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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI:

21/2012.(VI.27.) A  város  közművelődési  feladatainak  és  ellátásának 
feltételeiről

22/2012.(VI.27.) A  helyiségek  bérletéről  szóló  19/2011.(V.  18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

23/2012.(VI.27.) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
szolgáltatásokról  és  azok  igénybevételéről  szóló 
21/2010.  (VI.  30.)  Önkormányzati  rendelet 
módosításáról

24/2012.(VI:27) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 
járművel  történő  díjköteles  várakozás  szabályairól 
szóló  26/2010.  (VI.30.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról

25/2012.(VI.27.) A  lakossági  kezdeményezésre  önkormányzati  részt 
vállalással megvalósuló út-, járda- és közműépítések

szervezéséről és finanszírozási rendszeréről
26/2012.(VI.27) A  közösségi  közlekedési  szolgáltatások  ellátásának 

alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011.  (XII.22.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

Határozat száma                                                                                                        Tárgya             .  

2012. június 21-én:
Zárt  ülésen hozott határozatai:

VI-139/2331-4/2012. Egyedi  szociális  hatósági fellebbezések (  május 
hó)

VI-140/3038/2012. 2012.  évi  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjak 
adományozása

VI-141/3039/2012. Az Avasi Gimnázium intézményvezetői álláshelyének 
betöltése

VI-142/3039/2012. A  Földes  Ferenc  Gimnázium  intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírása

VI-143/3039/2012. Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltése

VI-144/3039/2012. A  Petőfi  Sándor  Középiskolai  Fiúkollégium 
intézményvezetői álláshelyének betöltése

VI-145/3039/2012. A 10.  sz.  Petőfi  Sándor Általános  és  Magyar-Angol 
Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  intézményvezetői 
álláshelyének betöltése

VI-146/3039/2012. A Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
intézményvezetői álláshelyének betöltése

VI-147/3083/2012. A  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási 
Nyelvű  Iskola  igazgatója  közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése

VI-148/3083/2012. A  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási 
Nyelvű  Iskola  intézményvezetői  álláshelyére  történő 
pályázat kiírása

VI-149/3093/2012. A  Központi  Leánykollégium  igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 

VI-150/3102/2012. A  DVTK  SE  részére  a  IX-278/23.456/2011.  sz. 
határozattal  megállapított  visszatérítendő  támogatás 
jogcímének megváltoztatása
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2012. június 21.én: 
Nyílt ülésen hozott határozatai:

VI-151/3013/2012.
Helyiségek  bérletéről  szóló  rendelettel  összefüggő 
feladatokról  szóló  IV-97/22.631-1/2011.  sz.  határozat 
módosítása

VI-152/3015/2012. 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosítása

VI-153/3016/2012.
Miskolc Megyei  Jogú Város  Önkormányzat  2012.  II. 
félévi munkaterve

VI-154/3017/2012. MIK  Miskolci  Ingatlangazdálkodó  Zrt.  2012.  évi 
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása

VI-155/3018/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  forgalomképes 
ingatlanvagyonának  hasznosítási  koncepciója 
elfogadása

VI-156/3019/2012.
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú 
távú tervének jóváhagyása

VI-157/3020/2012. Az  önkormányzat  biztosítási  rendszerének 
egységesítése  érdekében  független  biztosításközvetítő 
kiválasztására irányuló pályázat kiírása

VI-158/3021/2012.
A  Magyar  Katolikus  Egyház  önálló  szervezete,  a 
Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére 
használat  jogának  átadása  tárgyában  hozott  X-
287/23.510/2011 sz. határozat módosítása

VI-159/3022/2012. Közterületek elnevezése
VI-
160/3023/
2012.

Miskolc  és  Felsőzsolca  között  illetve  a  két  város 
belterületén közlekedő 7-es autóbusz viszonylat további 
üzemeltetése.

VI-161/3024/2012. A  gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  intézményi 
étkeztetés átszervezése

VI-162/3025/2012. A  2012/2013.  nevelési,  illetve  tanévben  indítható 
csoportok,  osztályok  és  alkalmazotti  létszám 
meghatározásáról  szóló  IV-114/2789/2012. sz. 
közgyűlési határozat módosítása

VI-163/3025/2012. A kollégiumi intézményhálózat átszervezéséről szóló V-
131/2843/2012. sz. közgyűlési határozat módosítása

VI-164/3026/2012. Az  Andrássy  Gyula  Szakközépiskola  Alapító 
Okiratának módosítása
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VI-165/3026/2012.
az Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

VI-166/3026/2012.
A  Baross  Gábor  Közlekedési  és  Postaforgalmi 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása

VI-167/3026/2012. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítása

VI-168/3026/2012.
A  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és  Szakképző 
Központ  Alapító Okiratának módosítása

VI-169/3026/2012. 
A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola  Alapító 
Okiratának módosítása

VI-170/3026/2012.
A  Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola   Alapító 
Okiratának módosítása

VI-171/3026//2012.
A  Diósgyőri  Gimnázium  Alapító  Okiratának 
módosítása

VI-172/3026/2012. 
A  Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
Alapító Okiratának módosítása

VI-173/3026//2012.
Az  Eötvös  József  Építőipari,  Művészeti  Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának módosítása

VI-174/3026//2012. 
A  Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosítása

VI-175/3026//2012.
A  Földes  Ferenc  Gimnázium  Alapító  Okiratának 
módosítása

VI-176/3026//2012 A  Gábor  Áron  „Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola 
Alapító   Okiratának módosítása

VI-177/3026/2012. A  Herman  Ottó  Gimnázium  Alapító   Okiratának 
módosítása

VI-178/3026/2012. A  Kandó  Kálmán  Szakközépiskola  Alapító 
Okiratának módosítása

VI-179/3026/2012. A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium Alapító 
Okiratának módosítása

VI-180/3026/2012. A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
Alapító   Okiratának módosítása

VI-181/3026/2012. A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása

VI-182/3026/2012. A  Petőfi  Sándor  Középiskolai  Fiúkollégium  Alapító 
Okiratának módosítása

VI-183/3026/2012. A  Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium Alapító Okiratának módosítása

VI-184/3026/2012. A  Szentpáli  István  Kereskedelmi  és  Vendéglátó 
Szakközépiskola  és  Szakiskola Alapító  Okiratának 
módosítása
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VI-185/3026/2012. A  Zrínyi  Ilona  Gimnázium  Alapító  Okiratának 

módosítása
VI-186/3026/2012. A  Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 

Tanácsadó és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának 
módosítása

VI-187/3026/2012. A Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása
VI-188/3026/2012. A Diósgyőri Óvoda Alapító Okiratának módosítása
VI-189/3026/2012. Az Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása
VI-190/3026/2012. A Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

VI-191/3027/2012. 
Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi 
Integrált  Szakképző  Központ  rendszer  átalakítás  elvi 
lehetőségének megvizsgálására

VI-192/3028/2012.
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  középfokú 
művészetoktatás  feladatellátási  koncepciójának, 
valamint  a  nevelési-oktatási  intézményeiben 
megvalósuló  helytörténeti  oktatás  koncepciójának 
kidolgozása

VI-193/3029/2012. A CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit  Kft.-
vel kötendő Közszolgáltatási   Szerződés 
jóváhagyása 

VI-194/3030/2012. Közművelődési megállapodások módosítása
VI-195/3032/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a 

MIVÍZ Kft. között VÜ-81.329-1/2009. számon létrejött, 
a  települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására 
és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelező  helyi 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó - Közszolgáltatási 
Szerződés idejének meghosszabbítása.

VI-196/3033/2012. Élhetőbb  környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális 
Szolgálatnál – Gondozóházi ellátás fejlesztése az Észak- 
Kiliáni Szolgáltatási Központban és Gondozóházban – 
TIOP-3.4.2-11/1” című pályázat benyújtása

VI-197/3034/2012. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok –  lokális színterek, Munkahelyi 
egészségfejlesztési programok TÁMOP 6.1.2/11/1 című 
pályázat benyújtása

VI-198/3036/2012. Tájékoztató  Miskolc  környezeti  állapotáról  és  az 
Önkormányzat  2011.  évi  környezetvédelmi 
tevékenységéről

VI-199/3037/2012. Tájékoztató  a  Polgármester  Miskolc  Kistérség 
Többcélú  Társulása  Társulási  Tanácsában  végzett 
2012. I. félévi tevékenységéről

VI-200/3079/2012. A  Komlóstetői Általános Iskola II. épülettömbje 
néhány helyiségének és folyosójának térítésmentes 
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használatba adása

VI-201/3080/2012. Az  Iránytű  Szociális  Szolgálat  alapító  okiratának 
módosítása

VI-202/3081/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalása

VI-203/3103/2012. a „Csemetekert” elnevezésű önkormányzati tulajdonú 
ingatlan-együttes ipari park céljára történő kijelölése, 
és  a  fejlesztés  megvalósításához  szükséges  további 
döntések meghozatala.

VI-204/3087/2012. a  DSM  Nonprofit  Kft.  68,71  %-ot  képviselő 
üzletrészének a Magyar Államtól történő megszerzése 

VI-205/3094/2012.
A Görömbölyi Kulturális Egyesülettel megkötött 
Közművelődési Megállapodás felmondása, új 
megállapodás  megkötése,  a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítása, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit 
Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés 
módosítása valamint ingatlan  használatának  közcélú 
adományként történő biztosítása

VI-206/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-
115/2774/2012. sz. határozat módosítása 

VI-207/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-
116/2774/2012.sz. határozatának módosítása

VI-208/3096//2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-
117/2774/2012.sz.határozatának módosítására

VI-209/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-
118/2774/2012.sz.határozatának módosítására

VI-210/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV- 
120/2799/2012.sz. határozatának módosítása

VI-211/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV- 
119/2799/2012. sz. határozatának módosítása

VI-212/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV- 
94/2682/2012.sz. határozatának módosítása

VI-213/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-
93/2681/2012. sz. határozatának módosítása

VI-214/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-
105/2773/2012. sz. határozatának módosítása

VI-215/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-
113/2775/2012. sz. határozatának módosítása

VI-216/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  V-
131/2834/2012. sz. határozatának módosítása
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VI-217/3096/2012. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  V-

125/2833/2012.  sz.  határozatának  hatályon  kívül 
helyezése

VI-218/3089/2012. A Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft. 
részére  ingatlan  használatba  adása  és  ingó 
vagyontárgyak apport útján történő átadása

VI-219/3088/2012. Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
Pályaépítési Program II. ütem pályázat benyújtása és 
önrész biztosítása

VI-220/3095/2012. A Miskolc  Megyei  Jogú Város Önkormányzata és az 
MVK  Zrt.  között  2011.  június  1-jén  hatályba  lépett 
10125 számú Közszolgáltatási Szerződés módosítása 

VI-221/3086/2012. A Katolikus Karitász részére közcélú adományként 
helyiség határozott időre történő használatba adása 

VI-222/3082/2012. A Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft. Alapító 
Okiratának módosítása,  és  két  felügyelőbizottsági  tag 
visszahívása 2012. év  június 21-i hatállyal
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG 

2012. június 14-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

23/2012. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjak 
felülvizsgálatáról 

24/2012. 2012. évi Idegenforgalmi Alap elosztása
25/2012. A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
26/2012. A  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és  Szakképző 

Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítására

27/2012. A  Bársony  -  Hunyadi  Általános  Iskola  Pedagógiai 
programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje 
módosításának jóváhagyása

VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2012. június 14-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

17/2012. A  piaci  alapon   bérbe  adandó  lakások  pályázatának 
elbírálása

18/2012. Bérleti  díj  kedvezmény  biztosítása  és  óvadéki  díj  alóli 
mentesítés

19/2012. A  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  könyvvizsgálójának  
megválasztása

20/2012. Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása  
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21/2012.

Miskolci Városfejlesztési Kft. 2012. évi Üzleti tervének jóváhagyása 

22/2012. A Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt  2012.  évi 
üzleti tervének jóváhagyása

23/2012. Javaslat  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Javadalmazási 
Szabályzatának jóváhagyására.4

24/2012. A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  Üzleti 
tervének jóváhagyása

25/2012. A  Miskolci  Kulturális  Szövetség  Nonprofit  Kft.  2012.  évi 
Üzleti tervének jóváhagyása

26/2012. MVSI Miskolc  Városi  Sportiskola Nonprofit  Kft.  2012.  évi 
Üzleti tervének jóváhagyása

27/2012. A  MITISZK  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  üzleti  tervének 
jóváhagyása

28/2012. A  CINE-MIS Nonprofit  Kft.  2012. évi  Üzleti  tervének 
jóváhagyása 

29/2012. A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2012. évi  
Üzleti tervének jóváhagyása 

30/2012. A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Nonprofit  Kft.  2012. 
évi  Üzleti tervének jóváhagyása

31/2012. A  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft.  2012.  évi 
Üzleti tervének jóváhagyása

32/2012. A  Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  
Üzleti tervének jóváhagyása

33/2012. A  Miskolci Városi  Könyvtár  és  Információs  Központ 
Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervének jóváhagyása 

34/2012. Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása 
35/2012. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2011. 

évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása
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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

21/2012.(VI.27.) 
önkormányzati rendelete

A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában ka-
pott felhatalmazás alapján,

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

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

és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) ön-
kormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Tu-
risztikai Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1.§
A rendelet kiemelt céljai:

(1) Miskolc város természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közis-
mertté tétele, a helyi értékeket védő gazdagító összefogások ösztönzése.

(2) Miskolc város közművelődési – kulturális hagyományainak ápolása, új értékek 
létrehozása, a kulturális és fesztivál turizmus lehetőségeinek bővítése.

(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megis-
mertetése, a megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

(4) A közösségi művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez méltó esztétikus környezet 
és infrastruktúra biztosítása, közösségi színterek kialakítása.
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(5) A  civil  szervezetek,  amatőr  művészeti,  művelődő  közösségek,  kiemelkedő  
tehetségű helyi alkotók támogatása. 

