet között Közoktatási Megállapodás megkötése, a 
Batsányi János Óvoda Vasgyári Tagóvoda átadása, a Batsányi János 
Óvoda  és  a  Belváros-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság  
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet között Közoktatási 
Megállapodás megkötésére, a Batsányi János Óvoda Vasgyári Tagóvoda átadására, a 
Batsányi János Óvoda és a Belváros-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, 
Batsányi  J u. 2. sz.) Vasgyári  Tagóvodájának (3533 Miskolc, Kabar u. 1. sz.),  mint 
közoktatási  intézménynek  önkormányzati  fenntartói  jogát,  a  gyermekek  nevelését, 
mint  közoktatási  feladatot,  valamint  a feladat ellátásához szükséges ingatlan és ingó 
vagyon térítésmentes használatát  2012. augusztus 31. napjával - határozatlan időre - 
átadja a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezetnek. 
A Közgyűlés az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t a határozat 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. augusztus 31.

2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében található 
Közoktatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 11.

3.)  A  Közgyűlés  döntése alapján az intézmény vezetője,  mint  a  munkáltatói  jogkör 
gyakorlója  a  közalkalmazottak  nyilatkozata  alapján  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

4)  A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  gondoskodjon  a  Batsányi  János  Óvoda 
Tagóvodájaként  működő  Vasgyári  Tagóvoda önkormányzati  fenntartói  jogának 
átadása  miatt  -  2012.  augusztus  31.  napjával  -  a  szükségessé  váló  költségvetési 
előirányzatok átcsoportosításáról.
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

5) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Batsányi János Óvoda tagóvodájaként 
működő  Vasgyári  Tagóvoda  –  egyházi  kötelezettséget  nem vállaló  –  gyermekeinek 
elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 30.

6) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Batsányi János Óvoda tagóvodájaként 
működő Vasgyári Tagóvoda önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a normatív 
állami  hozzájárulás  és  a  normatív  kötött  felhasználású  támogatás  lemondásáról 
intézkedjen a Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat az Egyháznak kiegészítő 
támogatást nem fizet.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

7)  A  Közgyűlés  a  Batsányi  János  Óvoda  alapító  okiratának  módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (2. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  a  bevezető  részből:  "Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki." szöveg 
 
- Az intézmény tagintézményei, címe részből a „Vasgyári Tagóvoda 3533 Miskolc, 
Kabar u. 1.” szöveg,
- Az intézmény alapítás éve szövegrészből a „Kabar u.  1897” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Kabar u.  88 
fő, Fő u.  30 fő, Könyves K. u.  125 fő, Szeder u. 108 fő, Batsányi u.  240 fő” szöveg,
-  Az intézmény szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR) és  szakfeladat  szerinti  
besorolása szövegrészből a:              „851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
 nevelés ellátása
85992 Egyéb oktatást kiegészítő   tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú
közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,              



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              77   
                                                                                                                                              
                                
-  Az  intézmény  alaptevékenysége  szövegen  belül  a  „Sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek  ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:
a.)  integráltan  fejleszthető  beszédfogyatékos,  enyhe  értelmű  fogyatékos,  a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” szöveg, 
 
  - Az intézmény körzete szövegből „Vasgyári Óvoda 
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva 
u., Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u., Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai 
M. u., Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u., 
Középruzsin u.,  Kristály u.,  Krókusz u.,  Lónyai  M. u.,  Magashegy, Magyar u., 
Mányoki Á. u., Martinász u., Máv 77-es őrház, Máv Vasgyári 6-os őrház, Mester 
u., Nádastó u, Nagymagashegy u, Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, 
Örömhegy u.,  Örös  u.,  Pléh  S.  u.,  Puskin  u.,  Sándor u.,  Sétány  u.,  Tavasz  u.,  
Técsey Ferenc u., Téglagyár u., Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.” 
szöveg 

     - A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szövegrészből:
„23443/13 hrsz.-ú,  2394 m2 területű  ingatlanon lévő  (Kabar u.1.)  óvodaépület” 
szöveg  

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
-  a  bevezető  részben: „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az  intézménybe  felvehető  maximális  gyermeklétszám  szövegrészt  „Fő  u.  25  fő, 
Könyves K. u.  120 fő, Szeder u. 100 fő, Batsányi u. 200 fő” szöveggel.

- Az intézmény körzete szövegrészt: „Szeder u. Óvoda  
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva 
u., Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u., Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai 
M. u., Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u., 
Középruzsin u.,  Kristály u.,  Krókusz u.,  Lónyai  M. u.,  Magashegy, Magyar u., 
Mányoki Á. u., Martinász u., Máv 77-es őrház, Máv Vasgyári 6-os őrház, Mester 
u., Nádastó u, Nagymagashegy u, Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, 
Örömhegy u.,  Örös  u.,  Pléh  S.  u.,  Puskin  u.,  Sándor u.,  Sétány  u.,  Tavasz  u.,  
Técsey Ferenc u., Téglagyár u., Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.” 
szöveggel 
 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt                               
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
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851013 Nemzetiségi óvodai nevelés                                                                                   
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása” szöveggel
 
Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
8)  A  Közgyűlés  a  Belváros-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság alapító 
okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: 
(3. sz. melléklet)
 
Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
  -  a  bevezető  részből:  a  "Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki." szöveg 
 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti     
besorolása szövegrészből:                    
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása                                      
841907 Technikai szakfeladat                                               
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú     
             közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés” szöveg 

     - Gazdálkodási jogköre a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
            előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás 
rögzíti  a  hozzá  tartozó,  önállóan  működő  óvodákkal  szövegrészből  "Vasgyári  u. 
Tagóvoda"     szöveg                    
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Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
-  a  bevezető  részben  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendeletre  vonatkozó  rendelkezései  alapján 
adja ki.” szöveggel
 
     - Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
              besorolása szövegrészt        
„6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása      
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveggel 

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
 
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
9) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Batsányi János Óvoda és a Belváros-
Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság  módosított  alapító  okiratának aláírására és 
elrendeli  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését.
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Közgyűlés döntését követő 8 napon belül



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              80   
10) A Közgyűlése döntése alapján az intézmény vezetője, köteles az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelenteni.

Felelős  :   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

IV-95/2683/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Gábor Áron „Művészeti  Iskola” Szakközépiskola épületének a  
Pannonhalmi Főapátság részére történő bérbeadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Gábor  Áron 
„Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola  Miskolc,  Kabar  u.  12.  sz.  alatti  épületének  a 
Pannonhalmi Főapátság részére történő bérbeadására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola 
igazgatóját,  hogy a Miskolc,  Kabar u 12.  sz.  alatt  kiürített  iskolaépületét  -  a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásai szerint - az átvevő 
által  ismert  használható  állapotban  -  a  berendezési  tárgyak  nélkül  -  100.000 
Ft+ÁFA/hó bérleti  díj  ellenében  2012.  augusztus  1-jétől  határozatlan  időre 
bérbeadja  -  a  Szent  Benedek  Gimnázium  és  Szakképző  Iskola  Miskolci 
Tagintézménye működtetésére - a Pannonhalmi Főapátságnak. Bérlő jogosult a 
Miskolc  23.467/7 hrsz.-ú ingatlan  udvarrészének  a  szakközépiskolával  közös 
használatára is, a bérelt épület megközelítéséhez, valamint oktatási feladatának 
ellátásához  szükséges  mértékben.  A  bérbeadott  ingatlan  üzemeltetési, 
fenntartási,  karbantartási  költségei  a  Bérlőt  terhelik.  A  bérleményen  végzett 
beruházások - a bérleti jogviszony fennállása alatt - a havi bérleti díj 50 %-áig 
számla ellenében beszámíthatóak. 
A Pannonhalmi Főapátság nyilatkozik, hogy a beruházásokat saját kockázatára 
végzi,  a  bérleti  jogviszony  rendes  felmondással,  közös  megegyezéssel,  a  
bérlőnek felróható okból, valamint egyéb jogszabályi kötelezés alapján történő 
megszűnése  esetében  az  Önkormányzat  felé  semmilyen  jogcímen  nem  él  
megtérítési igénnyel. 

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

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza a  Polgármestert,  gondoskodjon  a  Gábor  Áron 
„Művészeti Iskola” Szakközépiskola Miskolc, Kabar u 12. sz alatti épületének 
kiürítésével  kapcsolatban  felmerülő  költségek  biztosítása  érdekében  a 
költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 30.

IV-96/2684/2012. sz. határozatot

Tárgy: A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 
fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című pályázat benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „A  bűnmegelőzés 
szempontjából  kiemelten  fontos,  bűnelkövető  vagy  bűnelkövetés  szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című pályázat 
benyújtására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  jóváhagyja  pályázat  benyújtását  „A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából  veszélyeztetett  gyermek-  és  fiatalkorúak  segítése  TÁMOP 
5.6.1.B-12/2”címmel,  a  Miskolci  Egyetem  és  a  Drogambulancia  Alapítvány 
konzorciumi partnerek bevonásával. A pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  főpályázóként  nyújtja  be. A pályázat  beadása Miskolc Város 
Önkormányzatára gazdasági terhet nem ró, a pályázat saját erő szükséglete 0.-
Ft,  a  támogatás  mértéke  a  projekt  elszámolható  összes  költéségnek  100%-a. 
Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata a maximális  összegre, 40 millió 
forintra nyújtja be pályázatát. 

      Felelős: Polgármester
      Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály
      Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
      Határidő: 2012. május 18. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázat  által  elnyert  támogatásból,  a támogatott  projekt keretében megkötött 
együttműködéseket  fenntartja  és  működteti  a  támogatási  időszakot  követő 
legalább 1 éven keresztül. 

      Felelős: Polgármester
      Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály
      Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
      Határidő  :   folyamatos 
 

3. A  pályázó  a  projekt  befejezésétől  számított  5  évig,  a  támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1083/2006 EK 
Rendelet  57.  cikk  első  bekezdésében  foglaltaknak,  a  program  eredményeit 
fenntartja.  A  pályázó  a  projekttel  kapcsolatos  minden  dokumentumot 
elkülönítetten nyilvántart, és 2020.december 31-ig megőriz. 
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      Felelős: Polgármester
      Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály
      Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
      Határidő: folyamatos 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázathoz szükséges konzorciumi 
és együttműködési megállapodás megkötésére a Polgármestert hatalmazza fel. 

      Felelős: Polgármester
      Végrehajtásért felelős: Hatósági Főosztály
      Határidő  :   2012. május 18. 

IV-97/2685/2012. sz. határozatot

Tárgy: Hozzájárulás  „A Szinva-patak árvizes  szakaszainak rendezése  II.  
ütem” című projekthez kapcsolódóan Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzata és a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő  Zrt.  között  létrejövő  kötelező  kommunikációs  és  
tájékoztatási feladatok ellátására irányuló szerződés megkötéséhez

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat a „Szinva-patak 
árvizes  szakaszainak  rendezése  II.  ütem” című projekthez  kapcsolódó  kötelező 
kommunikációs  és  tájékoztatási  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés 
megkötésének jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő 
Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  nettó  799.853,-  Ft  +  ÁFA  díjazás 
ellenében Megbízási Szerződést kössön „A Szinva-patak árvizes szakaszainak 
rendezése  II.  ütem”  című  pályázat  kötelező  kommunikációs  és  tájékoztatási 
feladataira. A szerződés időtartama: 2012. május 1. – 2012. december 31. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

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

Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Önkormányzati
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Határidő:                     2012. április 30.
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IV-98/2686/2012. sz. határozatot

Tárgy: Hozzájárulás „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai  fejlesztése”  című  projekthez  kapcsolódó  kötelező  
kommunikációs  és  tájékoztatási  feladatok,  illetve  a  projekthez  
kapcsolódó marketing feladatok ellátására irányuló szerződés 
megkötéséhez a támogatási szerződés aláírását követően

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  „Diósgyőr-
Lillafüred  komplex  kulturális  és  ökoturisztikai  fejlesztése”  című  projekthez 
kapcsolódó kötelező kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve a projekthez 
kapcsolódó  marketing  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés  megkötésének 
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város  Önkormányzat  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő 
Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  szerződést  kössön  a  „Diósgyőr-
Lillafüred  komplex  kulturális  és  ökoturisztikai  fejlesztése”  című  projekthez 
kapcsolódó  kötelező  kommunikációs  és  tájékoztatási  feladatok,  illetve  a 
projekthez  kapcsolódó  marketing  feladatok  ellátására,  összesen  nettó 
53.000.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében. A megbízás határozott időtartamú, a 
projekt megvalósítási időszakára terjed ki. A projekt várható kezdési időpontja: 
2012. május 1. A projekt várható befejezési időpontja: 2014. április 30. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására.  

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

Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Határidő:                     2012. április 30.

IV-99/2687/2012. sz. határozatot

Tárgy: A 2011. évi Idegenforgalmi Feladatterv teljesítéséről szóló 
tájékoztató, és a 2012. évi Turizmus-Marketing Feladatterv 
jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Tájékoztató  a  2011.  évi 
Idegenforgalmi  Feladatterv  teljesítéséről,  és  a  Javaslat  a  2012.  évi  Turizmus – 
Marketing Feladattervre” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
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1)      Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi Idegenforgalmi Feladatterv 
teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

      Felelős:                                  Pfliegler Péter alpolgármester
      Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
      Határidő:                               azonnal
 
2)      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2012.  évi  Turizmus-Marketing 
Feladattervet a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

      Felelős:                                  Pfliegler Péter alpolgármester
      Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
      Határidő:                               azonnal

IV-100/2688/2012. sz. határozatot

Tárgy:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzetiségi 
Önkormányzatainak működéséről szóló beszámoló elfogadására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  Nemzetiségi  Önkormányzatainak  működéséről  szóló 
beszámoló elfogadására” című előterjesztést 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat,  a 
Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Görög Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Horvát 
Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Lengyel  Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Ruszin  Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Szerb 
Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  és  az  Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: azonnal

IV-101/2689/2012. sz. határozatot

Tárgy: Szinva-patak  és  mellékvízfolyásain  keletkező  szennyező  források  
fokozatos felszámolására című Intézkedési Terv 2011. évi 
végrehajtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a Szinva-patak 
és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos felszámolására című 
Intézkedési  Terv  2011.  évi  végrehajtásáról”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „A Szinva-patak és mellékvízfolyásain 
keletkező szennyező források fokozatos felszámolására című Intézkedési Terv 
2011. évi végrehajtásáról”szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős:                            Polgármester
Végrehajtásért felelős:   Főépítészi Főosztály
Közreműködik:               Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Pénzügyi és Költségvetési Osztály
Határidő:             Azonnal

IV-102/2690/2012. sz. határozatot

Tárgy:       Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt 
          határidejű  közgyűlési  határozatok  végrehajtásáról  (2011.  év  II.  

félév)

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  átruházott 
hatáskörök  gyakorlásáról,  valamint  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok 
végrehajtásáról (2011. év II. félév) szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról, 
valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2011. évi II. 
féléves beszámolót,  és a 2011. II. félévet megelőzően hozott és azóta folyamatban lévő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős:                                  Polgármester
Végrehajtásért felelős:         Jegyzői Kabinet
Határidő:                               azonnal

IV-103/2691/2012. sz. határozatot

Tárgy: A 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló jelentés 
elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Beszámoló  a  2011.  évi 
ellenőrzési  terv  végrehajtásáról”  című  előterjesztést  és  a  következő  határozatot 
hozza:

1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2011.  évi  ellenőrzési  terv 
végrehajtásáról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály
Határidő: azonnal
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2.  A Közgyűlés az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében elrendeli: 

• a  korszerű  munkavégzés  nélkülözhetetlen  számítástechnikai  eszközeinek  
(laptopok) indokolt cseréjét, 

• az  OrganP  rendszerhez  való  hozzáférés  biztosítását  az  ellenőrzésekhez  
kapcsolódóan. 

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. december 31.

IV-104/2772/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. között új „Közszolgáltatási Szerződés”  
megkötése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között új „Közszolgáltatási 
Szerződés  jóváhagyása”  című előterjesztést  megtárgyalta  és a  következő határozatot 
hozta:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között a - 
városüzemeltetési  feladatok ellátásáról  szóló,  2016. december  31.  napjáig határozott 
időtartamra szóló –  „Közszolgáltatási Szerződést” és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására.

Felelős:                                              Polgármester
Végrehajtásért felelős:                     Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály:    Gazdálkodási Főosztály.
Határidő:                                           2012. április 27.

IV-106/2780/2012. sz. határozatot

Tárgy:  „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és 
szennyvíz  III.  tisztítási  fokozat  létesítése”  pályázatban  az  önerő  
kiegészítése a BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  Javaslat  a  „Miskolc  város 
meglévő  szennyvízcsatorna  hálózatának  bővítése,  és  szennyvíz  III.  tisztítási  fokozat 
létesítése” pályázatban önerő kiegészítésére, a BM EU Önerő Alapra történő pályázat 
benyújtására c. sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc MJ Város 
Önkormányzata  „Miskolc  város  szennyvízcsatorna  és  szennyvíztisztító  telep 
fejlesztési  beruházása  saját  forrásának  kiegészítése”  címen.  pályázatot 
nyújtson be a BM EU Önerő Alapra.  
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. május 5.

2. A  Közgyűlés  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázat  az  alábbi  forrásösszetételben 
kerüljön benyújtásra a BM EU Önerő Alapra: 

A megvalósítandó  KEOP beruházás  teljes  összege:  3  909 964 345 Ft.  A saját  erő 
összege:  829 700 865 Ft,  amelyből  az  elszámolható  saját  erő  50%-ára  az  alábbiak 
szerint nyerhető támogatás:
 

Megnevezés Saját forrás megoszlása 

Saját forrás 
összesen

BM Önerő 
Alapból 

elnyerhető saját 
forrás 

kiegészítésére
(50%)

Fennmaradó 
biztosítandó 

saját erő 
(elszámolható)

 
(50%) 

Fennmaradó 
biztosítandó 

saját erő
(nem 

elszámolható)

Miskolc város 
szennyvízcsatorna 
és szennyvíztisztító 

telep fejlesztési 
beruházása saját 

forrásának 
kiegészítése

284 287 826 284 287 825 261 125 214 829 700 865

A  6/2012.  BM  rendelet  4.  §.-a  (2)  bek.  alapján  a  tervezett  fejlesztés  pénzügyi 
ütemezése, és azok forrásainak összetétele:
 
A KEOP beruházási költségeinek megoszlása évek és forrásösszetétel szerint: 
 

Évek Költségek
(Ft)

KEOP 
támogatás (Ft)
(84,417629%)

Elszámolható 
önerő (Ft)

(15,582371%)

Nem 
elszámolható 

önerő (Ft)

Összesen (Ft)
(KEOP+önerő)

2012 35 500 000 29 968 258 5 531 742 0 35 500 000

2013 1 790 000 000 1 511 075 559 278 924 441 0 1 790 000 000

2014 2 084 464 345 1 539 219 663 284 119 468 261 125 214 2 084 464 345

Összes 
beruházási 

költség
3 909 964 345 3 080 263 480 568 575 651 261 125 214 3 909 964 34

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012.május 5.
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3. A  Közgyűlés  egyetért azzal,  hogy  amennyiben  a  BM  EU  Önerő  Alapra 
történő  pályázat  benyújtása a  saját  forrás  kiegészítése  tekintetében  nem 
részesül  támogatásban, akkor  a  „Miskolc  város  meglévő  szennyvízcsatorna 
hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” c. pályázat 
keretében  megvalósuló  beruházás  megvalósításához  szükséges  önerő  teljes 
összegét,  829 700 865 Ft-ot a  jelenlegi üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosítja - a 
pályázathoz megkötött finanszírozási előszerződés szerint - a használati jogért 
fizetett díjelőleg formájában. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Határidő: folyamatos a projekt megvalósításával

4. A Közgyűlés  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a  BM EU Önerő  Alapra 
történő  pályázat  benyújtásához  kapcsolódó  nyilatkozatokat  megtegye  és  a 
pályázati dokumentációt aláírja. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Határidő: 2012. május 5. 

IV-105/2773/2012. sz. határozatot

Tárgy: a  Bem  József  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény székhelyének és jogállásának megváltoztatása, a Bem József Általános 
Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  illetve  a  Szirmai  Tagóvoda 
egyházi  fenntartásba  történő  átadása,  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a Tiszáninneni Református Egyházkerület között Közoktatási 
Megállapodás  megkötése,  a  Bem  József  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  egyházi  fenntartásba  történő  átadása  miatt 
szükségessé  váló  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okirat módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Tiszáninneni  Református  Egyházkerület  között 
Közoktatási  Megállapodás  megkötésére,  a Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény,  a  Pitypang  Óvoda,  az  Avas  és  Környéke  Óvodai 
Gazdasági  Igazgatóság  Alapító  Okiratának  módosítására”  című  előterjesztést  és  a 
következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 1-jétől a jelenleg székhely 
intézményként  működő  Bem  József  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményt  (3521  Miskolc,  Miskolci  u.  38/a.) 
tagintézményként, a jelenleg tagintézményként működő Arany János Általános 
Iskolát (3528 Miskolc, Csele u. 14.) székhelyintézményként működteti tovább. 
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Ezzel egyidejűleg az intézmény neve Arany János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményre módosul. 

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

2. A Közgyűlés  az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  alapító  okiratát  2012.  július  1.  napjával  az  alábbiak  szerint 
jóváhagyja. (1. sz. melléklet) 

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  a  bevezető  részből  a  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki” szöveg,
- Az intézmény székhelye, címe részből a „Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a”szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből 
az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.)  az  integráltan  oktatható  érzékszervi,  enyhe  értelmi,  beszédfogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus  okra vissza  nem vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő 
tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
- „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg,
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
-  a  bevezető  részben:  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
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közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint  az államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
-  a  szakfeladatok  megnevezése  szövegrészt:  „Foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.
Az Alapító Okiratban módosítja:
-  Az intézmény nevét  „Bem József  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény-ről  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény”-re,
- Az intézmény székhelyét „Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény-ről  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény”-re,
- Az intézmény székhelyének címét „3521 Miskolc, Miskolci út 38/a-ról, 3528 Miskolc 
Csele u. 14.” címre,
-  Az  intézmény  tagintézményét  „Arany  János  Általános  Iskolá-ról  Bem  József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”-re,
- Az intézmény tagintézményének címét „3528 Miskolc Csele u. 14.-ről, 3521 Miskolc, 
Miskolci út 38/a.”-ra,
-  Az  intézmény  működési  körzete  székhely  tekintetében  szöveget  „Az  intézmény 
működési körzete tagintézmény tekintetében” szövegre, 
-  Az  intézmény  működési  körzete  telephely  tekintetében  szöveget  „Az  intézmény 
működési körzete székhely tekintetében” szövegre,
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. július 1.
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3. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bem  József  Általános  Iskola  és 

Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (3521  Miskolc,  Miskolci  u.  38/a.), 
valamint  a  Pitypang  Óvoda  (3528  Miskolc,  Fövényszer  u.  35.)  Szirmai 
Tagóvodájának  (3521  Miskolc,  Óvoda  u.  7.  sz.),  mint  közoktatási 
intézményeknek  önkormányzati  fenntartói  jogát,  a  gyermekek  és  tanulók 
nevelését-  oktatását, mint közoktatási feladatot, valamint a feladat ellátásához 
szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2012. augusztus 31. 
napjával  -  határozatlan  időre  -  átadja a  Tiszáninneni  Református 
Egyházkerületnek és az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t a határozat 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. augusztus 31.
 

4. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat  1.  sz.  mellékletében 
található Közoktatási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 11.

5. A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör 
gyakorlója  a  közalkalmazottak  nyilatkozata  alapján  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

6. A Közgyűlés  hozzájárul,  hogy az  önkormányzat  által  biztosított  munkáltatói 
kölcsönszerződést kötött dolgozók visszafizetési kötelezettségüknek az eredeti 
szerződés feltételei szerint tesznek eleget. 