(6) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének segítése, a lokálpatriotizmus erősí-
tése.

(7) A különböző társadalmi csoportok, korosztályok (gyermekek, fiatalok, idősek) 
esélyegyenlőségének biztosítása.

(8) A helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás fejlesztése.

(9) A testvérvárosi kapcsolatok szerepének növelése.

(10) Miskolc város regionális szerepkörének és Miskolc térségében betöltött funk-
ciójának erősítése.

2.§
A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az  önkormányzat  által  alapított  kulturális,  nonprofit,  közhasznú  gazdasági  
társaságokra,

b) azokra az intézményekre, civil szervezetekre, amelyekkel az önkormányzat a  
törvényben  meghatározott  közművelődési  feladatok  ellátására  helyi  
közművelődési megállapodást köt,

c) egyedi, konkrét közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekre, gazdasági  
társaságokra, kulturális vállalkozásokra.

3.§
A közművelődés feladatai

(1) A közművelődés feladatát képezi különösen:

a) Az öntevékeny, önképző életminőséget és életesélyt javító képességek és önis-
meretet fejlesztő lehetőségek megteremtése.

b) Miskolc, a térség, a régió, és a megye szellemi, művészeti értékeinek ha-
gyományainak feltárása, gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása.

c) A város szellemi, tárgyi várostörténeti értékeit bemutató, feldolgozó kiadványok 
megjelentetése, mindenki számára hozzáférhetővé tétele. 

d) A város ünnepeinek gondozása, a megemlékezések színvonalas megrendezése.
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e) A városban élő kisebbségek kultúrájának megismertetése, ápolása, nép-
szerűsítése, a helyi kisebbségi megnyilvánulások támogatása.

f) A művelődő közösségek, alkotóműhelyek,  egyesületek készség és önismeret  
fejlesztő amatőr csoportok működésének támogatása.

g) Minden olyan civil közösség, vagy magánszemély tevékenységének, kezde-
ményezésének segítése, ami által a város szellemi értékekben gazdagodik.

h) A helyi közösségi életnek, az értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása. 
A  civil  közösségek  önigazgatási,  művelődési  kezdeményezéseinek  segítése.  
Különböző rétegek, korosztályok művelődési tevékenységének támogatása.

i) A különböző kultúrák értékeinek megismertetése, a testvérvárosi együttműkö-
dés bővítése, a kulturális kapcsolatok fejlesztése, a határon túli magyar  kultúra  be-
mutatása.

j) A városban nagy hagyományokkal bíró, csak a városra jellemző nemzetközi  
fesztiválok,  nagyrendezvények  körének  bővítése.  Az  egyedi  jelleggel  bíró,  
többségében szezonalitástól mentes kulturális rendezvények, a kulturális turiz-

mus, a fesztiválturizmus minél teljesebb körű kihasználásával a város ismertségének 
növelése.

k) A város településrészein a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a közösségi műve-
lődéshez, az alkotó tevékenységhez közösségi színtér és feltételek biztosítása.

l) Folyamatos  együttműködés  fenntartása  szükséges  a  helyi  közgyűjteményi,  
művészeti  szervezetekkel,  oktatási-nevelési  intézményekkel,  a  különböző  
egyházakkal, kommunikációs intézményekkel.

(2) Az egyes közművelődési szervezetek alaptevékenysége, részletes feladat meg-
határozása, a Közgyűlés által elfogadott Alapító Okiratokban és a Közművelődési 
Megállapodásokban kerül rögzítésre.

4.§
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátását a város speciális helyzetéből és 
fejlődéséből következően változatosan és sokrétűen oldja meg.

(2) Miskolc Megyei Jogú Város kötelező közművelődési feladatait az alábbi szer-
vezetek látják el:

a) önkormányzati  alapítású  közművelődési  feladatot  ellátó  közhasznú gazdasági
társaság

b)  önkormányzati alapítású közösségi, közművelődési színteret működtető köz-
gyűjteményi, művészeti közhasznú gazdasági társaságok
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c) közművelődési megállapodás alapján működő intézmények, egyesületek, civil  
szervezetek

d) az  önkormányzat  által  alapított  kulturális,  közhasznú,  nonprofit,  gazdasági  
társaságok

5.§
Az önkormányzati feladatok finanszírozási formái

(1) Az önkormányzat finanszírozási feladatát az alábbiak szerint látja el:

a.) Gazdasági társaságok támogatása

aa) Az önkormányzat által alapított közművelődési feladatot ellátó közhasznú 
gazdasági társaság támogatása

ab) Az önkormányzat által alapított részben közművelődési feladatokat is ellátó 
kulturális, közhasznú, gazdasági társaságok támogatása

b.) Feladatfinanszírozás

ba)  Kiemelt,  nemzetközi  jelentőségű  kulturális  művészeti  rendezvények 
támogatása 

bb)Közművelődési  megállapodások  alapján  támogatott  nem  önkormányzati 
szervezetek, egyesületek, egyházak

bc)  Az  önkormányzat  éves  költségvetésében  külön  tervezett  fontosabb 
feladatok, események támogatása

c)  Pályázati rendszerek

ca) Mecénás Alap: Rendezvények,  kiadványok,  öntevékeny zenei együttesek, 
alkotóközösségek, civil szervezetek támogatása

cb)  Művészeti  és  tudományos  ösztöndíjak:  a  művészetek  és  tudományok 
területén  értékteremtő,  Miskolc  várost  gazdagító  alkotások  megvalósításának 
támogatása.

(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a konkrét közművelődési támo-
gatásokat, az adott tárgyév költségvetési rendeletében fogadja el.

6.§
A helyi közművelődés szakemberigénye, személyi feltételek
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A  Polgármesteri  Hivatalban  szakmai  osztály  foglalkozik  a  város  közművelődési 
ügyeivel.

7.§
A közművelődési feladatok megvalósításában együttműködő partnerek

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a közművelődési szervezetek  
munkájuk során együttműködnek

a) a szakmai minisztériummal
b) a szakmai intézettekkel
c) a város oktatási nevelési intézményeivel
d) a Miskolci Egyetemmel
e) a sajtóval
f) mindazon civil szervezetekkel és intézményekkel, akikkel az önkor-

mányzat közművelődési megállapodást köt
g) az egyházakkal

(2) Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  épít  a  városban működő  civil  
szervezetek,  intézmények,  gazdasági  szervezetek,  vendéglátóipari  egységek,  
kommunikációs  intézmények  együttműködésére  a  város  közművelődési  
feladatainak eredményes végrehajtásában.

8.§
A közművelődés helyi irányítása

A közművelődés városi irányítását az önkormányzat és szakbizottságai, a polgármester, 
a  területért  felelős  alpolgármester,  a  jegyző  és  a  szakmai  osztály,  a  hatályos 
jogszabályok,  valamint  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  az 
önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.16.)   sz. 
rendelete alapján látja el.  

9.§
E  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon  lép hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  város 
közművelődési  feladatairól  és  ellátásának  feltételeiről  szóló  37/2004.  (XI.10.)  sz. 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 2012. május 21.

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

 

22/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete
 

a helyiségek bérletéről szóló
19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 36.§ (2) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

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

 

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

 

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

 

1.§

 

A  helyiségek  bérletéről  szóló  19/2011.(V.  18.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: R.) 10. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

 

„(9) A bérleti  jog átruházásához való hozzájárulást  a bérbeadó megtagadhatja, 
amennyiben a bérlőnek bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatai felé közüzemi tartozása áll fenn, kivéve, ha a bérlő és a követelés 
jogosultja  (közüzemi  szolgáltató)  megfelelő  biztosíték  alkalmazása  mellett  a 
tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötött.” 
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2.§

 

A R. 11. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzati helyiség elcseréléséhez a bérbeadó a hozzájárulást akkor 
is  megtagadhatja,  ha  a  bérlőnek  bérleti  díj,  vízdíj  tartozása,  vagy  a  Miskolc 
Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi tartozása áll fenn, kivéve, ha a bérlő és a 
követelés  jogosultja  (közüzemi  szolgáltató)  megfelelő  biztosíték  alkalmazása 
mellett a tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötött.” 

 

3.§

 

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

 

„(3)  Eredménytelen  pályáztatás  esetén  a  legalább  2  hónapja  üresen  álló 
helyiségeket  a  bérbeadó  jogosult  csökkentett  bérleti  díjon, határozatlan vagy 
határozott időre legfeljebb 3 éves időtartamra bérbe adni. A csökkentés mértéke 
legfeljebb az alap bérleti díj 70%-áig terjedhet. A bérleti szerződés megszűnését 
követően egy alkalommal legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.”

4.§

 

A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5)  Üres helyiségek  átmenetileg,  pályázati  eljárás  mellőzésével,  legfeljebb  6 
hónap időtartamra ideiglenesen hasznosíthatók. Ebben az esetben a bérbeadó a 
bérleti szerződés feltételeiben szabadon megállapodhat.”

5.§

 

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1)  A bérbeadó  a  nyílt  pályázat  hirdetményét  köteles  a  MIK Zrt.  internetes 
honlapján a pályázat bontását legalább nyolc nappal megelőzően megjelentetni, 
és  annak  a  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláin  való  közzétételéről  is  köteles 
gondoskodni.”
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6.§

 

A R. 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„g) pályázat postai feladásának vagy a személyes beadásának határidejét.”

 

7.§

 

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

 

„(6)  Ha  a  helyiséget  igénylő  bérlő  már  bérleti  jogviszonnyal  rendelkezik  az 
igényelt  helyiséget  is  magában  foglaló  ingatlanban  lévő  más  helyiségre 
vonatkozóan, úgy ez a bérlő előbérleti joggal rendelkezik a helyiségre a pályázat 
során legjobb ajánlatot tévő pályázóval szemben.” 

 

 

8.§

 

A R. 9. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjai  helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„a)       a helyiség burkolatainak karbantartásáról;

b)      a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,

c)       védő- (elő)tető, ernyős szerkezet és biztonsági berendezések 
karbantartásáról;”

 

 

9.§

 

A R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3)   A  bérleti  jogot  átadó  félnek  egyszeri  hozzájárulási  díjat  kell  fizetni  a 
bérbeadó részére.  A hozzájárulási  díj  a bérleti  jogviszony megszűnésekor  nem 
követelhető vissza.”
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10.§

A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A hozzájárulási  díj  mértéke  határozatlan  időre  szóló  jogviszony esetén  - 
amennyiben a bérleti jogviszony megszerzésekor a bérbeadó részére bérleti jog 
megszerzési alapdíj nem került megfizetésre - a havi, Áfa-val növelt bérleti díj 
kétszeresének megfelelő  összeg. Amennyiben megfizetésre  került  a  bérleti  jog 
megszerzési alapdíj, úgy a havi, Áfa-val növelt bérleti díjnak megfelelő összeg.”

 

11.§

A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5)  A  hozzájárulási  díj  mértéke  határozott  időre  szóló  jogviszony  esetén 
amennyiben a bérleti jogviszony megszerzésekor a bérbeadó részére bérleti jog 
megszerzési alapdíj nem került megfizetésre - a havi, Áfa-val növelt bérleti díj 
kétszeresének megfelelő  összeg.  Amennyiben megfizetésre  került  a  bérleti  jog 
megszerzési alapdíj, úgy a havi, Áfa-val növelt bérleti díjnak megfelelő összeg.”

 

12.§

A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A bérlő a helyiség egészét vagy egy részét kizárólag a bérbeadó előzetes, 
írásbeli hozzájárulásával adhatja albérletbe.” 

13.§

A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2)  A helyiség  egészének  vagy egy  részének  albérletbe  adásához,  továbbá  a 
használatának bármely jogcímen harmadik személy részére történő átengedéséhez 
(a  továbbiakban  együtt:  albérlet)  való  hozzájárulás  megadását  a  bérbeadó 
megtagadhatja, amennyiben a bérlőnek bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy egyéb, a 
bérleti  szerződéssel  összefüggő  jogvitája áll  fenn.  A  hozzájárulás  akkor  is 
megtagadható,  ha bérlőnek a Miskolc Holding Zrt.  tagvállalatai  felé közüzemi 
tartozása  áll  fenn,  kivéve,  ha  a  bérlő  és  a  követelés  jogosultja  (közüzemi 
szolgáltató)  megfelelő  biztosíték  alkalmazása  mellett  a  tartozás  rendezésére 
részletfizetési  megállapodást  kötött.  A hozzájárulást  meg  kell  tagadni,  ha  az 
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albérletbe  adással  olyan  tevékenység  folytatására  kerülne  sor,  amely  kizárt 
profilnak minősül.” 

14.§

Hatályát veszti a R. 3.§ (4) bekezdése, valamint 12.§ (4) bekezdése 2012. július 1. 
napján.

 

15.§

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

 

Miskolc, 2012. május 21.

 

 

 

 Dr. C s i s z á r   Miklós                                        Dr. K r i z a   Ákos
                                 jegyző                                                       polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
23/2012. (VI.27.) 

önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok 
igénybevételéről szóló 21/2010. (VI. 30.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 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  (a 
továbbiakban: Rendelet) 10. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében a napi egy óra gondozást az  
ellátottak részére – jövedelemkategóriától függetlenül – térítési díj mentesen kell  
biztosítani.”

2.§

A Rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.  Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke az igénybe vett gondozási  
idő 2. órájától.”

3.§

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

Miskolc, 2012. június 21.
 

Dr. Csiszár Miklós  Dr. Kriza Ákos
       jegyző    polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
24/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete

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

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

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

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

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

1. §
2.