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

7. A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  Bem  József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Pitypang Óvoda 
Szirmai  Tagóvodája  önkormányzati  fenntartói  jogának  átadása  miatt  -  2012. 
augusztus  31. napjával  -  a  szükségessé  váló  költségvetési  előirányzatok 
átcsoportosításáról. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

8. A Közgyűlés felkéri  a Polgármestert,  hogy a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  a  Pitypang  Óvoda  Szirmai 
Tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a normatív állami 
hozzájárulás  és  a  normatív  kötött  felhasználású  támogatás  lemondásáról 
intézkedjen  a  Magyar  Államkincstár  felé.  Az  önkormányzat  az  Egyháznak 
kiegészítő támogatást nem fizet. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

9. A Közgyűlés felkéri  a Polgármestert,  hogy a Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  a  Pitypang  Óvoda  Szirmai 
Tagóvodája – egyházi kötelezettséget nem vállaló – gyermekeinek és tanulóinak 
elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: az intézmény vezetője
Határidő: 2012. június 30.

10.A Közgyűlés  az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  alapító  okiratának  módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az 
alábbiak szerint jóváhagyja. (2. sz. melléklet) 

     Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  Az  intézmény  tagintézménye,  címe  részből  a  „Bem  József  Általános  Iskola  és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a”szöveg,
- „Az intézmény tagintézménye, címe szöveg”,
-  Az intézménybe felvehető maximális  tanulólétszám szövegrészből a „Miskolci  u.: 
340 fő” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete tagintézmény tekintetében:” cím,
-  A  feladatellátást  szolgáló  ingatlan  vagyon  részből  a  „49035.  hrsz.-on  7.412  m2 
területű ingatlanon lévő (Miskolci u. 38/a) iskolaépület” szöveg.
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.
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11.A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Arany János Általános Iskola és 

Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Alapító  Okiratainak  aláírására  és 
elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar 
Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásba  vételhez  történő 
megküldését. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

12.A  Közgyűlés  kötelezi  az  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15napon belül

13.A Közgyűlés az intézmény átszervezésére való tekintettel Vargáné Néző Mária, 
a  Bem  József  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
vezetőjének  a  magasabb  vezetői  megbízását  2012.  július  1.  napjával 
visszavonja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 1.

14.A Közgyűlés pályázatot hirdet a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az Arany 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3528 Miskolc, 
Csele u. 14.) intézményvezetői beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 
31-ig terjedő határozott időre. 

A Közgyűlés 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
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IV-107/2781/2012. sz. határozatot

Tárgy: A 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó 
céltámogatási igény benyújtásához való hozzájárulás.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  2012.  évi 
egészségügyi  gép-műszer  beszerzésre  vonatkozó  céltámogatási  igény  benyújtásához 
való hozzájárulásra” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  helyi 
önkormányzatok  címzett  és  céltámogatási  rendszeréről  szóló  1992.  évi  LXXXIX. 
törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 19/2005.(II. 11.) Korm. rendelet 
szerint  –  az  Önkormányzat  2012.  évre  egészségügyi  gép-műszer  beszerzés 
vonatkozásában céltámogatási igényt nyújtson be.

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igény pozitív elbírálása esetén a 
szükséges 25 % önrészt, legfeljebb 12 millió forintot a 2012. évi költségvetés terhére 
biztosítja, úgy hogy az önrész 100%-ának megfelelő összeget a MISEK Nonprofit Kft. 
a saját költségvetéséből Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megtéríti.

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály

MISEK Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: folyamatos

3.) A közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati önrész 100%-ának biztosítása 
vonatkozásában a MISEK Nonprofit Kft-vel megállapodást kössön.

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentáció kötelező elemét 
képező nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és a céltámogatási igénybejelentéssel 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal
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IV-108/2778/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításához történő előzetes hozzájárulás.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVLC Miskolci 
Vízilabda  Club  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  alapításának 
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához, mint az MVSI Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, alapítója és úgyis, mint a Miskolc Holding 
Zrt. egyedüli részvényese előzetes hozzájárulását adja. 

Az  MVLC  Nonprofit  Kft.  törzstőkéje  600.000  Ft.  A  tagok  üzletrészei  a  tagok 
törzsbetétjeihez igazodnak, ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész: 70 %
Név (Cégnév): MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Székhely: 3515 Miskolc, Egyetem u. 2.

2. üzletrész: 30 %
Név (Cégnév): Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 
 
Felelős  :   Polgármester
Végrehajtásért felelős: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

IV-109/2776/2012. sz. határozatot

Tárgy: Hozzájárulás a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan 
hasznosítási feltételeihez 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc, 
Széchenyi u. 107.sz. alatti ingatlan hasznosítási feltételeinek módosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1,  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy Miskolc Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata  a Miskolc,  Széchenyi  u.  107. sz.  alatti  ingatlant  – kivéve az 
épület  földszinti,  közvetlenül  hasznosított  üzlethelyiségeit  -  2012.  április  1.  napjától 
2017.  március  31.  napjáig  bérbe  adja  a  NORDA  Észak-magyarországi  Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Az ingatlan rendeltetésszerű 
használatához  szükséges,  a  bérbeadóra  tartozó  és  a  NORDA  által  már  korábban 
elvégzett  munka  értékéből  36  hónapon  keresztül  havi  nettó  1.000.000  Ft  összeg  - 
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összesen 36 millió Ft kerüljön beszámításra a bérleti díjba. A havi bérleti díj 2.300.000 
Ft + Áfa, mely a beszámítás időszaka alatt nem emelkedik, első emelésre 2015. április 
1. napjától, ill. ezt követően évente kerülhet sor az éves infláció mértékének figyelembe 
vételével. A helyiséghasználattal kapcsolatban felmerült költségeket továbbra is (rezsi, 
karbantartási költség, stb.) a bérlő viseli. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. április 30.

2, Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a 
2007. február 1. napjától fennálló üzemeltetési szerződést 2012. március 31. napjával 
közös megegyezéssel megszüntesse. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. március 31.

3,  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  MIK Zrt.-t  a  NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
kötendő bérleti szerződés aláírására.

Jelen  határozattal  a  IV-84/16.418/2007.  sz.  közgyűlési  határozat  12.  pontja  hatályát 
veszti.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. április 1.

IV-110/2777/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Bolt részére helyiség biztosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat Miskolc Bolt részére 
helyiség biztosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének a  helyiségek bérletéről  szóló 19/2011. (V.18.)  önkormányzati 
rendelete 3.§ (2) bekezdése alapján a Miskolci Turisztikai Kft. és a Tourinform 
Iroda  részére  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  2433/3/A/26  hrsz-ú, 
természetben Miskolc, Széchenyi u. 6/B. szám alatt található 171 m2 nagyságú 
helyiségcsoportot  Miskolc  Bolt  céljára  160.000  Ft/hó  +  Áfa  kedvezményes 
bérleti díjon - mely díj minden évben az infláció mértékével emelkedik – 3 évre 
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+ 5 év opciós joggal bérbe adja. A bérleti díj összegét a Miskolci Turisztikai 
Kft., mint a Miskolc bolt rész üzemeltetője és a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint a Tourinform Iroda fenntartója fele-fele arányban állja. A 
helyiséghasználattal  kapcsolatban  felmerült  költségeket  (rezsi,  karbantartási-
felújítási költség, stb.) a helyiség bérlője viseli. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtásért felelős főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:
Határidő:

MIK Zrt.
azonnal

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Tourinform Iroda a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. Törvény 11.§ (13) bekezdése alapján mentesüljön a bérleti 
díj fizetésének kötelezettsége alól. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtásért felelős főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:
Határidő:

MIK Zrt.
azonnal

3. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a fenti tartalommal a bérleti szerződés 
előkészítésére és megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtásért felelős főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:
Határidő:

MIK Zrt.
2012. április 30.

IV-111/2795/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Herman Ottó Emlékpark önkormányzati tulajdonba vétele 
tárgyában a Magyar Állam felé igény bejelentése

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat a Herman Ottó 
Emlékpark  önkormányzati  tulajdonba  vétele  tárgyában  a  Magyar  Állam  felé 
igény bejelentésére ” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.         Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) c) 
pontja alapján kezdeményezze a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-nél a 
Miskolc 31329/1 hrsz.-ú, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Bükki Nemzeti 
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Park vagyonkezelésében álló Herman Ottó Emlékpark megnevezésű ingatlan ingyenes 
önkormányzati  tulajdonba vételét  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott közösségi tér biztosítása, közművelődési 
tevékenység  támogatása,  mint  önkormányzati  feladat  elősegítésére,  a  muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 73.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a 76.§ (1) bekezdése, valamint (2) 
bekezdésének  b)  és  g)  pontjában  meghatározott  közcél  és  kötelező  önkormányzati 
feladat elősegítése céljából. 

2.         A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 31329/1 hrsz.-ú, 
Herman Ottó Emlékpark ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának igényét bejelentse az MNV Zrt. felé, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja.

3.        Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  ingyenes  tulajdonba  adás 
érdekében felmerülő költségeket vállalja.

4.          Az  ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  vétele  a  terület  kistérségi 
elképzeléseivel nem ellentétes. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft. 
Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 

IV-112/2794/2012. sz. határozatot

Tárgy:  „Turisztikai attrakciófejlesztés  Miskolc-Tapolcán”  című  projekt  
önrészének biztosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  „Turisztikai  
attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” című projekt önrészének biztosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a "Turisztikai 
attrakciófejlesztés  Miskolc-Tapolcán"  című  pályázat  önerejének  biztosítására  400 
millió Ft, azaz Négyszázmillió forint önkormányzati saját forrást rendelkezésre bocsát. 
A pályázathoz szükséges 400 millió Ft saját erő fedezete egyrészt az Önkormányzat 
2012. évi eredeti költségvetésében a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” 
beruházási tételsoron jóváhagyott 960.000 e Ft-os kiadási előirányzat saját erő hányada 
(336.000 e Ft),  másrészt  a  nevezett  beruházási  tételsoron szereplő,  2011.  évről  -  a 
2011. évi  Zárszámadás  jóváhagyását  követően -  a  tárgyévre  áthúzódó 106.250 e Ft 
önkormányzati önerő forrásaként jóváhagyott  előirányzat.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Főépítész Főosztály
Határidő: azonnal
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IV-113/2775/2012. sz. határozatot

Tárgy: Közoktatási típusú sportiskolai osztály indításának engedélyezése a 
Bársony-Hunyadi Általános Iskolában, az intézmény alapító 
okiratának módosítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közoktatási típusú 
sportiskolai  oktatás  bevezetésére  a  Bársony-Hunyadi  Általános  Iskolában”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bársony-Hunyadi  Általános 
Iskolában a  2012/2013.  tanévben első és ötödik évfolyamon,  a  továbbiakban 
felmenő  rendszerben  közoktatási  típusú  sportiskolai  osztály  indítását 
engedélyezi. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 1.

2. A  Közgyűlés  a  Bársony-Hunyadi  Általános  Iskola  beiskolázási  körzetét  - 
közoktatási típusú sportiskolai osztályok tekintetében - Miskolc város területére 
vonatkozóan határozza meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 1.

3. A Közgyűlés a Bársony-Hunyadi Általános Iskola alapító okiratát 2012. július 
1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. melléklet) 

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  a  bevezető  részből  a  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből 
az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus  okra vissza  nem vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő 
tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,
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-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
- a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg,

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
-  a  bevezető  részben:  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint  az államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szöveggel,
- 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása,
- 68 Ingatlanügyletek” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt:
-  „Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal,
-  alaptevékenysége  szövegrészt  „közoktatási  típusú  sportiskolai  osztályok 
működtetése” szöveggel,
-  „Az  intézmény  működési  körzete  közoktatási  típusú  sportiskolai  osztályok 
tekintetében: Miskolc város” szöveggel.
 
Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
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-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. július 1.

4. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Bársony-Hunyadi  Általános 
Iskola  Alapító  Okiratának  aláírására  és  elrendeli  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

5. A Közgyűlés kötelezi a Bársony-Hunyadi Általános Iskola vezetőjét, hogy az 
Alapító  Okiratban  bekövetkezett  változásokat  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

IV-114/2789/2012. sz. határozat

Tárgy: A  nevelési-oktatási  intézményekben  indítható  osztályok  és  csoportok, 
valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  a nevelés–oktatási 
intézményekben  a  2012/2013-as  tanévben  indítható  csoportok,  osztályok  és 
alkalmazotti  létszámok meghatározására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

1.)   Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése az óvodákban a  2012/2013. nevelési 
évben indítható  csoportok számát  2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg:
(* egyházi átadásban, vagy átszervezésben érintett intézmény)

Belvárosi-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz tartozó óvodák esetében
(Miskolc, Serház u.) 
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Intézmény 
A2011/2012. 
nevelési  évben 
engedélyezett
csoportszám

Csoportszám 
(csökkenés, 
emelkedés)

A  2012/2013. 
nevelési  évben 
engedélyezett 
csoportszám

Nyitnikék Óvoda
~ Szivárvány Tagóvoda
~ Vadász úti Tagóvoda

12 0 12

Diósgyőri Óvoda
~Stadion Sport Tagóvoda.
~Lorántffy Zs Tagóvoda
~Bulgárföldi Tagóvoda

17 0 17

Batsányi János Óvoda
~Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda
~Mesevár Tagóvoda .
~Szeder u Tagóvoda
~Vasgyári Tagóvoda*

21 -3
18

József úti Óvoda
~Brigád úti Tagóvoda .
~Brunszvik Teréz Tagóvoda
~Dózsa György úti. Tagóvoda
~Szent László úti Tagóvoda

25 0 25

Százszorszép Óvoda
~Bársony J. úti Tagóvoda .
~ Reményi E. úti Tagóvoda.
~Tündérkert Tagóvoda

25 0 25

Összesen: 100 -3 97

Avas  és  Környéke  Óvodai  Gazdasági  Igazgatósághoz  tartozó  óvodák  esetében 
(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
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Intézmény A  2011/2012. 

nevelési  évben 
engedélyezett
csoportszám

Csoportszám 
(csökkenés, 
emelkedés)

A 2012/2013. nevelési 
évben  engedélyezett 
csoportszám

Avastető Óvoda
~Leszih úti Tagóvoda 
~Szilvás úti Tagóvoda

19 2 21

Napraforgó Óvoda
~Áfonyáskert Óvoda 
~Középszer Tagóvoda 
~Petneházy úti Tagóvoda
~Benedek Elek Óvoda 
~Várhegy úti Tagóvoda 
~Mész u. Tagóvoda*

33 -3
-3

27

Szinva-Népkerti Óvoda
~Pitypang tagóvoda
~Selyemréti Tagóvoda
~Szirmai Tagóvoda*
~Zsolcai kapui Tagóvoda

21 -3 18

Belvárosi Óvoda
~ Katowice Sport Tagóvoda
~ Kassai úti Tagóvoda

18 +1 19

Összesen: 91 -6 85

Óvodák összesen 191 -9 182

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

2.)   A  Közgyűlés  az  általános  iskolákban  a  2012/2013.  tanítási  évben  indítható 
csoportok, osztályok számát  2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza 
meg:
(* egyházi átadásban érintett intézmény; ** székhely intézmény )

Intézmény
2011/2012-ben 
eng. oszt. száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013-ban 
indítható
oszt. száma

Bársony-Hunyadi Általános Iskola
~ 13. Sz. Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 32 0 32

Kazinczy  Ferenc  Általános  és  Magyar-  Angol  Két 
Tanítási Nyelvű Iskola
~ Miskolctapolcai Általános Iskola 

31 0 31

Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 20 0 20

Szabó Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvű 
Iskola 24 0 24

Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola

19
2 felnőtt

-1
-2 felnőtt

18
0 felnőtt
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10.  Sz.,  Petőfi  Sándor  Ált.  és  Magyar  -  Angol  Két 
Tanítási Nyelvű Iskola
~Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola

23
+3öv

0 23
+3 öv

Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény**
~ Bem József Általános Iskola*

17
-1
-8 8

21. Sz. Általános Iskola
~Móra Ferenc Általános Iskola* 30

-1
-15 14

II.  Rákóczi  Ferenc  Ált.  és  Magyar-Német  Két  Tanítási 
Nyelvű Iskola
~Győri K. Általános Iskola

31 0 31

Könyves  Kálmán  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
~ Kaffka Margit Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

35 0 35

Szilágyi  Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola
- Görömbölyi Ált. Iskola
-  Gárdonyi  Géza  Ált.  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási 
Nyelvű Iskola*

31 -7 24

Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási 
Nyelvű Iskola
~ Erenyői Általános Iskola

21 0 21

Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
~  Munkácsy  Mihály  Általános  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

32+4 felnőtt 0 32+4 felnőtt

Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
~Széchenyi  István  Általános  és  Alapfokú  Művészeti 
Iskola

34 0 34

Komlóstetői Általános Iskola 14 -1 13

Éltes  Mátyás  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
~ Tüskevár Ált. Isk.
~ Óvoda

39

4

-3

0

36

4

Összesen Óvoda
Iskola nappali
Nappali összevont
Esti
Levelező

4
433
3
2
4

-
-37
-
-2
-

4
396
3
0
4

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                         2012. szeptember 1.
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3.)      A Közgyűlés  az általános iskolákban működő alapfokú művészetoktatás 2012/2013. 
tanévben indítható művészeti csoportjainak számát és a felvehető maximális létszámot 2012.  
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény 2012/2013-ban indítható
oszt. /tanulók száma

Fazekas Ált. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• zeneművészet:
• tánc-, képző és színművészet

430 fő
36 csoport

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** 
• táncművészet
• képzőművészet 70 fő

 6 csoport

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
cv) zeneművészet
cw) tánc-és képzőművészet 

20 fő
12 csoport

Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
~ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
(5) tánc- és képzőművészet 46 csoport

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
~ Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• tánc- és képzőművészet

16 csoport

Miskolci  Egressy  Béni-Erkel  Ferenc  Zeneiskola  Alapfokú  Zeneoktatási 
Intézmény
~ zeneművészet 1.350 fő

• zeneművészet:
• tánc-, képző -és színművészet 

1.800 fő
110 csoport 

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

4.) A Közgyűlés az általános iskolákban a 2012/2013. tanítási évben indítható iskolaotthonos, 
napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát 2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg:
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Intézmény
2011/2012.tanév Csökkenés/emelkedés 2012/2013.tanév

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Bársony Ált. Isk.
~13. Sz. Hunyadi I. 12 6 1 0 0 0 12 6 1

Kazinczy Ált. Isk. 
~ Miskolctapolcai 8 8 0 0 -1 0 8 7 0

Fazekas U. Á. Isk.  6 4 4 0 0 0 6 4 4

Szabó L. Ált. Iskola 11 2 1 0 0 0 11 2 1

Selyemréti Ált. Isk. 8 4 1 0 0 0 8 4 1

10. Sz. Petőfi S. 
~ Rónai F. Ált. Isk. 4 9 0 0 0 0 4 9 0

Arany  János  Általános 
Iskola**
~ Bem J. Ált. Iskola* 

0 7 0 0 -4 0 0 3 0

21. Sz. Ált. Iskola
~Móra F. Ált. Iskola* 4 9 1 0 -6 -1 4 3 0

II. Rákóczi Ált. Isk. 
~ Győri Kapui I. 13 3 0 0 -2 0 13 1 0

Könyves K. Ált. Isk. 
~ Kaffka M. 0 16 0 0 -1 0 0 15 0

Szilágyi D. Ált. Isk.
~ Görömbölyi 
~ Gárdonyi G. *

5 11 2 -1 -3 -1 4 8 1

Bulgárföldi Ált. Isk.
~Erenyői Ált. Iskola 4 6 1 0 0 0 4 6 1

Herman O. Ált. Isk.
~ Munkácsy M.  0 14 0 0 -1 0 0 13 0

Avastetői Ált. Isk. 
~ Széchenyi I. 0 20 3 0 -1 0 0 19 3

Komlóstetői Ált. Isk. 6 1 2 0 -1 0 6 0 2

Éltes M. Ált. Iskola
~Tüskevár Ált. Isk. 0 17 2 0 0 0 0 17 2

Összesen: 81 137 18 -1 -20 -2 80 117 16

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

5.)  A Közgyűlés a középfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanítási 
évben indítható  osztályok számát   2012. szeptember  1.  napjától  az alábbiak  szerint 
határozza meg:
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Intézmény 
2011/2012-ben 
engedélyezett  osztályok 
száma

Csökkenés/emelkedés 2012/2013-ban  indítható 
osztályok száma

Nappali esti lev. nappali esti lev. nappali esti lev.

Gimnáziumok

Avasi Gimnázium 22 0 0 -1 0 0 21 0 0

Diósgyőri Gimnázium 19 0 0 -1 0 0 18 0 0

Földes Ferenc Gimnázium 24 13 4 -1 0 0 23 13 4

Herman Ottó Gimnázium 25 0 8 -1 0 -4 24 0 4

Zrínyi I Gimnázium 17 0 0 -1 0 0 16 0 0

Gimnázium összesen 107 13 12 -5 0 -4 102 13 8

MITISZK-hez tartozó intézmények

Andrássy   Gyula 
Szakközépiskola 24 0 0 0 0 0 24 0 0

Bláthy  Ottó  Villamosipari 
Szakközépiskola 20 0 1 -1 0 0 19 0 1

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző  Iskola  és 
Kollégium 

36 0 0 -2 0 0 34 0 0

Kandó  Kálmán 
Szakközépiskola 20 0 0 -2 0 0 18 0 0

Szentpáli  I.  Kereskedelmi 
és  Vendéglátó 
Szakközépiskola  és 
Szakiskola 

35 0 0 0 0 0 35 0 0

MITISZK összesen 135 0 1 -5 0 0 130 0 1

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények

Berzeviczy  Gergely 
Szakközép-iskola  és 
Szakképző Központ 

30 0 0 -1 0 0 29 0 0

Debreczeni  Márton 
Szakképző Iskola 19 0 0 -3 0 0 16 0 0

Gálffy TISZK összesen 49 0 0 -4 0 0 45 0 0

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények

Bartók  Béla 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola

7 2 0 -2 0 0 5 2 0

Eötvös  József  Építőipari, 
Művészeti  Szakképző 
Iskola 

28 0 0 -5 0 0 23 0 0

Gábor  Áron  „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola* 21 0 0 -3 0 0 18 0 0

Kós  Károly  Építőipari 
Szakközépiskola 52 0 1 -1 0 0 51 0 1

Fazola TISZK összesen 108 2 1 -11 0 0 97 2 1



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              108   

Intézmény 
2011/2012-ben 
engedélyezett  osztályok 
száma

Csökkenés/emelkedés 2012/2013-ban  indítható 
osztályok száma

Nappali esti lev. nappali esti lev. nappali esti lev.

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények

Baross  Gábor Közlekedési 
és  Postaforgalmi 
Szakközépiskola

26 0 0 -2 0 0 24 0 0

Szemere  Bertalan 
Szakközép-iskola, 
Szakiskola és Kollégium 

47 0 0 -2 0 0 45 0 0

Széchenyi TISZK összesen 73 0 0 -4 0 0 69 0 0

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények

Ferenczi  Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola

29 4 0 -1 0 0 28 4 0

Martin  János   Szakképző 
Iskola 21 0 0 0 0 0 21 0 0

Nem  TISZK-es 
intézmények összesen 50 4 0 -1 0 0 49 4 0

Szakképzés összesen 415 6 2 -25 0 0 390 6 2

Középiskolák összesen 522 19 14 -30 0 -4 492 19 10

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

6.)  A Közgyűlés a középfokú oktatási intézményekben a 2012/2013. tanítási évben indítható 
iskolaotthonos,  napközi  otthonos  és  tanulószobai  csoportok  számát  2012.  szeptember  1. 
napjától az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény

2011/2012.tanévben
engedélyezett Csökkenés/emelkedés 2012/2013.tanévre 

engedélyezett

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Tan. 
szoba

Herman  Ottó 
Gimnázium 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Martin  János 
Szakképző Iskola 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Humán főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. szeptember 1.
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7.)   A Közgyűlés az óvodákban a fentiekben meghatározott csoportszámok alapján az 
alábbi alkalmazotti létszámokat határozza meg: 

Belvárosi-Diósgyőr Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Serház u. 1.):

Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Létszámváltozás
(csökkenés, emelkedés)

A  2012/2013.  nevelési 
évben  engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.