A Miskolc Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén a járművel  történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 
B. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

B./ SÁRGA ZÓNA:

42. Szentpéteri kapu 2-32. sz. épületek előtti területek

43. Szentpéteri kapu Bulcsú és Álmos utca közötti belső szervízút

44. Gyóni Géza utca

45. Tas utca

46. Huba utca

47. Álmos utca Szentpéteri kapu és Huszár u. közé eső szakasza 

2. §

A Miskolc Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén a járművel  történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 
B. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
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B./ SÁRGA ZÓNÁS parkoló terület:

3. Tapolca főút (Miskolc-Tapolcai út)

4. Csabai u. Junó Szálloda

5. Bay Z. tér, zárt parkoló területe

6. Iglói utca Ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv.

7. Aradi sétány

8. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u. kereszteződéséig

3. §

A Miskolc Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén a járművel  történő díjköteles 
várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 
A./ 7., 8., 9., 10., 11., 12.,  13., 14., 15., 17. pontjai és 3. mellékletének B./2. pontja 
hatályát veszti.

4. §

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

Miskolc, 2012. június 21.

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

25/2012 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással
megvalósuló út-, járda- és közműépítések

szervezéséről és finanszírozási rendszeréről

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

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  az  1.  sz  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:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

1. §
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a belterületen, valamint a belterület határán húzódó 
utcán, a rendezési tervvel egyező, lakossági kezdeményezésre önkormányzati  
részt  vállalással  megvalósuló  út-,  járda  és  közműépítésekre,  kivéve  a  
városrendezési okból kijelölt azon területeket, ahol a korszerűtlen építés (avult, 
felszámolásra  tervezett  telepek)  a  terület  rendezését,  a  meglévő  út-  és  
közműhálózat illetve telekstruktúra megváltoztatását teszik indokolttá.

2) Önkormányzati  hozzájárulás csak lakóházhoz vagy annak építésére szolgáló t
elekhez kapcsolódó út-, járdaépítéshez-, továbbá víz-, szennyvíz-beruházáshoz, 
(továbbiakban: közműépítés) adható.

2. §

(1) Az önkormányzati részt vállalással megvalósuló közműépítés az önkormányzat 
pénzügyi, fejlesztési terveivel összhangban, a lakosság kezdeményezése alapján, 
a lakosság által létrehozott építőközösséggel együtt szervezhető.

(2) Az építőközösségbe történő belépés, az üzembe helyezés időpontjáig lehetséges.
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3.§

(1) Az önkormányzati  részt  vállalással  megvalósuló  közműépítések  beruházói  
jogosítványait a  Polgármesteri Hivatal gyakorolja.

(2) Az  önkormányzati  részt  vállalással  megvalósuló  közműépítések  teljes  körű  
lebonyolítását  a  Polgármesteri  Hivatal  Beruházási  és  Városüzemeltetési  
Osztálya (továbbiakban:Osztály) végzi. A közműépítések műszaki ellenőrzését - 
külön megállapodás alapján - a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (továbbiakban 
MIK Zrt.) látja el. 

4. §

(1) A lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések önkormányzati részt 
vállalására fordítható pénzeszközök keretösszegét a Közgyűlés által jóváhagyott 
éves költségvetés tartalmazza.

(2) A  közműépítésekhez  nyújtandó  önkormányzati  részt  vállalás  elnyeréséhez  
pályázatot kell benyújtani.

 
          A KÖZMŰÉPITÉSEK SZERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK 

KÖVETELMÉNYEI
 

5. §
 
(1) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt  vállalással  megvalósuló 

közműépítésekre történő jelentkezés, pályázatbeadás  az Osztály által kiadott 
nyomtatványon történik.

(2) A nyomtatványnak tartalmaznia kell:

a.) a létesítendő közmű fajtáját, főbb paramétereit, az érintett terület megnevezését;

b.) a  megvalósítással  érintett  valamennyi  ingatlan  tulajdonosának  
(haszonélvezőjének), kezelőjének, használójának névsorát, házszám és helyrajzi 
szám megjelöléssel;

c.) a  megvalósítással  érintett  valamennyi  ingatlan  tulajdonosának  
(haszonélvezőjének),  kezelőjének  írásbeli  szándéknyilatkozatát  arra  
vonatkozóan,  hogy az építőközösségben részt kíván-e venni,  a  megvalósítás  
ingatlanra eső költségének vállalása mellett, avagy nem.

d.) a közművezeték építésére jelentkezők figyelmének felhívását arra, hogy ha az 
utcán létesítendő vezetékről más utcára számozott ingatlan ellátására is sor kerül 
- pl. telek és kerten keresztüli átvezetés formájában, - úgy annak tulajdonosa  
köteles a tárgyi utcai vezeték elágazások nélküli beruházási költségének arányos 
részét  megfizetni.  Az  átvezetéssel  ellátott  ingatlan  tulajdonosának,  
használójának tudomására kell  hozni,  hogy a saját  utcájába épülő vezetékre  
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köteles átköttetni és az átvezetést megszüntetni. A jelzett módon korábban már 
ellátott  ingatlanok  a  másik  utcában  megépítésre  kerülő  vezetékre  csak  
úgy csatlakozhatnak rá, ha belépnek az építőközösségbe, és a költségekből -az 
igazolt korábbi részt vállalás levonásával- reájuk eső arányos rész megfizetését 
vállalják. Az átkötési kötelezettség csak a műszaki feltételek fennállása esetén 
érvényes.

e.) az építőközösség önerő-hozzájárulásának %-os  mértékét.

(3) Az  építőközösség  tagjai  közművek  esetében  fogyasztónként  (mérőóránként)  
jelentkeznek és egyenlő arányban viselik az építés költségeit.

(4) Az  újonnan  alakult  építőközösség,  az  előzőleg  más  építőközösség  által  
megépített közművezetékre, továbbépítéskor díjmentesen köt rá.

(5) A beérkezett jelentkezések alapján az Osztály  a  közműtulajdonosokkal,  
szolgáltatókkal  megvizsgáltatja az adott közmű létesítésének, 
csatlakoztathatóságának feltételeit. Amennyiben a közművek megépítésének 
műszaki és városrendezési akadálya nincs, az Osztály a Városgazdálkodási és 
-üzemeltetési  Bizottság  (továbbiakban:  Bizottság)- hozzájárulását  követően 
intézkedik a 10. §-ban előírt ajánlatok beszerzése érdekében. 

(6) A lakossági közműépítési igényeket az Osztályhoz  az építőközösség tagjai 
által       megválasztott közös képviselő nyújtja be. Az igények benyújtásának 
határideje minden év augusztus 31. napja.

 
A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 
6. §

 
(1)     A közműépítési  hozzájárulás elnyerésére irányuló pályázatnak tekintendő az a 
lakossági  igénybejelentés,  ahol  a  szervezettség  mértéke  eléri  a  (2)  bekezdésben 
meghatározott értéket.
 
(2)     A  pályázat  alapfeltétele,  hogy  az  érintett  ingatlantulajdonosok  (az  érintett 
önkormányzati  tulajdon  nélkül)  legalább  75  %-a  aláírja  a  kivitelezési  költségek 
vállalására vonatkozó szándék-nyilatkozatot.
 
(3)  A Bizottság elé beterjesztett pályázatnak tartalmaznia kell az 5. § (2) bekezdésben 
foglaltakat. 

     A PÁLYÁZATOK  ELBÍRÁLÁSA
 

7. §
 
(1) Az Osztályhoz  beérkezett,  általa  feldolgozott  és  beterjesztett  pályázatokat  a  

Bizottság bírálja el. A Bizottság munkáját az Osztály képviselője segíti.
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2)     A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a.)      a pályázatban megjelölt önerő-hozzájárulás %-os mértéke
b.)     a terület ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,
c.)      részvételi arány,
d.)     a közműfejlesztéshez fűződő városrendezési érdek

AZ ÖNKORMÁNYZATI  RÉSZT VÁLLALÁS ESETEI

8. §

(1) Az önkormányzati részt vállalás esetei egyes közműfajtánként :

a.) ivóvíz nyomóvezeték, szennyvízgyűjtő vezeték építésének az utcai 
gerincvezeték és leágazások közterületi  szakaszának létesítésével  összefüggő  
költségei,

b.) útépítésnél  a  pályaszerkezet  és  tervezett  burkolat  kialakításának,  az  utcai  
csapadékvíz elvezetés (csatorna, vagy árok) átereszek, kapubejáratok és ezek  
burkolatának költségei,

c.) járdaépítésnél  a  terephez  és  úthoz  igazodó  lejtős,  vagy  lépcsős  kialakítású  
elemekből,  vagy  helyszínen  készített,  az  utca  tengelyével  párhuzamos  
járdaszerkezet kialakításának költségei.

A LAKOSSÁGI HOZZÁJÁRULÁS MINIMÁLIS MÉRTÉKE 
KÖZMŰFAJTÁNKÉNT

9.§

(1)    a.)        ivóvíz-nyomóvezeték  építése esetén a teljes kivitelezési költség 50 %-a, 

b.)           szennyvízcsatorna építése esetén a teljes kivitelezési költség 25 %-a, 

c.)             út-, és járda építése esetén a teljes kivitelezési költség 15 %-a, 

d.)           amennyiben  városi  érdek  miatt  a  lakosság  műszakilag  indokolt  
szükségleteit  meghaladó  mértékű  kapacitásbővítés,  keresztmetszet  bővítés  
szükséges  és  (vagy)  az  utca  beépítése  ún.  „féloldalas”,  úgy  az  e  miatti  
költségkülönbözetet az önkormányzat biztosítja.  

(2)     Ha egy építőközösség egyszerre kettő vagy több közművet épít egy éven belül, 
vagy  a  közmű  üzembe-helyezésétől  számított  öt  éven  belül  újabb  közmű  
(közművek)  építésére  vállalkozik,  akkor  a  közművekre  vonatkozó lakossági  
hozzájárulás minimális mértéke a következő:
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a.)           ivóvíz-nyomóvezeték  építése esetén a teljes kivitelezési költség 25 %-a,

b.)           szennyvízcsatorna építése esetén a teljes kivitelezési költség 20 %-a, 

c.)             út-, és járda építése esetén a teljes kivitelezési költség 10 %-a, 
                                   
(3)  Ahol a szennyvízcsatorna kiépítésének feltételei adottak – (gerinc-hálózathoz  

való csatlakozási lehetőség) – ivóvízvezeték építésének engedélyezése, illetve  
hozzájárulás  csak  párhuzamosan  (vele  azonos  időben)  megvalósuló  
szennyvízcsatorna építése esetén adható. Meglévő ivóvízhálózat esetén az első 
támogatott közmű csak a szennyvízcsatorna lehet.

(4)     A szilárd burkolatú út építéséhez önkormányzati támogatás csak akkor adható, 
ha valamennyi az út alá kerülő nyomvonalas közmű (ivóvíz, szennyvízcsatorna, 
gázvezeték)  megépítésre került. Ettől eltérést, a pályázatokat elbíráló Bizottság, 
csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhet.

A TERVEZÉSI ÉS  ÉPÍTÉSI  FELADAT VÁLLALKOZÁSBA ADÁSA

10. §

(1) A Bizottság által nyertesnek hirdetett pályázatok vonatkozásában a tervezésre,  
és a kiviteli  terv szerinti  műszaki megvalósításra  a beszerzésekre vonatkozó  
jogszabályok alapján ajánlatokat kell kérni.

(2)  Az ajánlatok elbírálásában a Polgármesteri Hivatal szakosztályai vesznek részt. 
Az  ajánlati eljárás eredményéről az építőközösség tagjait a közös képviselő,  
ajánlattevőket az Osztály tájékoztatja.

(3) Az  ajánlatok  elbírálását  követően  az  Osztály  a  nyertes  tervezővel,  illetve  
kivitelezővel a szerződést előkészíti és  gondoskodik annak aláírattatásáról.

(4) A vállalkozási  szerződésben  lehet  rögzíteni  a  költségek  csökkentését  célzó  
lakossági  munkavégzést,  mely  csak  akkor  vehető  figyelembe,  ha  az  a  
szakszerűséget nem veszélyezteti, és a kivitelező azt összegszerűen is elfogadja.

(5)  Az önkormányzati hozzájárulás odaítélését követően az Osztály megállapodást 
köt az építőközösséggel, melyben felek rögzítik a közmű(vek) megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tennivalókat.

(6) A  megállapodásban  kell  rögzíteni  a  kivitelezés  során  az  építőközösségek  
részéről  érkező  észrevételek  rendezésének  módját,  valamint  azt  is,  hogy  a  
pályázatok  bizottsági  elbírálása,  az önkormányzati  részt  vállalás  összegének  
odaítélése  után  az  építőközösségnek  45  nap  áll  rendelkezésére,  az  önerő  -  
önkormányzat által megjelölt számlára történő - befizetésére. A kivitelezés a  
lakossági befizetések - melyek tartalmazzák a rácsatlakozási díjat is - teljesítése, 
és az önkormányzati részt vállalás az önkormányzatra eső rész biztosítása után 
indítható.
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(7)  A  közműépítések  megvalósításának  gyorsítása  érdekében  a  lakosság  az  
önkormányzati támogatást 100 %-ban előfinanszírozhatja. Ezen konstrukcióban 
- a lakosság által biztosított fedezet rendelkezésre állása esetén – az Osztály a 
tervezési és kivitelezési munkákat soron kívül indítja és lebonyolítja. Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a közműberuházásokat pénzügyileg ebben 
az esetben is támogatja, és a támogatás összegét az építőközösség részére utólag 
téríti meg. A lakossági előfinanszírozás és a támogatás utólagos megtérítésének 
tényét  és  mértékét,  valamint  az  egyéb  feltételeket  az  önkormányzat  és  az  
építőközösség külön megállapodásban rögzíti.

(8) Amennyiben a befizetés  a jelzett  határidőn belül  nem történik meg,  úgy az  
építőközösség elveszíti az odaítélt önkormányzati hozzájárulás igénybevételére 
vonatkozó jogosultságát. 

(9) A  közműépítések  műszaki  ellenőrzését,  valamint  az  azzal  összefüggő  
adminisztrációt,  a  számlák  igazolását,  és  azoknak  az  Osztályra  történő  
megküldését  (kifizetés  céljából)  a  MIK  Zrt.  látja  el.  A  MIK  Zrt.  a  
közműépítések időtartama alatt az építőközösség képviselőjével folyamatosan  
tartja a kapcsolatot, befejezése után megszervezi a műszaki átadást-átvételt és az 
üzembe  helyezési  eljárást,  valamint  kiállítja  a  megvalósult  létesítmények  
aktiválásához szükséges okmányokat. Az Osztály az üzembe helyezést követő 
30 napon belül - a MIK Zrt. közreműködésével - az építőközösséggel elszámol.