Belváros  Diósgyőr  Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság

0 10 10 0 0 0 0 10 10

Nyitnikék Óvoda
Szivárvány Tagóvoda
 Vadász u. Tagóvoda.

26 26 52 0 -3 -3 26 23 49

Diósgyőri Óvoda
Lórántffy Tagóvoda 
Stadion Sport Tagóvoda
Bulgárföldi Tagóvoda

35 27 62 0 -1 -1 35 26 61

Batsányi J Óvoda
Szlovák  Nemzetiségi 
Tagóvoda 
Mesevár Tagóvoda
Szeder u. Tagóvoda
Vasgyári Tagóvoda*

43 35 78 -6 -9 -15 37 26 63

József úti Óvoda
Brigád u. Tagóvoda
Brunszvik T Tagóvoda
Dózsa Gy. u. Tagóvoda
Szent L. u. Tagóvoda

55 44 99 0 0 0 55 44 99

Százszorszép Óvoda
Bársony J. u. Tagóvoda.
Reményi E. u. Tagóvoda
Tündérkert Tagóvoda

52 37 89 0 -2 -2 52 35 87

Összesen 211 179 390 -6 -15 -21 205 164 369

Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság (Miskolc, Hadirokkantak u.14):

Intézmény 
Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Létszámváltozás
(csökkenés, 
emelkedés)

A  2012/2013.  nevelési 
évben  engedélyezett 
alkalmazotti létsz.

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.

Avas  és  környéke  Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság

0 10 10 0 0 0 0 10 10

Avastető Óvoda
Leszih úti Tagóvoda
 Szilvás úti Tagóvoda

39 29 68 4 2 6 43 31 74



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              110   

Intézmény 
Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Létszámváltozás
(csökkenés, 
emelkedés)

A  2012/2013.  nevelési 
évben  engedélyezett 
alkalmazotti létsz.

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyéb össz.

Napraforgó Óvoda
Áfonyáskert Óvoda*
Középszer Tagóvoda
Petneházy ú. Tagóvoda
Benedek Elek tagóvoda*
Várhegy úti Tagóvoda*
Mész u. Tagóvoda*

68 57 125 -10 -9 -19 58 48 106

Szinva – Népkerti Óvoda
Zsolcai kapu 17.
Pitypang Tagóvoda
Selyemréti Tagóvoda*
Szirmai Tagóvoda*

44 37 81 -6 -6 -12 38 31 69

Belvárosi Óvoda
Katowice Sport Tagóvoda
Kassai úti Tagóvoda

37 29 66 1 -2
+1

0 38 28 66

Összesen 188 162 350 -11 -14 -25 177 148 325

Óvodák összesen: 399 341 740 -17 -29 -46 382 312 694

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

8.)  A Közgyűlés  az  alapfokú  intézményekben  az  elfogadott  osztály-  és  csoportszámokhoz 
igazodva az alábbi alkalmazotti létszámokat határozza meg: 
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Intézmény

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben eng. 
álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Bársony J. Ált. Iskola 
- Hunyadi M. Ált. Isk. 73 38 111 0 -5 -5 73 33 106

Kazinczy F. Ált. Isk.
-Miskolctapolcai  Ált. 
Isk. 

66 25 91 -2 -4 -6 64 21 85

Fazekas U. Ált. Isk. 72 19 91 -1 0 -1 71 19 90

Szabó L. Ált. Iskola 54 26 80 -1 -3 -4 53 23 76

Selyemréti Ált. Iskola 53 25 78 -2 -2 -4 51 23 74

10.  Sz.  Petőfi  S.  Ált. 
Isk.
- Rónai F. Ált. Iskola 

61 26 87 -2 -2 -4 59 24 83

Arany  J.  Ált.  Isk.** 
-Bem J. Ált. Iskola* 41 28 69 -23 -17 -40 18 11 29

21. Sz. Ált. Iskola 
- Móra F. Ált. Isk.* 67 31 98 -2

-30
-6
-8 -46 35 17 52

II. Rákóczi F. Ált. Isk.
- Győri K. Ált. Iskola 71 24 95 0 -4 -4 71 20 91

Könyves K. Ált. Iskola 
- Kaffka M. Ált. Isk. 73 36 109 0 -5 -5 73 31 104

Szilágyi D. Ált. Iskola 
- Görömbölyi Ált. Isk
-  Gárdonyi  G.  Ált. 
Isk.* 

67 26 93 -1
-17

-2
-6

-3
-23 49 18 67

Bulgárföldi Ált. Iskola
- Erenyői Ált. Iskola 43 17 60 0 -1 -1 43 16 59

Herman O. Ált. Iskola 
-  Munkácsy  M.  Ált. 
Isk.

74 37 111 -3 -4 -7 71 33 104

Avastetői Ált. Isk.
-Széchenyi I. Ált. Isk. 91 40 131 0 -5 -5 91 35 126

Komlóstetői Ált. Iskola 36 22 58 -2 -2 -4 34 20 54

Éltes M. Ált. Iskola 
- Tüskevár Ált. Isk. 77 54 131 -3 -3 -6 74 51 125

Egressy B. Zeneiskola 67 13 80 -1 0 -1 66 13 79

Miskolci  Nevelési 
Tanácsadó  és 
Pedagógiai Intézet 

39 9 48 -6 -3 -9 33 6 39

Összesen 1.125 496 1.621 -96 -82 -178 1029 414 1443
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Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1.

9.)  A  Közgyűlés  a  középfokú  intézményekben  az  elfogadott  osztály-  és 
csoportszámokhoz igazodva az alábbi alkalmazotti létszámokat határozza meg:
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Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2012/2013-es 
tanévben
engedélyezett 
álláshelyek száma 

Ped. Egyéb Össz Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Öss
z

Gimnáziumok

Avasi Gimnázium 59 43 102 -3 -2 -5 56 41 97

Diósgyőri Gimnázium 49 22 71 -2 -1 -3 47 21 68

Földes Ferenc Gimnázium 71 23 94 -3 -1 -4 68 22 90

Herman Ottó Gimnázium 70 34 104 -2 -2 -4 68 32 100

Zrínyi Ilona Gimnázium 48 24 72 -1 -1 -2 47 23 70

Gimnázium összesen 297 146 443 -11 -7 -18 286 139 425

MITISZK-hez tartozó intézmények 

Andrássy  Gyula 
Szakközépiskola 60 30 90 0 -2 -2 60 28 88

Bláthy  Ottó  Villamosipari 
Szakközépiskola 47 15 62 -2 -1 -3 45 14 59

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző  Iskola  és 
Kollégium 

84 91 175 -3 -5 -8 81 86 167

Kandó  Kálmán 
Szakközépiskola 51 11 62 -1 0 -1 50 11 61

Szentpáli I.  Kereskedelmi és 
Vendéglátó  Szakközépiskola 
és Szakiskola 

64 25 89 -1 -1 -2 63 24 87

MITISZK összesen 306 172 478 -7 -9 -16 299 163 462

Gálffy TISZK-hez tartozó intézmények 

Berzeviczy  Gergely 
Szakközép-iskola  és 
Szakképző Központ 

64 30 94 -2 -2 -4 62 28 90

Debreczeni  Márton 
Szakképző Iskola 37 39 76 -2 -2 -4 35 37 72

Gálffy TISZK összesen: 101 69 170 -4 -4 -8 97 65 162

Fazola TISZK-hez tartozó intézmények 

Bartók  Béla  Zeneműv. 
Szakközépiskola 46 8 54 -2 0 -2 44 8 52

Eötvös  József  Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola 66 50 116 -12 -3 -15 54 47 101

Gábor  Áron  „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 53 21 74 -6 -2 -8 47 19 66

Kós  Károly  Építőipari 
Szakközépiskola 94 35 129 -2

6 -2 2 98 33 131

Fazola TISZK összesen: 259 114 373 -16 -7 -23 243 107 350
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Intézmény 

Megállapított
álláshelyek
a 2012. 01.01.

Álláshely változás
csökkenés/emelkedés

2012/2013-es 
tanévben
engedélyezett 
álláshelyek száma 

Széchenyi TISZK-hez tartozó intézmények 

Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola

65 33 98 -2 -2 -4 63 31 94

Szemere  Bertalan 
Szakközépiskola,  Szakiskola 
és Kollégium 

101 105 206 -5 -5 -10 96 100 196

Széchenyi TISZK összesen 166 138 304 -7 -7 -14 159 131 290

TISZK-ekhez nem tartozó intézmények 

Ferenczi  Sándor 
Egészségügyi 
Szakközépiskola

72 35 107 0 -2 -2 72 33 105

Martin  János  Szakképző 
Iskola 48 33 81 0 0 0 48 33 81

TISZK-hez  nem  tartozó 
intémények összesen: 120 68 188 0 -2 -2 120 66 186

Szakképzés  összesen 952 561 1513 -34 -29 -63 918 532 145
0

Középfok  összesen 1249 707 1956 -45 -36 -81 1204 671 187
5

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1.
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IV-115/2774/2012. sz. határozatot

Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák 
átszervezése

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  jelenleg  tagóvodaként  működő 
Napraforgó Tagóvodát 2012. augusztus 31-től mint székhely intézményt, Napraforgó 
Óvoda névvel (3529 Miskolc Gesztenyés u. 18., OM: 028602) működteti tovább. 

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

2.)  A Közgyűlés  a jelenleg  központi  óvodaként működő Áfonyáskert  Óvodát  (3529 
Miskolc, Áfonyás u. 16.) 2012. augusztus 31-től, a Napraforgó Óvoda tagóvodájaként, 
Áfonyáskert Tagóvoda néven működteti tovább.

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

3.)  A Közgyűlés  az Áfonyáskert  Tagóvodát  (3529 Miskolc,  Áfonyás  u.16.)  jogutód 
nélkül  megszünteti,  és  az  épületet  a  Martin  János  Szakképző  Iskola  részére  a 
feladatellátást szolgáló ingatlan vagyonnal átadja. 

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

4.)  A  Közgyűlés  a  Napraforgó  Óvodához (3529  Miskolc,  Gesztenyés  u.  18.)  a 
Benedek  Elek Óvodát (3516  Miskolc,  Szolártsik  tér  1.),  valamint  a  Várhegy  u. 
Tagóvodát  (Miskolc,  Várhegy  u.  2.) 2012.  augusztus  31.  napjával  beolvadással 
integrálja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31. 
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5.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló 
költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. III. negyedévi korrekció

6.) A Közgyűlés az Áfonyáskert Óvoda alapító okiratát 2012. augusztus 31. napjával 
az alábbiak szerint (I/1.sz.melléklet) módosítja.

Az Alapító Okiratból törli:
-  a  bevezető  részből  a  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki.” szöveg
-  az  intézmény  tagintézményei  részből  ”Napraforgó  Tagóvoda  3529  Miskolc, 
Gesztenyés u.18.”szöveget,
- az intézmény neve, székhelye és címe részből „Áfonyáskert Óvoda (3529 Miskolc, 
Áfonyás u.16),
- az alapítás éve részből : Áfonyás u.: 1978
- az intézménybe felvehető maximális létszám: Áfonyás u.:180 fő (2 cs. tornaszoba), 
Gesztenyés u.: 150 (2 cs tornaszoba), Középszer u. 240 fő, Petneházy u. 90 fő.

Az intézmény szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR) és szakfeladat  szerinti      
besorolása szövegrészből:              
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg 

Az intézmény alaptevékenysége:                
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Érvényes: 2011. augusztus 31-ig               
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos, a megismerő   
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
b.)  integráltan  fejleszthető  a  megismerő  funkció  vagy  a  viselkedés  rendellenessége 
miatt
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
- az intézmény működési körzete: Áfonyáskert Óvoda: Áfonyás u. 
– A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: a 14050 hrsz.-on 5530 m2 területű 
ingatlanon lévő (Áfonyás u.16.) óvodaépület.
–
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:
-  a  bevezető  részt:a  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,

-  az intézmény neve,  székhelye  és  címe  részt  „Napraforgó Óvoda  3529 Miskolc, 
Gesztenyés  u.18.” szöveggel,
-  az  intézmény  tagintézményei,címe:  Benedek  Elek  Tagóvoda,3516  Miskolc, 
Szolártsik tér 1., Várhegy úti Tagóvoda 3519 Miskolc, Várhegy u. 2.
Alapítás éve:           Szolártsik tér: 1970, Várhegy u.: 1954
- az intézménybe felvehető maximális létszám:  Gesztenyés u.: 200 fő, Középszer u. 
200 fő, Petneházy u. 75 fő, Szolártsik tér 100 fő, Várhegy u. 100 fő

Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:                                             
851000  Óvodai  nevelés  intézményeinek,  programjainak  komplex  támogatása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása  
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás 
az intézmény működési körzete: Napraforgó Óvoda: Áfonyás u.

Benedek Elek Tagóvoda:
Apátsági u., Ághegy u., Ághegyi pincesor, Bacsinszky A. u., Borbély u., Cukrász 
u.,  Csemetekert  u.,  Cserép  u.,  Csermák  u.,  Dapsy  L.  u.,  Deák  F.  u.,  Déli  u.,  
Egyetértés u., Erzsébet királyné u., Esztergályos u., Felhő u., Fuvola u., Ginzery 
u., Görömbölyi pincesor, Harsányi u., Hejő köz, Hordó u., Kaffka M. u., Kárpitos 
u.,  Kovács  u.,  Kozma A.  u.,  Kőműves u.,  Lakatos  u.,  Lavotta  u.,  Lehár F.  u., 
Madár  u.,  Meredek  köz,  Nagy  Nagyszentbenedek  dűlő,  Pesti  u.  56-tól  végig, 
Rózsavölgyi u., Simándy P. u., Szabó E. u., Szabó K. u., Szabó Z. u., Szolártsik tér, 
Szőlő  u.,  Tapolcai  u.,  Tárogató  u.,  Tégla  u.,  Temetőalja  u.,  Templomhegy  u., 
Tücsök u., Vízirózsa u., Áchim A. u., Almáskert u., Bárczay u., Benedek alja u., 
Csabavezér u. 2-től 144-ig páros, Gárdonyi G. u., Gránátalma u., Haladás u., Hejő 
u., Igazság u., Jegenyés u., Kapitány u., Káplár u., Károli G. tér, Kürt u., Mécses 
u., Mésztelep u., Mésztelepi kolónia, Május 1 telep, Nándorfehérvári u., Nádas u., 
Nagyszalonta u.,Nagycsermőke dűlő, Negyvennyolcas utca, Pillangó u., Próbatétel 
u.,  Rodostó u.,  Sátor u.,  Segesvári  u.,  Síp u.,  Sütő J.  u.,  Szeretet  u.,  Szózat  u., 
Tábortűz u.,  Tallér  u.,  Templom u.,  Töltés  u.,  Vadrózsa  u.,  Zászló  u.,  Ács  u., 
Asztalos  u.,  Bádogos  u.,  Balassi  u.,Beniczky  L.  u.,Bizony  Á.  u.,  Boglárka  u., 
Bognár u., Cement u., Cementgyári u., Cseresznyés u., Dália u., Dohány u., Dr. 
Kalocsay K. u., Egri u., Egres u., Eszperantó u., Farkas A. u., Fogarasi u., Futó u.,  
Gátőr  u.,  Garbai  S.  u.,  Görgős  u.,  Híd  u.,  Hock J.  u.,  Izsó  M.  u.,  Kázmér u., 
Kertész  u.,  Koboz  u.,  Kő  u.,  Málnás  u.,  Malom  u.,  Mész  u.,  Nagyszebeni  u.,  
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Nagyváradi  u.,  Pesti  u.  2-től  54-ig  páros,  Pöltenberg  E.  u.,  Pusztaszeri  u., 
Rozmaring u., Szalag u., Szamóca köz, Szirmai u., Szűcs S. u., Világ u.
Várhegy u. Óvoda: 
Abaúji u., Adriányi J. u., Apát u., Aradi u., Aradi sétány, Ásító dűlő, Baghy Gy. u., 
Bagoly u., Bakonyi u., Barlang u., Bártfai u., Beregi u., Bencés u., Bencések útja, 
Benedeki pincesor, Bokros u., Branyiszkó u., Brassói u., Csabai út, Csizmadia u., 
Denevér  u.,  Dési  H.  I.  u.,  Dimitrov hegy,  Egyetem u.,  Enyedi  Gy.  u.,  Esze  u., 
Fagyöngy u.,  Fajdos dűlő,  Fajdos u.,  Fecske u.,  Fenyő u.,  Fürj u.,  Gáma dűlő, 
Garas S. u., Gerle u., Görömbölyi u., Gubás u., Győri u., Harkály u., Hattyú u.,  
Homonnai u., Iglói u., Imreh Zs. u., Isaszegi u., Jogász u., Katona J. u., Károlyi M. 
u., Késmárki u., Kisbenedek u., Kishonti u., Kis kőkötő u., Kis Kőkötő dűlő, Kiss 
J. u., Kmetty J. u., Kócsag u., Lenkei u., Léva u., Lilaakác u., Lőcsi u., Máriássy 
u., Mátra u., Mérnök u., Mészáros u., Mihályka, Miskolctapolcai u., Monostor u., 
Nagykőkötő, Nyitrai u., Pákozd u., Páva u., Perzsák dűlő, Püspöklak u., Rimaszom 
bati u., Rozsnyó u., Ruttkay Gy. u. Sellő dűlő, Selmeci u., Sirály u., Szatmáry K. P. 
u., Szebeni u., Szentbenedekhegyi u., Szitakötő u., Szűrcsapó u., Tanító u., Tavasz 
u.,  Thaly  K.  u.,  Tímár u.,  Tornai  u.,  Trencsényi  u.,  Ungvári  u.,  Újjáépítés  u., 
Vadgalamb u., Váradi u., Várhegy u., Verne Gy. u., Viola u., Zárda u., Zempléni 
u., Zilahi u., Zólyomi u., Zsórioldal dűlő.

Az intézmény vezetőjére vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
42596 hrsz.-on 2271 m2 területű ingatlanon lévő (Szolártsik tér 1.) óvodaépület, a 
45018 hrsz.-on 2367 m2-en lévő (Várhegy u. 2.) óvodaépület, 
Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

7.)  A Közgyűlés  a  Benedek  Elek  Óvoda Megszüntető  Okiratát  a I/2.  sz.  melléklet 
szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

8.)  A Közgyűlés  utasítja  a  Napraforgó Óvoda vezetőjének általános  helyettesét  az 
integrált intézmény egységes nevelési programjának elkészítésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.
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9.)  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  módosítással  egységes 
szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

10.)  A  Közgyűlés  kötelezi  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban 
bekövetkezett változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

11.)  A Közgyűlés  döntése alapján az intézmények (Áfonyáskert  Óvoda,  Napraforgó 
Óvoda)  intézményvezetői,  mint  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlói  a  közalkalmazottak 
nyilatkozatai alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

12.) A Közgyűlés az intézményt érintő átszervezésre való tekintettel Zsíros Tündének, a 
Benedek Elek Óvoda vezetőjének magasabb vezetői megbízását 2012. augusztus 31. 
napjával visszavonja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik  :   Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

13.) A Közgyűlés az intézményt érintő átszervezésre való tekintettel Bártfainé Gellért 
Mártának,  az  Áfonyáskert  Óvoda  vezetőjének  magasabb  vezetői  megbízását  2012. 
augusztus 31. napjával visszavonja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik  :   Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

14.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a  I/3. számú melléklet 
szerinti  tartalommal  a  Napraforgó  Óvoda (3529  Miskolc,  Gesztenyés  u.18.) 
intézményvezetői beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott 
időre.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  a  pályázatnak  a  Nemzeti 
Közigazgatási  Intézet  (NKI)  internetes  oldalán,  valamint  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetését. 
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül

IV-116/2774/2012. sz. határozat  ot  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
óvodák átszervezése

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1) A Közgyűlés a Szinva-Népkerti Óvodához (3530 Miskolc, Hadirokkantak u.14.) a 
Pitypang Óvodát (3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.), valamint a Selyemréti Tagóvodát 
(3527 Miskolc, Selyemrét u. 28.) 2012. augusztus 31. napjával beolvadással integrálja.

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

2)  A  Közgyűlés  az  intézményt  érintő  átszervezésre  való  tekintettel  Gulyás  Edit 
Juditnak,  a  Szinva-Népkerti  Óvoda vezetőjének magasabb vezetői  megbízását  2012. 
augusztus 31. napjával visszavonja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik  :   Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

3)  A  Közgyűlés  az  intézményt  érintő  átszervezésre  való  tekintettel  Smizsánszkyné 
Marján  Idának,  a  Pitypang  Óvoda  vezetőjének  magasabb  vezetői  megbízását  2012. 
augusztus 31. napjával visszavonja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik  :   Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

4) Felkéri a Polgármestert a változások következtében szükségessé váló költségvetési 
előirányzatok átcsoportosítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. III. negyedévi korrekció
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5) A Közgyűlés utasítja a Szinva-Népkerti Óvoda vezetőjének általános helyettesét az 
integrált intézmény egységes nevelési programjának elkészítésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

6)  A  Közgyűlés  a  Szinva-Népkerti  Óvoda  Alapító  Okiratát  2012.  augusztus  31. 
napjával az alábbiak szerint (II/1. sz. melléklet) módosítja. 

Az Alapító Okiratból törli:

Az intézmény szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR) és szakfeladat  szerinti      
besorolása:                                  
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai                                                           
nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)
Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről
Az intézmény alaptevékenysége:   
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Érvényes: 2011. augusztus 31-ig   
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos, a megismerő    
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
b.)  integráltan  fejleszthető  a  megismerő  funkció  vagy  a  viselkedés  rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
          Az alapító okiratot kiegészíti:            
 