PÉNZÜGYI, FINANSZÍROZÁSI RENDELKEZÉSEK

11. §

(1)     A tárgyévi megvalósításra fedezettel jóváhagyott közműépítés esetén 

a.)      a beruházás tervezési, előkészítési költségeit az önkormányzat viseli

b.)     a  bruttó  kivitelezési  költségből  az  építőközösség  viseli  a  pályázatban 
megjelölt részt, az ezen felüli rész az önkormányzati hozzájárulás

c.)      az önkormányzatot terhelik az előzőeken túl a következő költségek:

-        az olyan közműszakasz teljes megvalósulási költsége, ahol egyik  
oldalon sincs lakóház vagy lakásépítési telek

-        a közműépítések által érintett területen lévő önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokra vetített teljes megvalósulási költség.

(2)     A beruházásnál  vállalt  önkormányzati  hozzájárulás  összegét  a  Polgármesteri  
Hivatal az e célra megnyitott elkülönített számláján helyezi el, és a lakossági  
önerő is ezen a számlán jelenik meg.

(3)       A magánszemélyek  közműfejlesztési  támogatásról  szóló  262/2004.  (IX.23.)  
Korm.  rendeletben  szereplő  visszaigényléssel  kapcsolatos  intézkedések  
megtétele a Polgármesteri Hivatal feladata.
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UTÓLAGOS  CSATLAKOZÁS A KÖZMŰVEKRE

12.§

(1)     A közmű üzembe helyezését követően  ingatlantulajdonos utólag a közművekre 
csak a beruházási költségek egy ingatlanra jutó (2) bekezdésben meghatározott 
szorzószámmal  növelt  teljes összegének -  mely tartalmazza  a  rácsatlakozási  
díjat is - az önkormányzat részére egy összegben történő megtérítése mellett  
köthet rá. Ezen bevétel a közműfejlesztések hozzájárulására fordítható.

(2)     Az utólagos rácsatlakozási díj a közmű üzembe helyezését követő első évben a 
ténylegesen egy ingatlanra jutó bekerülési költség 1,3-szerese, 2-3. évben között 
1,5-szerese, 4-5. évben között 1,6-szorosa, 6-10. évben kétszerese, 10 év fölött 
háromszorosa.

(3)   A szorzószámokat  nem kell  alkalmazni  a közmű üzembe helyezését  követően  
megszerzett ingatlan tulajdonjog esetében.

TULAJDONJOGI RENDEZÉSEK

13.§

A lakossági kezdeményezésre önkormányzati  részt vállalással megvalósuló ivóvíz és 
szennyvíz közművek, valamint az út, és a járda az önkormányzat tulajdonába kerül.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

E  rendelet  hatálybalépése  napján  hatályát  veszti  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének 39/2000. (IX.11.)  önkormányzati  rendelete,  és a módosításáról  szóló 
28/2002.(IX.09.), 41/2002.(IX.11.), 39/2005.(IX.28.), 13/2010. (III.10.) önkormányzati 
rendeletei. 

Miskolc, 2012. június 21.

           Dr. Csiszár Miklós                                                      Dr. Kriza Ákos 
                          jegyző                                                              polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
26/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 
42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

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

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

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

1. §

(1) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  közösségi  közlekedési  
szolgáltatások  ellátásának  alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011.  (XII.22.)  
önkormányzati rendelete hatályát veszti.

2. §

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

Miskolc, 2012. június 21.

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

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

2012. június 21-én:
Zárt ülésen hozott határozatai:

VI-139/2331-4/2012. sz. határozat

Tárgy: egyedi szociális hatósági fellebbezések ( május 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:203398-4/2012. Számú 
I. fokú határozatát

Roppantó László 2885/2012.

I/2. ESZ:209799-0/2012. Számú 
I. fokú határozatát

Misalek István 2921/2012.

II/1. ESZ: 204754-4/2012. számú 
I. fokú határozatát

Tutkovics Réka 2886/2012.

III/1. ESZ:274437/2012. Számú I. 
fokú határozatát

Nagy Zsoltné 2947/2012.

I/3. ESZ.200203-
13/2012.számú I. fokú 

határozata

Deákné Somogyi 
Ildikó

3060/2012.

III/2. ESZ.275850/2012.számú I. 
fokú határozata

Pázmándiné Varga 
Anikó

3005/2012.

helybenhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 8 napon belül  
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VI-140/3038/2012. sz. határozat

Tárgy: 2012. évi művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc 
Megyei  Jogú Város művészeti  és tudományos ösztöndíjainak adományozására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc város művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (IX. 1.) 
önkormányzati rendelet alapján 

Alkotói ösztöndíjat adományoz:

Horváth Gyula részére 2012. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Kiss István részére 2012. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Majorszki András részére 2012. július 1. napjától 6 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Mátra Elzita részére 2012. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget,

Vargáné Dr. Balogh Judit részére 2012. július 1. napjától 3 hónap időtartamra, 
60 ezer Ft/hó összeget.

Egyszeri alkotói ösztöndíjat ösztöndíjat adományoz:

Flach Antal részére 2012. július 1. napjától 150 ezer Ft összeget.
Vass Tibor részére 2012. július 1. napjától 150 ezer Ft összeget.

“Útravaló Európába” ösztöndíjat adományoz:

Bereczki Zoltán részére 2012. július 1. napjától 120 ezer Ft összeget.

2. A Közgyűlés 2012 évben Pályakezdő ösztöndíjat nem adományoz.

3.  A  Közgyűlés  2012.  évben  a  rendelkezésre  álló  összeget  első  félévben  kiosztja, 
második forduló nincs.
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4.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  ösztöndíjat  elnyert 

személyekkel  (beszámolási  és  prezentációs  kötelezettséget  előírva)  szerződést 
kössön Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Kulturális  Idegenforgalmi  és  Városmarketing  
Osztály

Végrehajtásban közreműködő:       Gazdálkodási Főosztály
Határidő:   2012. június 30.

VI-141/3039/2012. sz. határozat

Tárgy:  az Avasi Gimnázium intézményvezetői álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  II-26/2324/2012.  számú 
határozatával  kiírt  pályázati  felhívásra  érkezett  pályázatokat  alakilag 
érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A Közgyűlés az Avasi Gimnázium (3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.) magasabb 
vezetői feladatainak ellátásával 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31. napjáig 
Schmidtné Törő Ágnest bízza meg.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős Jegyzői Kabinet
Határidő 2012. július 31.

VI-142/3039/2012. sz. határozat

Tárgy:  A Földes Ferenc Gimnázium intézményvezetői álláshelyére történő 
pályázat kiírása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:
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1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  II-26/2324/2012.  számú 
határozatával  a  Földes  Ferenc  Gimnázium magasabb  vezetői  beosztásának 
betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. A Közgyűlés pályázatot hirdet  a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal  a Földes 
Ferenc  Gimnázium  (3525  Miskolc,  Hősök  tere  7.) intézményvezetői 
beosztására 2012. október 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő határozott időre.

3. Az  új  intézményvezető  megbízásáig  az  intézmény  vezetésével  kapcsolatos 
feladatok ellátása  a  138/1992.  Korm.rendelet  5.  § (16) alapján az intézmény 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  a  helyettesítés  általános  rendje 
szerint történik.

4. A Közgyűlés elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) internetes oldalán, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos 
lapjában történő megjelentetését.

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

VI-143/3039/2012. sz. határozat

Tárgy:  A  Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium 
intézményvezetői álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  II-26/2324/2012.  számú 
határozatával kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatot alakilag érvényesnek 
és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A Közgyűlés a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(3529  Miskolc,  Ifjúság  u.  16-20.) magasabb  vezetői  feladatainak  ellátásával 
2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31. napjáig Szabó Andrást bízza meg.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős Jegyzői Kabinet
Határidő 2012. július 31.
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VI-144/3039/2012. sz. határozat

Tárgy:   A Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium intézményvezetői 
álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  II-26/2324/2012.  számú 
határozatával kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatot alakilag érvényesnek 
és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A  Közgyűlés  a  Petőfi  Sándor  Középiskolai  Fiúkollégium (3527  Miskolc, 
Bajcsy Zs. u. 33.) magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2012. augusztus 1-
jétől 2017. július 31. napjáig Polyák Ferencet bízza meg.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős Jegyzői Kabinet
Határidő 2012. július 31.

VI-145/3039/2012. sz. határozat

Tárgy:    A 10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  II-26/2324/2012.  számú  
határozatával  kiírt  pályázati  felhívásra  érkezett  pályázatok  megvizsgálását  
követően megállapítja, hogy Dr. Magocsa László  pályázata nem felel meg a  
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 

2. A  Közgyűlés  a  10.  sz.  Petőfi  Sándor  Általános  és  Magyar-Angol  Két 
Tanítási Nyelvű Iskola  (3526 Miskolc,  Katowice u. 17.)  magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31. napjáig Varga 
Ferencnét bízza meg.
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a szükséges  
munkajogi intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős Jegyzői Kabinet
Határidő 2012. július 31.

VI-146/3039/2012. sz. határozat

Tárgy:     A  Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  II-8/2399-1/2012.  számú 
határozatával  kiírt  pályázati  felhívásra  érkezett  pályázatokat  alakilag 
érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak találta.

2. A  Közgyűlés  a  Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  Munkácsy  Mihály 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (3529  Miskolc,  Gesztenyés  u.  25.) 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 
31. napjáig Balogné Pálfi Gabriella Erzsébetet bízza meg.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős Jegyzői Kabinet
Határidő 2012. július 31.

VI-147/3083/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Szabó  Lőrinc 
Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának  megszüntetésére és  intézményvezetői  álláshelyére  történő  pályázat 
kiírására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Egyed Zsolt Jenőné, a  Szabó Lőrinc 
Általános és Német Két Tanítási  Nyelvű Iskola igazgatója  határozatlan idejű 
közalkalmazotti  jogviszonyát  a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25. § (2) a) pontja alapján 2012. augusztus 15. 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 Szabó Lőrinc Általános és Német 
Két Tanítási  Nyelvű Iskola (3530 Miskolc,  Vörösmarty M. u. 76.)  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. augusztus 15.

VI-148/3083/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

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

1. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a melléklet szerinti 
tartalommal  a  Szabó Lőrinc Általános  és Német  Két  Tanítási  Nyelvű Iskola 
(3530 Miskolc,  Vörösmarty  M.  u.  76.)   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.
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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

VI-149/3093/2012. sz. határozat

Tárgy: A  Központi Leánykollégium igazgatója közalkalmazotti  jogviszonyának 
megszüntetése 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Központi 
Leánykollégium  igazgatója közalkalmazotti  jogviszonyának  megszüntetésére”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Ortóné Juhász Julianna, a Központi 
Leánykollégium igazgatója  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 25.  §  (2)  b) 
pontja  és 26.  § alapján 2012.  június  30.  napjával  a  Fazekas  Utcai  Általános 
Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézménybe  való áthelyezéssel 
megszünteti. 

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
közalkalmazotti  jogviszony áthelyezéssel  történő megszüntetéséhez szükséges 
dokumentumok aláírására. 

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

VI-150/3102/2012. sz. határozat

Tárgy:  A DVTK SE részére a IX-278/23.456/2011. sz. határozattal megállapított 
visszatérítendő támogatás jogcímének megváltoztatása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a DVTK SE 
részére a IX-278/23.456/2011. sz.  határozattal megállapított visszatérítendő 
támogatás  jogcímének  megváltoztatására” című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
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1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  IX-278/23.456/2011.  sz.  
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVTK SE részére 
az MLSZ-hez benyújtott pályázat önrészéhez  50.000.000,- Ft azaz Ötven-
millió Ft összegű,  vissza nem térítendő fejlesztési támogatás nyújtásához a 
pályázat  szerinti  beruházásokhoz  -  a  2012.  évi  költségvetés  "DVTK SE 
minőségi labdarúgó utánpótlás képzési stratégiájának megvalósítása 
érdekében tervezett fejlesztések (DVTK SE pályázatához önrész részbeni 
biztosítása)" sora terhére - az alábbi feltételekkel:

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

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

1.3. A DVTK SE köteles a teljes 50 millió Ft-os támogatási összeggel 
2012. július 31. napjáig elszámolni."

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

2012. június 21-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

VI-151/3013/2012. sz. határozat

Tárgy: Helyiségek bérletéről  szóló  rendelettel  összefüggő feladatokról  szóló  IV-
97/22.631-1/2011. sz. határozat módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  helyiségek 
bérletéről  szóló  19/2011.(V.18.)  önkormányzati  rendelet,  valamint  végrehajtásával 
kapcsolatos IV-97/22.631-1/2011. sz. határozat módosítására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:
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1. A határozat II. fejezetének 1. pontjában szereplő Jelmagyarázat és alkalmazott 
szorzók bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Jelmagyarázat, és alkalmazott szorzók:
•  Alapterület: AT
•  Főrendeltetésű helyiség: F szorzó: 1
•  Galéria: G szorzó: 0,25
•  Bérleményből nyíló pince: BP szorzó: 0,2
•  Raktár:                          BR szorzó: 0,5
•  Terület: FT szorzó: 0,1
• Önálló vitrin, kirakat: K szorzó: 0,4”

2. A  határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  VÁROS  EGYÉB 
TERÜLETEIN AZ ALAPDÍJ  alpont az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A gépkocsi tárolók bérleti díja, egyedi elbírálás alapján műszaki állapotra tekintettel 
legfeljebb 30 %-kal csökkenthető.”     