Az intézmény tagintézményei,                Pitypang Tagóvoda
címe: 3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.
Selyemréti Tagóvoda 3527 Miskolc, Selyemrét u. 38.
Az alapítás éve: Fövényszer u.: 1986 
(használatba vétel: 2000)
Selyemrét u.: 1965
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Fövényszer u. 200 fő
Selyemrét u. 100 fő
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti        
besorolása:                               
851000  Óvodai  nevelés  intézményeinek,  programjainak  komplex  támogatása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
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890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442  Foglalkoztatást  helyettesítő       támogatásra  jogosultak  hosszabb 
időtartamú  közfoglalkoztatása    
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás 
Az intézmény körzete:                                           
Fövényszer u. Óvoda
Alföld u., Alkotmány u., Babér u., Bajza u., Balassa u., Balaton u., Barkóczy u.,  
Benkő S.  u.  Berettyó u.,  Berzsenyi  D.  u.,  Bodrog u.,  Bornemissza  u.,  Csele  u., 
Csokonai  u.,  Csonka  u.,  Dráva  u.,  Duna  u.,  Egressy  G.  u.,  Forgács  A.  u., 
Fövényszer  u.,  Franklin u.,  Ganz Á. u.,  Garam u.,  Gutenberg u.,  Gvadányi u., 
Gyöngyösi u.,  Hollán E. u.,  Ipoly u.,  Iskola u.,  Istvánffy u.,  Jendrassik Gy.  u., 
Jósva  u.,  Kapos  u.,  Kisfaludy  u.,  Koppány  u.,  Köris  u.,  Körös  u.,  Laborc  u., 
Lahner u., Lajta u., Latorca u., Levél u., Lokomotív u., Martin K. u., Mező u., 
Mura u., Ottlik G. u., Pánczél u., Pilinszky J. u., Poprád u., Pósa L. u., Rába u.,  
Radnóti u., Régész u., Rét u., Sík u., Sió u., Stromfeld u., Szénfy u., Szrogh S. u., 
Takta u., Tapoly u., Tarló u., Templom tér, Temes u., Tisza u., Tóth P. u., Velence 
u., Visó u., Zagyva u., Zala u., Zsedényi u.,Akácos u., Árvácska u., Babits M. u., 
Barát u., Benczúr Gy. u., Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., Fekete 
homok u., Fekete M. u., Gémeskert, Hajnóczy J. u., Halom u., Harang u., Jenkei 
u.,  Kaptár u., Kassák L. u., Kelet u.,  Koromházi  u.,  Magyar L. u.,  Mályva u., 
Marek J. u., Méz u., Miskolci u., Mohostó u., Nagy L. u.,  Óvoda u., Pipacs u., 
Pólya J. u., Posta u., Rák u.,      Retek u., Sárosi Gy. u., Somlai A. u., Szacsvay u., 
Szalai A. u.,Szerb A. u., Szép u., Széna u. Szirmay A. u., Tarcsay V. u., Új élet u., 
Új kert, Váci M. u.Akácos u., Árvácska u., Babits M. u., Barát u., Benczúr Gy. u., 
Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., Fekete homok u., Fekete M. u., 
Gémeskert, Hajnóczy J. u., Halom u., Harang u., Jenkei u., Kaptár u., Kassák L. 
u., Kelet u., Koromházi u.,  Magyar L. u., Mályva u., Marek J. u., Méz u., Miskolci 
u., Mohostó u., Nagy L.u., Óvoda u., Pipacs u., Pólya J. u., Posta u., Rák u., Retek 
u., Sárosi Gy. u., Somlai A. u., Szacsvay u., Szalai A. u., Szerb A. u., Szép u., Széna 
u. Szirmay A. u., Tarcsay V. u., Új élet u., Új kert, Váci M. u.

Selyemrét u. Óvoda 
Augusztus 20. u., Baross G. u., Berekkert u., Boldva u., Bólyai J. u., Buzogány u., 
Éder Gy. u., Fonoda u., Harmat u., Hernád u., Hűtőházi u., József A. u., Kandó K. 
Tér, Kandó K. u., Kartács u., Katona kert, Kőrösi Cs. S. u., Latabár E. u., MÁV-
telep u., Selyemrét u., Sorompó u.,  Szekerész u., Szinva u.,Szondy Gy. u., Tüzér 
u., Üteg u., Váltó u., Vitéz u., Zielinszky u. 

Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:                        
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.
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7)  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  módosítással  egységes 
szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

8)  A  Közgyűlés  kötelezi  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban 
bekövetkezett változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

9) A Közgyűlés a Pitypang Óvoda Megszüntető Okiratát az II/2. sz. melléklet  szerint 
jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

10) A Közgyűlés döntése alapján az intézmények (Szinva-Népkerti Óvoda, Pitypang 
Óvoda)  intézményvezetői,  mint  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlói  a  közalkalmazottak 
nyilatkozatai alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

11) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a II/3. számú melléklet 
szerinti tartalommal a Szinva-Népkerti Óvoda (3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
intézményvezetői beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott 
időre.  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
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IV-117/2774/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság  Alapító  Okiratát 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint (III/1. 
sz. melléklet) módosítja: 
Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
A  bevezető  részből:  "Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  az  államháztartás 
működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Kormányrendelet  vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
-  Az intézmény szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR) és  szakfeladat  szerinti  
besorolása szövegrészből:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szöveg,
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá  tartozó,  önállóan  működő  óvodákkal  szövegrészből  "Pitypang Óvoda (3529 
Miskolc, Fövényszer u. 35.), Benedek Elek Óvoda (3519 Miskolc, Szolártsik tér 1.), 
Napraforgó  Tagóvoda,  Áfonyáskert  Óvoda,  Szirmai  Tagóvoda,  Mész  u. 
Tagóvoda” szöveg
      
Az Alapító Okirat kiegészül:

-  a  bevezető  részben:  „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendeletre  vonatkozó  rendelkezései  alapján 
adja ki.” szöveggel,
-  az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészben:
      6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
      692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
      841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
      851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 



XXII. ÉVOLYAM                                   4.szám                                              125   
      890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása
      680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
      680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
      562100 Rendezvényi étkeztetés szöveggel, 
- Gazdálkodási jogköre: A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá  tartozó,  önállóan  működő  óvodákkal  szövegrészben:  "Pitypang  Tagóvoda, 
Benedek Elek Tagóvoda, Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.)” 
szöveggel.
 
Az Alapító Okiratban módosul:
-„Gazdálkodási jogköre” cím „Az intézmény gazdálkodási besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveg a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveg a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
 
Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
2.)  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  módosítással  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító  okiratok a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.
 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
 
3.)  A  Közgyűlés  kötelezi  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban 
bekövetkezett változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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IV-118/2774/2012. sz. határozat

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei 
Jogú  Város Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Martin János Szakképző Iskola Alapító 
Okiratának módosítását  2012. augusztus 31.  napjával  az alábbiak szerint  jóváhagyja 
(IV/1. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,

• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 

telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 
3519 Miskolc, Tapolcai u.17. 
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  és  beszédfogyatékos  a  megismerő 
funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  enyhe  értelmi  és  beszédfogyatékos,  a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 
évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

80226 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás

Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás
 Képesség-kibontakoztató felkészítés 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
1992.  évi  XXXIII.  törvény a  közalkalmazottak jogállásáról1992.  évi  XXII.  törvény a 
Munka Törvénykönyvéről,1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza:
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,1992. évi XXII. törvény a 
Munka Törvénykönyvéről
A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
A 14.049 hrsz.-on 3.306 m2 területű ingatlanon lévő iskolaépület és műhely, a 14.006 
hrsz.-on 4.567 m2  területű  ingatlanon  lévő iskolaépület,  valamint  a  14.05 hrsz.-on 
5.893 m2 területű ingatlanon lévő Iskolaépület, és a 45519 hrsz -on 603m2 ingatlanon 
lévő óvodaépület.

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:

Régi OKJ szerint kifutóban oktatható szakmák

Középsúlyos értelmileg akadályozottaknak:

Szakma megnevezése Azonosító szám
Képzési idő

év
Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő 24112/2001 sz 2
Konyhai munka, konyhai kisegítő munka 2846/17/2004. sz. 2

Enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak:

Szakma megnevezése Azonosító szám Képzési idő
Év

Asztalos 33 5262 01 3
Kárpitos 33 5262 06 3

Látássérülteknek:

Szakma OKJ szám
Képzési idő
Év

Kerámiakészítő 31 5292 08 3

Központi programok szerint

Szakma megnevezése Azonosító szám
Képzési idő
Év

Kerámiakészítő 31 5292 08 2
Nőiruha-készítő 33 5276 05 3
Kárpitos 33 5262 06 2

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális képzési idő
OKJ 
szerint
év
(óra)

Kt. 50. § szerint
év 
(óra)

Gépi forgácsoló és részképesítései 31 521 09 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Esztergályos 31 521 09 0100 31 01 (1000 óra) 2 év
(2000) óra- Fogazó 31 521 09 0100 31 02 (350 óra)
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-Fűrészipari szerszámélező 31 521 09 0100 31 03 (350 óra)
-Köszörűs 31 521 09 0100 31 04 (650 óra)
-Marós 31 521 09 0100 31 05 (1000 óra)

Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Órás 33 521 07 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Számítógép-szerelő,
-karbantartó 33 523 01 1000 2 év

(2000 óra)
3 év
(3000 óra)

Burkoló és részképesítései 33 582 03 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 (650 óra) 2 év
(2000 óra)- Melegburkoló 33 582 03 0100 31 02 (550 óra)

- Parkettás 33 582 03 0100 31 03 (550 óra)
Festő, mázoló és
Tapétázó és részképesítései 33 582 04 1000 00 00 2 év

(2000 óra9
4 év
(4000 óra)

- Mázoló, lakkozó 33 582 04 0100 21 01 (650 óra)
2 év
(2000 óra)

- Plakátragasztó 33 582 04 0100 21 02 (100 óra)
- Szobafestő 33 582 04 0100 31 01 (1300 óra)
- Tapétázó 33 582 04 0100 31 02 (550 óra)

Kőműves és részképesítései 31 582 15 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Beton- és vasbetonkészítő 31 582 15 0100 21 01 (350 óra)

2 év
(2000 óra)

- Építési kisgépkezelő 31 582 15 0100 31 01 (150 óra)
- Építményvakoló kőműves 31 582 15 0100 21 02 (300 óra)
- Épületfalazó kőműves 31 582 15 0100 21 03 (350 óra)
- Gépi vakoló 31 582 15 0100 31 02 (150 óra)
Kalapos, sapka- és
Kesztyűkészítő és részképesítései 31 542 01 0000 00 00 (1600 óra)

2 év
(2000 óra)- Kalapos, sapkakészítő 31 542 01 0100 31 01 (1000 óra)

- Kesztyűs 31 542 01 0100 31 02 (800 óra)
Szabó és részképesítései 33 542 05
- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0100 21 01 (400 óra)

2 év
(2000 óra)

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (400 óra)
- Munkaruha- és védőruha-készítő 33 542 05 0100 21 03 (400 óra)
- Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04 (150 óra)
Elágazásai::
- Csecsemő- és
gyermekruha-készítő

33 542 05 0010 33 01 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)Férfiszabó 33 542 05 0010 33 02

Női szabó 33 542 05 0010 33 03

Bútorasztalos és részképesítései 33 543 01 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
4000 óra

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra)
2 év
(2000 óra)

- Fa- és bútoripari gépkezelő 33 543 01 0100 31 01 (500 óra)
- Faesztergályos 33 543 01 0100 21 02 (300 óra)
- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 (400 óra)

Épületasztalos és részképesítése 31 582 08 1000 00 00 2 év
(1800 óra)

4 év
(3600 óra)

- Fűrészipari gépkezelő 31 582 08 0100 21 01 (300 óra) 2 év
(2000 óra)

Kárpitos és részképesítése 33 542 04 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Bútorkárpitos 33 542 04 0100 31 01 (1000 óra) 2 év
(2000 óra)

Bolti eladó és részképesítései 31 341 01
- Bútor- és lakástextil-eladó 31 341 01 0010 31 01 2 év 3 év
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(2500 óra) (3000 óra)

- Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 31 341 01 0010 31 02
- Műszakicikk eladó 31 341 01 0010 31 03
- Porcelán- és edényárú-eladó 31 341 01 0010 31 04
- Ruházati eladó 31 341 01 0010 31 05
- Zöldség-gyümölcs eladó 31 341 01 0010 31 06

Szakács és részképesítései 33 811 03 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

4 év
(4000 óra)

- Gyorséttermi- és ételeladó 33 811 03 0100 31 01 (350 óra) 2 év
(2000 óra)- Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 (150 óra)

Vendéglős részképesítése: 52 811 02 

- Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 (500 óra) 2 év
(2000 óra)

Takarító és részképesítése 31 814 01 0000 00 00 (600 óra) 2 év
(2000 óra)

- Takarítógép-kezelő 31 814 01 0100 31 01 300 óra

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Gazda 33 621 02 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Kertész elágazásai: 2 év
(2000 óra)

- Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03 2 év
(2000 óra)

- Cukorkagyártó 33 541 01 0100 31 01 (450 óra) 2 év
(2000 óra)

- Csokoládétermék-gyártó 33 541 01 0100 31 02 (500 óra)
- Kávé- és pótkávégyártó 33 541 01 0100 31 03 (300 óra)

Speciális (adaptált) képzési programok:
Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális
 képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Bútorasztalos  részképesítései 3354301 1000

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2 13327-1/2008. 
(VIII. 1.)

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 2 13327-9/2008. 
(VIII. 1.)

Bőrdíszműves elágazása
 - Bőrtárgykészítő 31 542 02 0100 31 01 2 13327-4/2008. 

(VIII. 1.)
Festő, mázoló és
tapétázó 33 582 04 1000 00 00 4 13327-10/2008. 

(VIII. 1.)
Adoptált  részképesítés 
Iparitermék-bontó 31 521 08 0100 21 03 2 13327-11/2008. 

(VIII. 1.)

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 4 13327-14/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált részképesítés 
Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 2 13327-13/2008. 

(VIII. 1.)
Adoptált részképesítés 52 811 02 0100 31 01 2 18246-1/2009. 
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Étkezdés (10. 16.)
Irodai  asszisztens  és  adoptált 
részképesítése 33 346 01 1000 0000 3 18246-3/2009. 

(10. 16.)

Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 12723-1/2008. 
(IX. 26.)

Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 4 13327-19/2008. 
(VIII. 1.)

Takarító 31 814 01 0000 00 00 2 13327-20/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési  idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 13327-3/2008. 
(VIII. 1.)

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 3 13327-7/2008. 
(VIII. 1.)

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 3 13327-24/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések hallássérültek számára

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 4 13327-5/2008. 
(VIII. 1.)

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4 13327-6/2008. 
(VIII. 1.)

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 13327-12/2008. 
(VIII. 1.)

Szakács 33 811 03 1000 00 00 4 13327-16/2008. 
(VIII. 1.)

Számítógép-szerelő,
-karbantartó 33 523 01 1000 00 00 3

MeH  EKK 
ügyszám:
XIX-849/2/2008.

Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4 FVM 
25207/1/2009.

Kertész 31 622 01 3 FVM 
25207/1/2009.

Pék 33 541 04 0000 00 00 3 FVM 
25207/1/2009.

Adoptált szakképesítések látássérültek számára:

Adoptált rész-szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési  idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 13327-17/2008. 
(VIII. 1.)
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Telefonkezelő, ügyféltájékoztató 52 347 03 0100 31 02 2 13327-21/2008. 

(VIII. 1.)

Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2 FVM 
25207/1/2009.

1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása és a
24/2009. (X. 30.) SZMM rendelete szerint
Alternatív (előrehozott) 3 éves képzési idejű szakképesítések:

A szakképesítés/elágazás megnevezése
A szakképesítés/
elágazás
azonosítószáma

Maximális
képzési idő
(év)

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3

Édesipari termékgyártó 33 541 01 0000 00 00 3

Férfiszabó 33 542 05 0010 31 02 3

Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3

Gépi forgácsló 31 521 09 0100 00 00 3

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3

Női szabó 33 542 05 0010 31 02 3

Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 3

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

2011. évi CXCV. törvény 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet

telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 16.

a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  értelmi  (enyhe,  középsúlyos)  és 
beszédfogyatékos,  autista,  több fogyatékosság esetén  halmozottan  fogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853213 Nemzetiségi  tanulók  szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű 

szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi  tanulók  szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű 

szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

Képességkibontakoztatás - Integrációs felkészítés - IPR-es program működtetése

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  2012. évi I. törvény a 
Munka Törvénykönyvéről, 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Foglalkoztatási 
jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról,  2012.  évi  I.  törvény  a  Munka 
Törvénykönyvéről

A  feladatellátást 
szolgáló  ingatlan 
vagyon:

A 14.049 hrsz.-on 3.306 m2  területű  ingatlanon 
lévő  iskolaépület  és  műhely,  a  14.006  hrsz.-on 
4.567  m2  területű  ingatlanon  lévő  iskolaépület, 
valamint  a  14.05  hrsz.-on  5.893  m2 területű 
ingatlanon lévő Iskolaépület, és a 14050.hrsz.-on 
lévő 5530 m2 területű óvodaépület.

 
Az alapító Okirat mellékletét kiegészíti:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális képzési idő
OKJ 
szerint
év
(óra)

Kt. 50. § szerint
év 
(óra)

Gépi forgácsoló és részképesítései 31 521 09 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Esztergályos 31 521 09 0001 31 01 1 év
(1000 óra)

2 év
(2000) óra-Köszörűs 31 521 09 0001 31 04 1 év

(1000 óra)

-Marós 31 521 09 0001 31 05 1 év
(1000 óra)

Szabó elágazásai 33 542 05
- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0010 21 01 (400 óra)

2 év
(2000 óra)

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (200 óra)
- Munkaruha- és védőruha-készítő 33 542 05 0100 21 03 (250 óra)
- Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04 (250 óra)
Bútorasztalos 
és részképesítései 33 543 01 1000 00 00 2 év

(3000 óra)
3 év
(3000 óra)

- Asztalosipari gépkezelő 33 543 01 0100 31 03 (940 óra) 3000 óra
- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra) 2 év

(2000 óra)- Faipari alapmegmunkáló 33 543 01 0100 21 03 (640 óra)

Épületasztalos és részképesítése 31 582 08 1000 00 00 2 év
(1800 óra)

4 év
(3000 óra)

Kárpitos 33 542 04 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Szakács és részképesítései 33 811 03 1000 00 00 2 év
(2300 óra)

3 év
(3000 óra)

Gazda és részképesítései: 33 621 02 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)
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Speciális (adaptált) képzési programok:
Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális
 képzési  idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált részszakképesítés
- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2 13327-1/2008. 

(VIII. 1.)
Bőrdíszműves adaptált elágazás
 - Bőrtárgykészítő 31 542 02 0100 31 01 2 13327-4/2008. 

(VIII. 1.)

Adaptált irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 18246-3/2009. 
(10. 16.)

Adaptált részszakképesítés
Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 12723-1/2008. 

(IX. 26.)

Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési  idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 13327-3/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 3 13327-7/2008. 

(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések hallássérültek számára

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4 13327-6/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 13327-12/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Szakács 33 811 03 1000 00 00 4 13327-16/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4 FVM 

25207/1/2009.
Adaptált szakképesítés
Kertész 31 622 01 3 FVM 

25207/1/2009.
Adaptált szakképesítés
Pék 33 541 04 0000 00 00 3 FVM 

25207/1/2009.

Adoptált szakképesítések látássérültek számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési  idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Számítógépes adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 13327-17/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Telefonkezelő, ügyféltájékoztató 52 347 03 0100 31 02 2 13327-21/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2 FVM 

25207/1/2009.
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Adaptált szakképesítés
Fazekas 31 215 02 0010 31 04 3 2/26231/2009.

Adaptált szakképesítés
Kosárfonó és fonottbútor készítő 31 215 02 0010 31 07 3 10/26231/2009.

Adaptált szakképesítés
Szőnyegszövő 31 215 02 0010 31 08 3 7/26231/2009

Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére a közoktatásról szóló 1993. évi törvény 
27.§ (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves képzési 
idejű szakképesítések a 133./2001 (VII. 18.)Korm. rendelet értelmében:

A szakképesítés/elágazás megnevezése
A szakképesítés/
elágazás
azonosítószáma

Maximális
képzési idő
(év)

Férfiszabó 33 542 05 0010 33 02 3

Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 3

Női szabó 33 542 05 0010 33 03 3

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és 
elrendeli   a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban 
bekövetkezett változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

IV-119/2799/2012. sz. határozatot

Tárgy: A József úti Óvoda alapító okiratának módosítására 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a József úti Óvoda és 
a Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  József úti Óvoda  Alapító Okiratának 
módosítását 2012. április 26. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
-  a  bevezető  részből:  "Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki." szöveg 
 
-  Az intézménybe  felvehető maximális  gyermeklétszám szövegrészből  a „József  u.: 
210+10  fő, Brigád u. 120 fő, Mátyás király u. 150 fő (1 csoport tornaszoba), Dózsa 
Gy. u. 120 fő, Szent László u. 120 fő” szöveg,

Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti  
besorolása szövegrészből a:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442  Közhasznú  foglalkoztatás  (bérpótló  juttatások,  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg, 
 
- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:
a.)  integráltan  fejleszthető  beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” szöveg,
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
-  a  bevezető  részben: „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az  intézménybe  felvehető  maximális  gyermeklétszám  szövegrészt   „József  u.: 
175+10  fő, Brigád u. 100 fő, Mátyás király u. 125 fő (1 csoport tornaszoba), Dózsa 
Gy. u. 100 fő, Szent László u. 100 fő ” szöveggel

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt 
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442  Foglalkoztatást  helyettesítő            támogatásra  jogosultak  hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel
 
Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. április 26.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Az érintett intézmények vezetői
Határidő:  Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

IV-120/2799/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a József úti Óvoda és 
a Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:
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1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Százszorszép  Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2012. április 26. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

-  a  bevezető  részből:  "Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki." szöveg 
 
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Százszorszép 
240 fő, Reményi u. 120 fő, Bársony J. u. 240 fő, Aba u. 150fő (50 fő bérlemény)” 
szöveg,
 
Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma,  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti  
besorolása szövegrészből a:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid dőtartamú közfoglalkoztatás)
közfoglalkoztatás)” szöveg,
- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:
a.)  integráltan  fejleszthető  beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.) integráltan fejleszthető a megismerő funkció vagy a viselkedés rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” szöveg, 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
-  a  bevezető  részben: „Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény,  valamint az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
-  Az intézménybe  felvehető maximális  gyermeklétszám szövegrészt   „Százszorszép 
200  fő,  Reményi  u.  100  fő,  Bársony  J.  u.  200  fő,  Aba  u.  125  fő  (+1  csoport 
tornaszoba)” szöveggel

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000  Óvodai  nevelés  intézményeinek,  programjainak  komplex  támogatása   
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442  Foglalkoztatást  helyettesítőtámogatásra  jogosultak  hosszabb 
időtartamúközfoglalkoztatása” szöveggel
 
Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
-  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  címben 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. április 26.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG 

2012. április 12-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

12  /  2012. (IV. 12.)   
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság        

Határozat

Tárgy: A 2012. évi Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai, 
Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  hozzájárul  a  2012.  évi  Idegenforgalmi  Alap  pályázat 
kiírásához.
 
Felelős:                     Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határidő:                  azonnal

13  /  2012. (IV. 12.)  
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság        

Határozat

Tárgy: Ideiglenes önerő bizottsági tagság

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul az Ideiglenes Önerő Bizottságba Molnár Péter 
elnök delegálásához.

Felelős:                   Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határidő:                azonnal

14/2012. (IV. 12.) 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság        

Határozat

Tárgy: A 2012. évi városismereti játék közös kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai, 
Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  hozzájárul  a  2012.  évi  a  városismereti  játék  civil 
szervezettel történő közös kiírásához.

Felelős:                     Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határidő:                 azonnal
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2012. április 11-én:
Nyílt ülésen hozott határozata:

8/2012. (IV.11.)
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 HATÁROZAT

Tárgy: A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására, 
valamint a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a 
Nyugdíjas Klubok működési támogatására vonatkozó 
pályázatok kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottsága 
megtárgyalta  a  „Javaslat  a  szociális  feladatot  ellátó  civil  szervezetek  támogatására, 
valamint a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi  Alap és a Nyugdíjas Klubok működési 
támogatására  vonatkozó  pályázatok  kiírására”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására elkülönített  3.000 E Ft-ot az 
alábbiak szerint osztja fel:

Szociális Alapra: 1.250 E Ft,
Fogyatékosügyi Alapra: 1.250 E Ft,
Nyugdíjas Klubok működési támogatására: 500 E Ft.

2. A Bizottság úgy dönt, hogy a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas  
Klubok  működési  támogatására  vonatkozó  pályázatok  2012.  áprilisában  kerüljenek 
kiírásra. 

3. A Bizottság a melléklet szerinti pályázati kiírások tartalmát jóváhagyja azzal, hogy 
azok 2012. áprilisában Miskolc város honlapján közzétételre kerüljenek.

Felelős: a Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztály
Határidő: 2012. április 30.
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VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2012. április 11-én:
Nyílt ülésen hozott határozata:

9./2012. (IV.12.) 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS-ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGI 

HATÁROZAT

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási 
és –üzemeltetési Bizottság 2012. I. félévi Munkatervének 
jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  –üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a Bizottság 2012. I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága a bizottság 2012. félévi Munkatervét jóváhagyja. A Munkaterv a határozat 
mellékletét képezi.

Felelős: Bizottság elnöke
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