3. A  határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  A  HELYISÉG  
ELHELYEZKEDÉSE SZERINTI MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐ  alpont helyébe az 
alábbi alpont lép: 

„Csökkentő tényezők és szorzók:
• Utcai homlokzatról nyíló helyiségek:             1
• Kapualjból, lépcsőházból, belső udvarból nyíló: 0,6
• Emeleti:                                    0,4
• Pinceszinti, alagsori                                                  0,2”

4. A  határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  NAGY ALAPTERÜLET  
UTÁNI KEDVEZMÉNY  alpont az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Ha  a  pályázó  rendelkezik  más  önkormányzati  helyiségre  vonatkozó  bérleti 
szerződéssel  az üres  helyiség  bérbeadása  során a  bérleti  díj  megállapításánál  a  már 
bérelt  helyiségek  alapterületének  figyelembe  vételével  nagy  alapterület  utáni 
kedvezmény  érvényesíthető,  mely  a  már  bérelt  helyiségek  bérleti  díjára  nem 
vonatkozik.”

5. A  határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  NAGY ALAPTERÜLET  
UTÁNI KEDVEZMÉNY alpont utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A támogatott  profilhoz  illeszkedés,  a  meghosszabbított  nyitva  tartás  kedvezménye, 
valamint  a nagy alapterület  utáni  kedvezmény össz értéke nem haladhatja  meg I-II. 
övezetben a 35 %-ot, III-VI. övezetben az 50 %-ot |P+Ny+T|≤ 0,35, illetve |P+Ny+T| ≤ 
0,5.”

6. A határozat  II.  fejezetének 2.  pontjában szereplő  EGYÉB alpont  1.)  pontja  
helyébe az alábbi pont lép:
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„1.)  Az üresen állás ideje és sikertelen pályázat függvényében a bérbeadónak 
lehetősége  van  a  fentiek  alapján  megállapított  a  pályázati  kiírásban  szereplő 
induló  nettó  bérleti  díj  fokozatos  csökkentésre  -   1  havonta  10%-kal,  de 
legfeljebb 70% mértékig, legfeljebb 3 éves időtartamra, mely  további 2 évvel 
meghosszabbítható.”

7. A határozat  II.  fejezetének 2.  pontjában szereplő  EGYÉB alpont  3.)  pontja  
helyébe az alábbi pont lép:
„3.) A bérbeadó jogosult saját hatáskörben 5 évente legfeljebb 5 havi bérleti  
díjnak megfelelő összegű kedvezményt adni.”

8. A határozat III. fejezetének 2. mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
• „Az ajánlati  ár  nem lehet  alacsonyabb,  mint  az e határozat  alapján kiszámolt,  a 
bérleményre vonatkozó díjtétel.”

9. A határozat III. fejezetének utolsó mondata elé az alábbi szövegrész kerül:

„Kizárva a pályázók köréből:
• akivel  szemben  az  elmúlt  2  évben  peres  vagy  végrehajtási  eljárást 
kezdeményezett a MIK Zrt.  illetve az Önkormányzat,
• aki bérleti jogviszonnyal rendelkezik és bérleti díj, vízdíj tartozása, vagy a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai felé közüzemi tartozása áll fenn, kivéve, ha a bérlő 
és  a  követelés  jogosultja  (közüzemi  szolgáltató)  megfelelő  biztosíték  alkalmazása 
mellett a tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötött, 
• az adóhatóság felé tartozása áll fenn.”

10. A határozat IV. fejezetének utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
• „A bérlő jogosult profilváltásra, albérletbe adásra, illetve a bérlemény átadására 
harmadik  személy  számára,  ha  az  érvényes  rendeletek  és  határozatok  szerinti 
szerződéskötés biztosított a változás után, illetve ha az új partner és a tervezett profil 
megfelel  az  önkormányzat  vonatkozó  rendelkezéseinek,  és  a  bérlő  megfizette  a 
bérbeadó felé az átruházáskori egyszeri hozzájárulási díjat.”

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.      
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1. napjától lép hatályba 

VI-152/3015/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési  Szabályzatának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerint 2012. július 1. napjával jóváhagyja. Az egységes 
szerkezetbe foglalt szabályzat a határozat 2. sz. mellékletében található. 

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. július 1.

VI-153/3016/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. II. félévi munkaterve

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az önkormányzat 
2012.  II.  félévi  munkatervének  megállapítására”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  2012.  II.  félévi  
munkatervét az 1. melléklet szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat  2012. II. 
félévi elfogadott  munkatervében meghatározott időpontoktól eltérhet.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

VI-154/3017/2012. sz. határozat

Tárgya: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2012. évi 
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. 2012. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 
Zrt. 2012. évi ingatlangazdálkodási tervét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Bérleményszolgáltatási  
tevékenységéhez kapcsolódó

2012. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát 
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Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.662.302  eFt 
Első u. 33.369  eFt
Második u. 27.897  eFt
Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 7 842  eFt
Szondi u.            3.203  eFt  

1.734.613  eFt
Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát 
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.532.801  eFt 
Első u. 36.035  eFt
Második u. 23.195  eFt
Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 7 051  eFt
Szondi u. 3.966  eFt
Kötvényalapra történő átvezetés           51.565  eFt  

1.654.613  eFt
főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

3. A  Közgyűlés  a  bérleményszolgáltatási  és  ingatlan-vagyon  nyilvántartási  
feladatok ellátásához az ingatlangazdálkodási és ingatlanvagyon-nyilvántartási  
normatívát az alábbiak szerint:

Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 517.000  eFt 
Első u.-i, DAM I.        10.500  eFt 
Második u.-i DAM II. épület      2.500  eFt 
Szondi utcai épület                      460  eFt
Eperjes u-i nyugdíjas otthon                 1.300  eFt  
Ingatlangazdálkodási normatíva összesen 531.760  eFt 
Ingatlanvagyon-nyilvántartási normatíva 93.000  eFt
Mindösszesen: 624.760  eFt
összegben állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

4. A Közgyűlés a lakásalap 2012. tárgyévi kiadási és bevételi előirányzatát azonos 
összegben,  76.500 eFt  –tal jóváhagyja,  a  tervjavaslatban  szereplő  címsorok  
alapján.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.
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5. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2012. évi felhasználásának területeit a 

következők szerint állapítja meg: 

a.) Miskolc Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  lakások  bérletéről  szóló  
25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 25. 
§ szerinti felhatalmazás alapján a megüresedő lakások közül, a 
Városgazdálkodási-,  és  üzemeltetési  Bizottság  valamint  az  Egészségügyi  és  
Szociális  Bizottság  részére  különös  méltányosságból,  illetőleg  különös  
méltánylást  érdemlő egyéb  okból történő bérlőkijelölésre  25 lakást,  ebből  a  
közoktatási  és  művelődési  önkormányzati  intézmények,  illetve  gazdasági  
társaságok dolgozóinak elhelyezésére 5 lakást biztosít.
Javaslatot a Polgármesteri Hivatal Főosztályai, az önkormányzati intézmények 
vagy gazdasági társaságok vezetői és a MIK Zrt. tehet a bizottságok felé. 

b.) A Lakásrendelet 25/A.  §  szerinti  felhatalmazás alapján  a  polgármesteri 
lakáskeretre 5 lakást, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc 
vállalkozásfejlesztési  és  befektetés-ösztönzési  programjáról  szóló  32/2008.  
(XI.26.) számú rendeletének 19. § szerinti lakáshoz juttatásra 5 lakást biztosít.

c.) A  MIK  Zrt.  a  rendelkezésére  álló  további  üres  bérlakásokat  a  felmerülő  
feladatokhoz  igazodva,  a  Közgyűlés  által  egyedileg  meghatározott  egyéb  
bérbeadási igények teljesítésére,  ingatlanfejlesztés vagy bontási kötelezettség  
miatti kiürítésekhez kapcsolódó elhelyezés céljára köteles felhasználni.

d.) Az előzőeket meghaladóan rendelkezésre álló üres lakásokat a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.)  
önkormányzati rendelete szerint köteles hasznosítani.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

VI-155/3018/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei  Jogú  Város  forgalomképes  ingatlanvagyonának  
hasznosítási koncepciója elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  forgalomképes  ingatlanvagyonának  hasznosítási  koncepciója 
elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város forgalomképes 
ingatlanvagyonának  hasznosítási  koncepcióját  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerint 
elfogadja,  és  utasítja  a  MIK  Miskolci  Ingatlangazdálkodó  Zrt.-t  a  koncepcióban 
foglaltak végrehajtására. 
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért   felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 

VI-156/3019/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási  
koncepciójának, közép- és hosszú távú tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a "Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  vagyongazdálkodási  koncepciójának,  közép-  és 
hosszú távú tervének jóváhagyására  "  című előterjesztést  és az alábbi határozatot 
hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepcióját, közép- és hosszú távú tervét 
a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  vagyongazdálkodási  
koncepcióban,  közép-  és  hosszú  távú  tervben  meghatározott  feladatok  
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

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

Főépítészi Főosztály
                                               Humán Főosztály
                                               Hatósági Főosztály
                                               Jegyzői Kabinet

önkormányzati intézmények
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

                                               Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai
Határidő:                                azonnal

VI-157/3020/2012. sz. határozat

Tárgy: Az önkormányzat biztosítási rendszerének egységesítése érdekében 
független biztosításközvetítő kiválasztására irányuló pályázat 
kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 
biztosítási  rendszerének  egységesítése  érdekében  független  biztosításközvetítő 
kiválasztására  irányuló  pályázat  kiírása”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat  
tulajdonában lévő vagyon biztosításának felmérésére,  a biztosítandó vagyoni  
értékek meghatározására,  valamint  a biztosítók kiválasztása  céljából  kiírásra  
kerülő  közbeszerzési  eljárásban  történő  közreműködés,  az  új  biztosítási  
rendszerben  a  kárrendezés  és  a  biztosítási  szerződések  kezelése  érdekében,  
független biztosításközvetítő kiválasztására pályázat kerüljön kiírásra. 

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  2.  számú  melléklet  szerinti  
pályázati  felhívást  jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert  a pályázati  
eljárás lefolytatására.

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

VI-158/3021/2012. sz. határozat

T  árgy:   A Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet 
Misszionáriusai  (Teréz  Anya Nővérei)  részére  használat  jogának  
átadása tárgyában hozott X-287/23.510/2011 sz. határozat 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Katolikus 
Egyház önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére 
használat  jogának  átadása tárgyában  hozott  X-287/23.510/2011  sz.  határozat 
módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  X-287/23.510/2011 sz.  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Katolikus Egyház önálló 
szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Miskolc, 
Ötödik u. 1. sz. fsz. 1-4. sz. alatt található 162 m2 nagyságú 
helyiségcsoportot, valamint a hozzá tartozó udvart közcélú adományként, 
térítés mentesen, határozatlan időre, egy éves felmondási idő biztosításával 
használatba átadja.

Az  ingatlan  használatával  kapcsolatban  felmerült  költségeket  (rezsi,  
karbantartási költség, stb.) a használatba vevő viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a szerződéskötés teljes körű 
lebonyolítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:             MIK Zrt.
Határidő: a határozathozatalt követő 8 munkanap
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VI-159/3022/2012. sz. határozat

Tárgy: Közterületek elnevezése

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolctapolcán található, Miskolc 
45567  helyrajzi számú területnek a Kálvin János sétány elnevezést adja. (PIR 
szám: 3519)

2. A  Közgyűlés  a  Miskolc  –  Diósgyőri  lakótelepen  lévő,  Miskolc  30519/92 
helyrajzi számú területnek az Pálosok parkja elnevezést adja. (PIR szám: 3535)

3. A Közgyűlés a Miskolc - Majláth területén lévő, Miskolc 31431 helyrajzi számú 
területnek az Uradalom utca elnevezést adja. (PIR szám: 3535)

4. A  Közgyűlés  a  Miskolctapolcán  található,  Miskolc  46430  helyrajzi  számú  
területnek a Terplán Zénó utca elnevezést adja. (PIR szám: 3519)

5. A Közgyűlés a Miskolc – Diósgyőr területén lévő, Miskolc  33274/1 helyrajzi 
számú területnek a Bánát utca elnevezést adja. (PIR szám: 3534)

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik:                    Hatósági Főosztály 
                                        Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 30.

VI-160/3023/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc és Felsőzsolca között illetve a két város belterületén 
közlekedő 7-es autóbusz viszonylat további üzemeltetése.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  és 
Felsőzsolca  között  illetve  a  két  város  belterületén  közlekedő  7-es  autóbusz 
viszonylat  további  üzemeltetésére.” tárgyú  előterjesztést,  és  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc és Felsőzsolca között illetve a 
két város belterületén közlekedő 7-es autóbusz viszonylat további 
üzemeltetésére a 2004. évi XXXIII. tv. 8§ (2) bek. d. pontja alapján az MVK 
Zrt.-t bízza meg.

2. A megbízás  útján biztosított szolgáltatást az MVK Zrt.  2014.  május  31-ig  
nyújthatja. A szolgáltatás tartalma, annak közlekedési paraméterei megegyeznek 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2011. 
június 1-jén hatályba lépett Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakkal.
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3. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat  végrehajtásával  
kapcsolatban keletkezett dokumentumok, megbízás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

VI-161/3024/2012. sz. határozat

Tárgy: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a 
gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  intézményi  étkeztetés  átszervezésére”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  öt  főzőkonyhát  2012.  szeptember  1-től 
melegítőkonyhává minősít át az alábbiak szerint:
1.1 A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola főzőkonyhája 
átminősül melegítőkonyhává.
1.2  A  Rónai  Ferenc  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
főzőkonyhája átminősül melegítőkonyhává.
1.3  A  Széchenyi  István  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  főzőkonyhája 
átminősül melegítőkonyhává.
1.4  A  Baross  Gábor  Közlekedési  és  Postaforgalmi  Szakközépiskola  főzőkonyhája 
átminősül melegítőkonyhává.
1.5  A  Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola  főzőkonyhája  átminősül 
melegítőkonyhává.

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

2.   A  Közgyűlés  a  gyermekétkeztetés  intézményi  ellátás  átszervezésével  2012. 
szeptember 1. napjától – az alábbiakban felsorolt intézményeknél - egyetért úgy, hogy a 

a) Vadász úti Tagóvodát a Kaffka Margit Általános Iskola, 
b) a Diósgyőri Óvodát a 21. Sz. Általános Iskola,
c) a József úti Óvodát a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, a Brigád úti Tagóvodát a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium,
d)  a  Tündérkert  Tagóvodát a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény,
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e)  az  Avastető  Óvodát  az  Avasi  Gimnázium,  a  Leszih  úti  Tagóvodát a  Szemere 
Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
f)  a  Várhegy  úti  Tagóvodát  a  Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium,
g) a Selyemréti Tagóvodát a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium, 
h)  a  Kassai  úti  Tagóvodát a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény,
i) a  Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolát  a Petőfi 
Sándor Középiskolai Fiúkollégium,
j) a Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolát a 10. Sz. 
Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,
k) az  Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a 
Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium,
l) a II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és a 
Győri Kapui Általános Iskolát a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium,
m)  a  Szilágyi  Dezső  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskolát a 
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
n)  a  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskolát  a 
Komlóstetői Általános Iskola, az Erenyői iskolát a Könyves Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
o)  a  Széchenyi István  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskolát az  Avastetői 
Általános,  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény,
p) a Kassai úti Autista iskolát a 10. Sz. Petőfi S. Általános Iskola, Tüskevár Óvoda 
és Általános Iskolát a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium,
q) a Diósgyőri Gimnáziumot a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium,
r) a Zrínyi Ilona Gimnáziumot a Herman Ottó Gimnázium,
s) a  Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolát  a Karacs Teréz 
Középiskolai Leánykollégium,
t)  a  Bláthy  Ottó  Villamosipari  Szakközépiskolát az  Andrássy  Gyula 
Szakközépiskola, 
v) a Debreczeni Márton Szakképző Iskolát a Kaffka Margit Általános Iskola
látja el.

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

VI-162/3025/2012. sz. határozat

Tárgy: A 2012/2013. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, 
osztályok és alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló IV-
114/2789/2012. sz. közgyűlési határozat módosítása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti 
létszámok  meghatározásáról  szóló  közgyűlési  határozatok  módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012/2013. nevelési évben az óvodákban 
indítható csoportok számát engedélyező IV-114/2789/2012. sz. határozat 1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatósághoz  (Miskolc,  Serház  u.1.) 
tartozó Nyitnikék Óvoda vonatkozásában:

Intézmény 
A IV-

114/2789/2012. sz. 
határozatban
engedélyezett

csoportok száma

Változás A  2012/2013. 
nevelési  évben 
engedélyezett 
csoportok száma

Nyitnikék Óvoda
-   Szivárvány 
Tagóvoda
-   Vadász  úti 
Tagóvoda

12 +1 13

Belvárosi-Diósgyőri 
Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság összesen

97 +1 98

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági  Igazgatósághoz (Miskolc,  Hadirokkantak u. 
14.) tartozó Avastetői Óvoda és Szinva - Népkerti Óvoda vonatkozásában: 

Intézmény 
A  IV-

114/2789/2012. sz. 
határozatban
engedélyezett

csoportok száma

Változás A  2012/2013. 
nevelési  évben 
engedélyezett 
csoportok 
száma

Avastető Óvoda
- Leszih úti Tagóvoda
- Szilvás úti Tagóvoda

21 -1 20

Szinva - Népkerti Óvoda
- Pitypang Tagóvoda
- Selyemréti Tagóvoda
- Zsolcai kapui Tagóvoda

18 +1 19

Avas  és  Környéke 85 - 85



XXII. ÉVOLYAM                                   6.szám                                              53   
Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság összesen

Óvodák összesen: 182 +1 183

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

2. A Közgyűlés  az általános  iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható  csoportok, 
osztályok számát meghatározó  IV-114/2789/2012. sz. határozat 2. pontját a Kazinczy 
Ferenc  Általános  és  Magyar  -  Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola,  a  Fazekas  Utcai 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a 21. Sz. Általános Iskola és 
a Komlóstetői Iskola vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény
 IV-

114/2789/2012. 
sz. 

határozatban 
engedélyezett 
oszt. száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013-
ban 

indítható
oszt. száma

Kazinczy F. Ált. Iskola
- Miskolctapolcai Ált. Isk.

31 -1 30

Fazekas U. Ált. Isk. 20 +1 21

21. Sz. Ált. Iskola 14 +1 15

Komlóstetői Ált. Iskola 13 +1 14

Városi szinten alapfokú nevelési-oktatási
intézmények összesen
- Óvoda
- Iskola nappali
- Nappali összevont
- Esti
- Levelező

4
396
3
0
4

-
+2
-
-
-

4
398
3
0
4

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

3. A Közgyűlés az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható iskolaotthonos, 
napközi otthonos és tanulószobai csoportok számát meghatározó IV-114/2789/2012. sz. 
határozat  4.  pontját  a Fazekas Utcai  Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  és  a  Komlóstetői  Általános  Iskola  vonatkozásában  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
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Intézmény

A IV-114/2789/2012. sz. 
határozattal 
engedélyezett

Változás 2012/2013. tanév

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

T
a
n. 
sz
o
b
a

Fazekas U. Ált. Isk. 6 4 4 -1 +2 - 5 6 4

Komlóstetői Ált. Isk. 6 0 2 +1 - - 7 0 2

Városi  szinten  alapfokú 
nevelési-oktatási
intézmények összesen

80 117 16 - +2 - 80 119 1
6

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

4. A Közgyűlés a 2012/2013. tanévben a középfokú nevelési-oktatási intézményekben 
indítható osztályok számát meghatározó  IV-114/2789/2012.sz.  határozat  5.  pontját  a 
Gábor  Áron  „Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola  és  az  Andrássy  Gyula 
Szakközépiskola vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény 
A IV-114/2789/2012. 

sz. határozattal 
engedélyezett

Csökkenés/emelked
és 

2012/2013-ban 
indítható 

osztályok száma

nappal
i esti levelez

ő
nappa

li esti level
ező nappali esti 

lev
ele
ző

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 18 0 0 -3 - - 15 0 0

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 24 0 0 +1 - - 25 0 0

Középiskolák összesen 492 19 10 -2 - - 490 19 10

Felelős:                                   Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                      Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                  2012. szeptember 1.
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5. A Közgyűlés a 2012/2013. nevelési évben az óvodákban engedélyezett alkalmazotti 
álláshelyek számát meghatározó IV-114/2789/2012. sz. határozat 7. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatósághoz (Miskolc,  Serház  u.  1.) 
tartozó Nyitnikék Óvoda vonatkozásában:

Intézmény 

A IV-114/2789/2012. 
sz. határozatban 

engedélyezett
alkalmazotti létszám

Változás A  2012/2013. 
nevelési  évben 
engedélyezett 
alkalmazotti 
létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egy
éb

össz
.

Nyitnikék Óvoda
-   Szivárvány 
Tagóvoda
-   Vadász  úti 
Tagóvoda

26 23 49 +1 - +1 27 23 50

Belvárosi-Diósgyőri 
Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság összesen

205 164 369 +1 - +1 206 164 370

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság  (Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) 
tartozó  Avastető  Óvoda,  Napraforgó Óvoda,  Szinva  -  Népkerti  Óvoda és  Belvárosi 
Óvoda vonatkozásában:

Intézmény 
A IV-114/2789/2012. sz. 

határozatban 
engedélyezett

alkalmazotti létszám

Változás A  2012/2013.  nevelési 
évben  engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyé
b

össz.

Avastető Óvoda
- Leszih úti Tagóvoda
- Szilvás úti Tagóvoda

43 31 74 -2 -1 -3 41 30 71

Napraforgó Óvoda
- Középszer Tagóvoda
- Petneházy ú. Tagóvoda
-  Benedek  Elek 
Tagóvoda
- Várhegy ú. Tagóvoda

58 48 106 - 3 -2 - 5 55 46 101

Szinva  -  Népkerti 
Óvoda
- Pitypang Tagóvoda
- Selyemréti Tagóvoda
-  Zsolcai  kapui 
Tagóvoda

38 31 69 +2 +2 +4 40 33 73
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Intézmény 
A IV-114/2789/2012. sz. 

határozatban 
engedélyezett

alkalmazotti létszám

Változás A  2012/2013.  nevelési 
évben  engedélyezett 
alkalmazotti létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyé
b

össz.

Belvárosi Óvoda
• Katowice 
Sport Óvoda
• Kassai  úti 
Tagóvoda

38 28 66 +1 +1 +2 39 29 68

Avas  és  Környéke 
Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság összesen

177 148 325 - 2 - -2 175 148 323

Óvodák összesen: 382 312 694 -1 - -1 381 312 693

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

6. A  Közgyűlés  az  általános  iskolákban  a  2012/2013.  tanévben  az  alkalmazotti 
álláshelyek  számát  meghatározó  IV-114/2789/2012. sz.  határozat  8.  pontját  a 
Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, a 10. Sz., Petőfi 
Sándor Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, a 21. Sz. Általános 
Iskola, a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
valamint  az  Avastetői  Általános,  Magyar  -  Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

IV-114/2789/2012. sz. 
határozattal 
engedélyezett

álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013. tanévben eng. 
álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Selyemréti Ált. Isk. 51 23 74 -2 -4 -6 49 19 68

10. Sz. Petőfi S. Ált. Isk. 
- Rónai F. Ált. Isk. 59 24 83 - -2 -2 59 22 81

Könyves K. Ált. Iskola
- Kaffka M. Ált. Isk. 73 31 104 - +2 +2 73 33 106

Avastetői Ált. Isk. 
- Széchenyi I. Ált. Isk. 91 35 126 -2 -2 -4 89 33 122

Városi szinten alapfokú 
nevelési-oktatási
intézmények összesen

1029 414 1443 -4 -6 -10 1025 408 1433

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

7. A  Közgyűlés  a  középfokú  intézményekben  a  2012/2013.  tanévben  az 
alkalmazotti  álláshelyek  számát  meghatározó  IV-114/2789/2012. sz.  határozat  9. 
pontját az Avasi Gimnázium, a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium, a 
Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola,  valamint  a  Baross  Gábor  Közlekedési  és 
Postaforgalmi Szakközépiskola vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

IV-114/2789/2012. sz. 
határozattal 
engedélyezett

     álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Avasi Gimnázium 56 41 97 - +1 +1 56 42 98

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző  Iskola  és 
Kollégium

81 86 167 - +1 +1 81 87 168

Debreczeni  Márton 
Szakképző Iskola 35 37 72 - -3 -3 35 34 69

Baross  Gábor 
Közlekedési  és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola

63 31 94 - -7 -7 63 24 87

Középfok összesen 1204 671 1875 - -8 -8 1204 663 1867

A  Közgyűlés  IV-114/2789/2012.  sz.  határozata  módosítással  nem  érintett  pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.
Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős:          Humán Főosztály
Közreműködik:                              Gazdálkodási Főosztály
Határidő:    2012. július 1.

VI-163/3025/2012. sz. határozat

Tárgy: A kollégiumi intézményhálózat átszervezéséről szóló V-
131/2843/2012. sz. közgyűlési határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti 
létszámok  meghatározásáról  szóló  közgyűlési  határozatok  módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kollégiumok csoport számát meghatározó 
V-131/2834/2012. sz. határozat 5. pontját a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 
és  Petőfi  Sándor  Középiskolai  Fiúkollégium  vonatkozásában  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
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Intézmény 

az V-
131/2834/2012. sz. 

közgyűlési 
határozattal 
engedélyezett

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. 
tanévben in-
dítható csop. 

száma

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 16 -2 14

Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 9 +2 11

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

2.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önálló  kollégiumok  alkalmazotti 
létszámát  meghatározó  V-131/2834/2012.  sz.  határozat  6.  pontját  a  Petőfi  Sándor 
Középiskolai Fiúkollégium vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

az V-131/2834/2012. sz. 
közgyűlési határozattal

engedélyezett

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz
.

Petőfi  S.   Középiskolai 
Fiúkollégium 14 29 43 +1 +1 +2 15 30 45

A  Közgyűlés  V-131/2834/2012.  sz.  határozata  módosítással  nem  érintett  pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.

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

VI-164/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:  Az  Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
 
1.) A Közgyűlés az Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 
2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet): 
 
Az Alapító Okiratból törli:
·        1992. évi XXXVIII. törvény,
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·        az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
 
Az intézmény típusa: közintézmény 4 és 5 évfolyamos  szakközépiskola, 1 

és 2 éves szakképzési évfolyammal alternatív 
(előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves szakképzési 
évfolyammal

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, 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.
·Magyar-szlovák két tanítási nyelvű 5 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás. 
·Akkreditált felsőfokú szakképzés.
·ECDL vizsgaközpont.
·CISCO hálózati akadémia
 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés  
854211 Felsőfokú szakképzés  
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

 
Vállalkozásként végezhető tevékenység arányának felső határa:  (15%)
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
Vállalkozási  tevékenység  mértéke:  a  292/2009  (XII.  19)  Korm.  rendelet  93.§  (3) 
bekezdésében  foglaltak  szerint.  Az  intézmény  vállalkozási  tevékenysége  az 
alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
 
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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

 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
 
·        2011. évi CXCV. törvény 
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·        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
·        valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.)  Kormányrendelet
·        a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható  
beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
 
Az intézmény típusa: 4  és  5  évfolyamos  szakközépiskola,  1  és  2  éves 

szakképzési  évfolyammal,  szakiskolai  szakképzés  3  
éves szakképzési évfolyammal

 
853321 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853322 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853323 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai 

szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853324 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

 
ñ                 Együttműködési megállapodásnak megfelelően együttműködés a Bosch 
Miskolccal
 

680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés   
890442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása   
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCAD 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCAD 3 szintű OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCAD 5 szintű OKJ-s képzés

 
·          Szakmai vizsga szervezése más képzők számára
·          Szakképzési  évfolyamokon  az  OKJ-ben  és  a  fejlesztési  tervben 
meghatározottak szerint az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések 
körében  felkészít  szakmai  vizsgára            Autógyártó     31 521  08  0010  31 
01                      2 év
 
Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
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Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:  2012. augusztus 31.
 

2.) A 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.) A 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: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-165/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:   az Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlése  az  Avasi Gimnázium  Alapító  Okiratának  módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

2. 1992. évi XXXVIII. törvény,
3. az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
4. közintézmény
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
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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, 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 tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

852023 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  nevelése, 

oktatása (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 
jogállásáról

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  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

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

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók ellátása

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési  igényű tanulók nappali  rendszerű gimnáziumi oktatása 
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(9-12/13. évfolyam)

853113 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  oktatása  (9-12/13. 
évfolyam)

680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856 011 Pedagógiai szakszolgáltatói tevékenység

- Gyógytestnevelési feladat ellátása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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VI-166/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:   A   Baross  Gábor  Közlekedési  és  Postaforgalmi  Szakközépiskola  
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.)  A Közgyűlés  a  Baross  Gábor Közlekedési  és  Postaforgalmi Szakközépiskola 
Alapító Okiratát 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (3. sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
• közintézmény

- 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, 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.
• Műszaki szakterületen közlekedési szakma csoportban, gazdasági-szolgáltatási 
szakterületen  kereskedelem-marketing,  üzleti  adminisztráció  szakmacsoportban 
szakközépiskolai  nevelés  és  oktatás  -  négy  általános  műveltséget  megalapozó 
évfolyammal  -  szakmai  alapozó  ismeretek  átadásával,  továbbá  felkészít  a  kétszintű 
érettségi  vizsgára,  valamint  a  felsőfokú  továbbtanulásra,  illetve  munkába  állásra  és 
előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra.
• 9-10. évfolyamon orientációs szakmai gyakorlati oktatás közlekedési, valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban
• 11-12.  évfolyamon  szakmai  gyakorlati  oktatás  közlekedési  valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban.
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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

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
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható   beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
• Műszaki  szakterületen  közlekedési  szakma  csoportban,  gazdasági-
szolgáltatási  szakterületen  kereskedelem-marketing,  üzleti  adminisztráció 
szakmacsoportban,  közgazdaság  szakmacsoportban,  szakközépiskolai  nevelés  és 
oktatás - négy általános műveltséget megalapozó évfolyammal - szakmai alapozó 
ismeretek átadásával, továbbá felkészít a kétszintű érettségi vizsgára, valamint a 
felsőfokú  továbbtanulásra,  illetve  munkába  állásra  és  előkészít  a  szakképzésbe 
való bekapcsolódásra.
• 9-10. évfolyamon orientációs szakmai gyakorlati oktatás közlekedési, 
valamint  kereskedelem-marketing,  üzleti  adminisztráció,  közgazdaság 
szakmacsoportokban.
• 11-12.  évfolyamon szakmai  gyakorlati  oktatás  közlekedési  valamint 
kereskedelem-marketing,  üzleti  adminisztráció,  közgazdaság 
szakmacsoportokban.

680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
890442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

Az alapító okirat mellékletét kiegészíti:
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Statisztikai és gazdasági ügyintéző 52 462 01 1000 00 00 1

Vállalkozási ügyintéző 52 344 02 0000 00 00 1,5

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-167/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:  A  Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola  Alapító Okiratának 
módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (4.  sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
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az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény

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, 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.

Telephelye: 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.

682001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204   Diáksport
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992.  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

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések
2012-ig kifutóban oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési
idő (év)

Zenész  
(a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével) 52 1822 04 5 (ill. 3)

Népzenész  
(a hangszer és a szak megjelölésével) 52 1822 03 5 (ill. 3)

Énekes (műfaj megjelölésével) 52 1822 02 5 (ill. 3)
Szórakoztató  zenész  I.  
(a műfaj és a hangszer megj.) 54 1822 01 5 (ill. 3)

Egyházzenész 52 1822 01 5 (ill. 3)

2008. szeptember 1-jétől oktathatja: 
Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben 2012-ig oktathatja 

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési
idő

Zenész  52 1822 04 3
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(a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)
Népzenész  
(a hangszer és a szak megjelölésével) 52 1822 03 3

Énekes (műfaj megjelölésével) 52 1822 02 3
Szórakoztató  zenész  I.  
(a műfaj és a hangszer megj.) 54 1822 01 3

Egyházzenész 52 1822 01 3
Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben 2008-tól oktathatja:

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

Az intézmény telephelyei. 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.
3525 Miskolc  Szentpéteri Kapu 72-76.

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható   beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

 Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

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

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-168/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:   A   Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és  Szakképző  Központ  
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.)  A Közgyűlés  a  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és  Szakképző  Központ 
Alapító  Okiratának  módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint 
jóváhagyja (5. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 

Az intézmény típusa: közintézmény 4 és 5 évfolyamos  szakközépiskola, 
1  és  2  éves  szakképzési  évfolyammal  alternatív 
(előrehozott)  szakképzés 3 és 4 éves szakképzési 
évfolyammal

• 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:
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a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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.
• A Gálffy Ignác TISZK keretén belül a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és 
Szakképző Központ mint szakmai vizsgára felkészítő – fogadó – iskola a küldő iskolák 
(Fáy András  Közgazdasági  Szakközépiskola,  Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola) 
nevelőtestületeivel  összehangolja  az  intézmények  pedagógiai  programjait  a 
tanulmányok szakképzésbe történő beszámítása tekintetében.
• A  küldő  iskolák  (Fáy  András  Közgazdasági  Szakközépiskola,  Debreczeni 
Márton  Szakképző  Iskola)  tanulói  a  szakmai  vizsgára  felkészítő  –  fogadó  -  iskola 
szakképzési  évfolyamába  –  az  átvételre  vonatkozó  rendelkezések  alapján  - 
ugyanazokkal a feltételekkel léphetnek át, mintha a tanulmányaikat a küldő iskolában 
folytatnák tovább.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
6. 2011. évi CXCV. törvény 
7. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
8. valamint az államháztartásról  szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.)  Kormányrendelet

Az intézmény típusa: 4 és 5 évfolyamos  szakközépiskola, 1 és 2 éves 
szakképzési évfolyammal, 
alternatív (előrehozott)  szakképzés  3 és  4 éves 
szakképzési évfolyammal, 
szakiskolai  szakképzés  3  éves  szakképzési 
évfolyammal

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi,   beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos,  vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
• A Gálffy Ignác TISZK keretén belül a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola 
és Szakképző Központ mint szakmai vizsgára felkészítő – fogadó – iskola a küldő 
iskolák (Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola,  Debreczeni 
Márton  Szakképző  Iskola)  nevelőtestületeivel  összehangolja  az  intézmények 



XXII. ÉVOLYAM                                   6.szám                                              71   
pedagógiai  programjait  a  tanulmányok  szakképzésbe  történő  beszámítása 
tekintetében.
• A  küldő  iskolák  (Fáy  András  Görögkatolikus  Közgazdasági 
Szakközépiskola,  Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola)  tanulói  a  szakmai 
vizsgára  felkészítő  –  fogadó  -  iskola  szakképzési  évfolyamába  –  az  átvételre 
vonatkozó  rendelkezések  alapján  -  ugyanazokkal  a  feltételekkel  léphetnek  át, 
mintha a tanulmányaikat a küldő iskolában folytatnák tovább.

680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Rendezvényszervezés

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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VI-169/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:  A  Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola  Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Alapító Okiratát 2012. 
szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (6. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
• közintézmény
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, 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.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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
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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

a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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VI-170/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:  a  Debreczeni Márton Szakképző Iskola  Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola  Alapító  Okiratának 
módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (7.  sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
• közintézmény
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, 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.

853123 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

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

9. Műszaki  szakterületen  elektronika  -  elektrotechnika  és  informatika 
szakmacsoportban  szakközépiskolai  nevelés  és  oktatás  -  négy általános  műveltséget 
megalapozó évfolyammal - szakmai alapozó ismeretek átadásával, melynek keretében 
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felkészít  a  kétszintű  érettségi  vizsgára,  valamint  a  felsőfokú továbbtanulásra,  illetve 
munkába állásra és előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra
10. Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése.

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1992.  évi  XXII.  törvény  a  Munka  Törvénykönyvéről  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
Szakiskola     8.     osztály     utáni     alternatív     (előrehozott)     szakképzés     formájában      oktathatja:  

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési
idő (év) 

Kertész az alábbi elágazásokkal 31 622 01 0000 00 00

2
- gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02

- szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03
- zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04

10. évfolyam elvégzése, vagy a 8. évfolyam elvégzése után azok esetében, akik a 16. 
életévük betöltéséig voltak tankötelesek, vagy a közoktatási törvény 27.§ (8) 
bekezdésében előírt egy - vagy kétéves felzárkóztató oktatás elvégzése utáni 
szakképzés – választható.

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
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatása  (9–12/13. 
évfolyam)

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
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szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Szakiskola     8.     osztály     utáni     alternatív     (előrehozott),     illetve     duális     szakképzés   
formájában      oktathatja:  

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési
idő (év) 

Kertész az alábbi elágazásokkal 31 622 01 0000 00 00

3- gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02
- szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03

- zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04
Gazda 33 621 02 1000 00 00 3
Erdészeti szakmunkás 31 623 01 1000 00 00 3
Dísznövénykertész 31 622 01 0000 00 00 3

Szakiskola     10.     osztály     utáni     képzés   –   választható     szakképesítések:  
Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési

idő (év) 
Kertész az alábbi elágazásokkal 31 622 01 0000 00 00 3

- gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 3
- szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03 3

- zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04 3
Gazda 33 621 02 1000 00 00 3
Erdészeti Szakmunkás 31 623 01 1000 00 00 3
Virágkötő-, berendező, virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00 3

10.     évfolyam     elvégzése,     vagy     a     8.     évfolyam     elvégzése     után     azok     esetében,      a   
közoktatási     törvény     27.§     (8)     bekezdésében     előírt     egy     -     vagy     kétéves     felzárkóztató   
oktatás     elvégzése     utáni     szakképzés   –   választható.  

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.
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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   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

VI-171/3026//2012. sz. határozat

Tárgy:  A  Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a  Diósgyőri  Gimnázium Alapító  Okiratának módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (8. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény, 
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény
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, 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.
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852023 Nemzeti  és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  gimnáziumi  nevelése, oktatása  (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 
jogállásáról

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  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

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

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók ellátása

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-172/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:  A  Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium  
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1)  A  Közgyűlés  a  Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző  Iskola  és  Kollégium Alapító 
Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (9. 
sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
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Az intézmény típusa: közintézmény Többcélú közös igazgatású nevelési 

-  oktatási  intézmény,  melyben  4  évfolyamos 
szakközépiskola 2 éves szakképzési évfolyammal, 
9-10.  évfolyamos  szakiskola,  2.  illetve  3  éves 
szakképzési évfolyammal, alternatív (előrehozott) 
szakképzés 3 és 4 éves szakképzési évfolyammal, 
valamint kollégium működik

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, 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.

853123 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

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

855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

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
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
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zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása.

Az intézmény típusa: Többcélú  közös  igazgatású  nevelési  -  oktatási 
intézmény,  melyben  4  évfolyamos 
szakközépiskola  2  éves  szakképzési 
évfolyammal,  9-10.  évfolyamos  szakiskola,  2 
illetve  3  éves   szakképzési  évfolyammal, 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves 
szakképzési  évfolyammal,  szakiskolai 
szakképzés  3  éves  szakképzési  évfolyammal, 
valamint kollégium működik

853123 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatása  (9–12/13. 
évfolyam)

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
855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzetiségi  tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-173/3026//2012. sz. határozat

T  árgy  :  Az  Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Alapító  
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés az  Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  Alapító 
Okiratának Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (10. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
• közintézmény
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, 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.
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853123 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam)
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
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1992.  évi  XXII.  törvény  a  Munka  Törvénykönyvéről  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből  minden előfordulási helyen törli: 

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 
képzési
idő (év)

Épület-és építménybádogos 31 582 07 0000 00 00 3
Ács-állványozó 33 582 01 0000 00 00 3
Kőműves 31 582 15 0000 00 00 3
Burkoló 33 582 03 0000 00 00 3
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 3
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések 

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési
idő (év)

Festő (díszítőfestő)* 52 1811 01 2
Szobrász (díszítőszobrász)* 52 1811 03 2
Textilműves* 52 1812 12 2
Keramikus* 52 1812 08 2
Tűzzománcozott dísztárgykészítő* 52 1812 14 2

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
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• valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló 
368/2011. (XII.31.)  Kormányrendelet
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos  vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatása  (9–12/13. 
évfolyam)

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
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Szakiskola 8. osztály utáni alternatív (előrehozott) szakképzés formájában a Fazola 
Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ szervezésében oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Épület-és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 3
Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 3
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3
Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3

Szakiskola 
Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési

idő 
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 3
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3
Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 3
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3
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Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3
Épület-és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 3
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja 

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési
Idő (óra) 

Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 3000
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 3000 
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3000
Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3000 
Épület-és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 2000
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3000 
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3000

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-174/3026//2012. sz. határozat

Tárgy:  A   Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola  
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
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1.) A  Közgyűlés  a   Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítását  2012. augusztus 31.  napjával  az alábbiak szerint  jóváhagyja 
(11. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
• közintézmény
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, 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.

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
Szakközépiskola  érettségi  utáni  iskolarendszerű  szakképzés  –  választható 
szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési 
idő (év)

Ifjúsági segítő 55 762 01 0000 0000 2 
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

54 762 01 0010 5403 2 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
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2011. évi CXCV. törvény 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011. 
(XII.31.)  Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható  beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Megnevezés Azonosító száma Maximális 

képzési idő (év)
Radiográfus 52 725 04 1000 0000 2

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
Közreműködik:                  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  kötelezi  az érintett  intézmény vezetőjét,  hogy az alapító  okiratban 
bekövetkezett  változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

VI-175/3026//2012. sz. határozat

Tárgy:  A Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a  Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (12. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény

Az intézmény telephelyei: 3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. 
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. 
3780 Edelény, Borsodi út 34. 
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7 
3630 Putnok, Bajcsy Zs. u. 31. 
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. 
3800 Szikszó, Miskolci u. 9. 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

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, 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 tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

852023 Nemzeti  és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam)
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853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  gimnáziumi  nevelése, oktatása  (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 
jogállásáról

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  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

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

Az intézmény telephelyei
a digitális középiskolai képzésben:
(esti tagozatos felnőttképzés)

3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 20/a.
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3780 Edelény, Bányász út 23. 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók ellátása

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
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Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-176/3026//2012. sz. határozat

Tárgy:  A  Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola  Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a  Gábor  Áron  „Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítását  2012. augusztus 31.  napjával  az alábbiak szerint  jóváhagyja 
(13. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
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az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény

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, 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.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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  23.467/5  hrsz.-on  7.524  m2 területű  ingatlanon 
lévő (Bolyai  F.  u.  10.)  iskolaépület  és  a  23.467/7 
hrsz.-on 7.409 m2 területű ingatlanon (Kabar u. 12.) 
lévő iskolaépület.

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
2012-ig kifutóban oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Ügyviteli  titkár  szakképesítés  -ügyintéző  titkár 
elágazás 54 346 01 0010 54 03 1 év

Ügyviteli  titkár  szakképesítés  -idegen  nyelvi 
titkár elágazás 54 346 01 0010 54 01 1 év

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés
- Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 54 481 02 0010 54 03 2 

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés
 -  Szoftverfejlesztő elágazás 54 481 02 0010 54 04 2 

Környezetvédelmi  technikus  -energetikai 54 850 01 0010 54 01 2 
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környezetvédő elágazás
Környezetvédelmi  technikus 
-hulladékgazdálkodó elágazás 54 850 01 0010 54 02 2 

Laboratóriumi  technikus  szakképesítés  - 
Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi 
technikus elágazás

54 524 01 0010 54 05 2

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések
2012-ig oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Elektronikus grafikus* 52 1811 02 5
Bőrműves* 52 1812 02 5 
Textilrajzoló és modelltervező asszisztens* 52 1812 13 5 
Díszműkovács* 52 1812 06 5 
Szobrász* 52 1811 03 5 
Keramikus* 52 1812 08 5 

Felnőttképzés keretében választható szakképesítések:
Kiadvány- és képszerkesztő szakképesítés 52 213 01 0000 00 00 2000 

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
• a szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan 
oktatható    beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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 23.467/5 hrsz.-on 7.524 m2 területű ingatlanon 
lévő (Bolyai F. u. 10.) iskolaépület és a 23.467/7 
hrsz.-on 7.410 m2 területű ingatlanon (Kabar u. 
12.) lévő iskolaépület.

Az Alapíró Okirat mellékletét kiegészíti: 
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Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések

2013-ig oktathatja:
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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:                      A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-177/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :  A  Herman Ottó Gimnázium Alapító  Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a  Herman Ottó Gimnázium  Alapító Okiratának módosítását 2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (14. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény
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
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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, 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 tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  nevelése, 

oktatása (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
910120 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910120 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 
jogállásáról

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  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

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

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-178/3026/2012. sz. határozat

Tárgy:  A Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító   Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a  Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 
2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (15. sz. melléklet):
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Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény
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, 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.
(Kivéve a nyelvi előkészítő évfolyamon).

853123 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. 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

682001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204   Diáksport
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

• Tanfolyamok szervezése
• Tanfolyami oktatás
• Szakmai záróvizsgák szervezése

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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

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
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• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható   beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

853123 Nemzetiségi  tanulók nappali  rendszerű szakközépiskolai  oktatása (9–12/13. 
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

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásokra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

• Tanfolyamok szervezése
• Tanfolyami oktatás
• Szakmai záróvizsgák szervezése

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A 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.) A Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét,  hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett  változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

VI-179/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  : A  Karacs  Teréz  Középiskolai  Leánykollégium  Alapító  
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium  Alapító Okiratának 
módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (16.  sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 
• közintézmény
• 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.

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  évi  XXII.  törvény  a  Munka  Törvénykönyvéről,  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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jogállásáról
Foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról,  
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

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
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzetiségi  tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) A Közgyűlés  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  :     A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-180/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  : A Kós Károly Építőipari  Szakközépiskola és Szakiskola  
Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés  a  Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola  Alapító 
Okiratának módosítását  2012. augusztus 31.  napjával  az alábbiak szerint  jóváhagyja 
(17. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet 

Az intézmény típusa: közintézmény
4  évfolyamos  szakközépiskola  1  és  2  éves 
szakképzési  évfolyammal,   9-10.   évfolyamos 
szakiskola  2.  illetve  3  éves  szakképzési 
évfolyammal, alternatív (előrehozott) szakképzés 3 
éves szakképzési évfolyammal s szakképzés 3 éves 
szakképzési  évfolyammal  valamint  érettségire 
felkészítő működik

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, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő  tanulók 
ellátása. 
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b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. 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

682001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901   Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
931204 Diáksport
890442   Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

– Tanfolyamok szervezése
– Tanfolyami oktatás
– Szakmai záróvizsgák szervezése

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. 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

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

Az intézmény típusa: 4  évfolyamos  szakközépiskola  1  és  2  éves 
szakképzési  évfolyammal,   9-10.   évfolyamos 
szakiskola  2.  illetve  3  éves  szakképzési 
évfolyammal, alternatív (előrehozott) szakképzés 
3  éves  szakképzési  évfolyammal,  szakiskolai 
szakképzés  3  éves  szakképzési  évfolyammal, 
valamint érettségire felkészítő működik

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása

853123 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatása  (9–
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12/13. 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

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

– Tanfolyamok szervezése
– Tanfolyami oktatás
– Szakmai záróvizsgák szervezése

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

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
Közreműködik:                   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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VI-181/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  : A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a  Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítását 
2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (18. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

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.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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
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Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-182/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  : A  Petőfi  Sándor  Középiskolai  Fiúkollégium  Alapító  
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a  Petőfi  Sándor  Középiskolai  Fiúkollégium  Alapító  Okiratának 
módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (19.  sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény
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.

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  évi  XXII.  törvény  a  Munka  Törvénykönyvéről,  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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jogállásáról
Foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról,  
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

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
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzetiségi  tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) A Közgyűlés  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: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-183/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :  A  Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés  a  Szemere Bertalan Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium 
Alapító  Okiratának módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint 
jóváhagyja (20. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény
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, 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.

853123 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)

853213 Nemzeti  és etnikai  kisebbségi tanulók szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
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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

855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
452000  Gépjárműjavítás, -karbantartás
854213   Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
A Széchenyi  István  Térségi  Integrált  Szakképző Központ  fogadó iskolája  az  alábbi 
szakmákban:

Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma

Maximális 
képzési
idő (év)

• Vasúti járműszerelő;  Villamosjármű-szerelő 51 525 02 0010 51 02 2

• Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű-szerelő 51 525 02 0010 51 03 2
• Autótechnikus (autószerelőknek !) 51 525 01 0001 54 01 2

•
Üzleti szakügyintéző elágazása

Banki szakügyintéző 55 343 01 0010 55 01 2

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Táncos – Néptáncos* 54 201 07 0010 54 03 5 
Informatikai műszerész 54 481 03 0010 54 02 2 
Kiadvány-és képszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 2 
Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 2 
Vasúti  járműszerelő
Vasúti villamosjármű szerelő 51 525 02 0010 51 02 2 

Vasúti  járműszerelő
Vasúti vontatottjármű-szerelő 51 525 02 0010 51 03 2 

Üzleti szakügyintéző elágazása
Banki szakügyintéző 55 343 01 0010 55 01 2 

Logisztikai ügyintéző 54 345 02 0000 00 00 2 

Szakiskola 10. évfolyam utáni képzés – választható szakképzések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3 

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 

Szabó–Női szabó 33 542 05 0010 33 03 3
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Fodrász 33 815 01 1000 00 00 3 

Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) 31 841 01 0010 31 01 1
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi vezető ) 31 841 01 0010 31 02 1 
Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 2 
Motor- és kerékpárszerelő (motorkerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 02 2 

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Alkalmazott fotográfus 54 211 01 0000 00 00 1400
Dekoratőr 54 211 04 0000 00 00 1400
Divat–és stílustervező 54 211 07 0000 00 00 1400
Lakberendező 52 214 01 0000 00 00 650
Elektronikai műszerész 33 522 01 0000 00 00 1000
Villamoshálózat–szerelő,–üzemeltető 31 522 04 0000 00 00 400 
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 1500
FAM szerelő (a feszültség megjel.) 33 522 04 0001 33 03 100 
Informatikai  rendszergazda–Informatikai  hálózattelepítő 
és –üzemeltető 54 481 03 0010 54 01 1000

Informatikai rendszergazda– Informatikai műszerész 54 481 03 0010 54 02 1000
Informatikai rendszergazda– IT biztonság technikus 54 481 03 0010 54 03 1000
Informatikai  rendszergazda–  Számítógéprendszer– 
karbantartó 54 481 03 0010 54 05 1000

Informatikai  rendszergazda–  Szórakoztatótechnikai 
műszerész 54 481 03 0010 54 06 1000

Informatikai rendszergazda– Webmester 54 481 03 0010 54 07 1000
Multimédia – alkalmazás fejlesztő–Designer 54 213 04 0010 54 01 700
Multimédia – alkalmazás fejlesztő– Multimédiafejlesztő 54 213 04 0010 54 04 700
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 54 481 03 0100 52 01 500 
Számítógép–szerelő, –karbantartó 33 523 01 1000 00 00 1000
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 1200
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 1200 
Szabó – Női szabó 33 542 05 0010 33 03 1200
Kiadvány –és képszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 1000
Autóelektronikai műszerész 52 525 01 1000 00 00 1000
Autószerelő 51 525 01 1000 00 00 1000
Autóbontó 51 525 01 0100 31 01 250
Autókarbantartó –és ápoló 51 525 01 0100 31 02 250
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Autómosógép–kezelő 51 525 01 0100 21 01 250
Autótechnikus 51 525 01 0001 54 01 500
Gázautószerelő 51 525 01 0001 52 01 200
Emelőgépkezelő 31 582 06 0100 31 01 50
Közlekedésüzemvitel–ellátó–közúti 
közlekedésüzemvitel–ellátó 52 841 01 0010 52 01 1000

Közlekedésüzemvitel–ellátó  –  szállítmányozási 
ügyintéző 52 841 01 0010 52 03 1000

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő 31 861 02 1000 00 00 1300
Biztonságtechnika– kezelő 31 861 02 0100 21 01 90
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 01 310
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 02 250
Fodrász 33 815 01 1000 00 00 1600
Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 1400
Kéz– és lábápoló, műkörömépítő 31 815 01 0000 00 00 300 
Szabász 51 542 02 0000 00 00 1200 
Színész II. (Színházi- és filmszínész) 52 212 02 0010 52 02 *3000
Biztosításközvetítő (függő biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 02 *800
Biztosításközvetítő (jogvédelmi biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 03 *800 
Biztosításközvetítő (független biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 01 *800
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 52 347 03 0000 00 00 *800
Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati  asszisztens 
(számítógépes adatrögzítő) 52 347 03 0100 31 01 *300

Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati  asszisztens 
(telefonkezelő ügyféltájékoztató) 52 347 03 0100 31 02 *300

Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati  asszisztens 
(telemarketing asszisztens) 52 347 03 0100 52 01 *300

Autó- és motorkerékpár kereskedő 52 341 01 0000 00 00 *1000 
Autó- és motorkerékpár eladó, kölcsönző 52 341 01 0100 33 01 *800 
Biztonságszervező I. 54 861 01 0000 00 00 *1200
Biztonságszervező II 54 861 01 0100 33 01. *350 
Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) 31 841 01 0010 31 01 *600
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi vezető) 31 841 01 0010 31 02 *600
Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 *2000
Motor- és kerékpárszerelő (motorkerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 02 *2000

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
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• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatása  (9–12/13. 
évfolyam)

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
855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzetiségi  tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
450000 Gépjárműjavítás, -karbantartás
854213   Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
A Széchenyi  István  Térségi  Integrált  Szakképző Központ  fogadó iskolája  az  alábbi 
szakmákban:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Vasúti járműszerelő; Vasúti villamos jármű szerelője 51 525 02 0010 51 02 2
Vasúti  járműszerelő;  Vasúti  vontatott  jármű 
szerelője 51 525 02 0010 51 03 2

Autótechnikus 51 525 01 0001 54 01 1
Üzleti szakügyintéző 

Banki szakügyintéző 55 343 01 0010 55 01 2

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Táncos – Néptáncos* 54 212 07 0010 54 03 5 
Informatikai  rendszergazda  –  Informatikai 54 481 03 0010 54 02 2 
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

műszerész
Kiadványszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 2 
Kozmetikus 52 815 01 1000 00 00 2 

Szakiskola 10. évfolyam utáni képzés – választható szakképzések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 2
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 2
Szabó–Női szabó 33 542 05 0010 33 03 2
Fodrász 33 815 01 1000 00 00 2
Haszongépjármű vezető (Autóbuszvezető) 31 841 01 0010 31 01 1
Haszongépjármű vezető (Tehergépkocsi-vezető) 31 841 01 0010 31 02 1 
Motor- és kerékpárszerelő (Kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 2 
Motor-  és  kerékpárszerelő  (Motorkerékpár-
szerelő) 33 525 01 0010 33 02 2 

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Alkalmazott fotográfus 54 211 01 0000 00 00 3600
Dekoratőr 54 211 04 0000 00 00 3600 
Divat–és stílustervező 54 211 07 0000 00 00 3600 
Lakberendező 52 214 01 0000 00 00 2000
Elektronikai műszerész 31 522 05 1000 00 00 2300
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 2300
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 33 522 04 0001 33 01 300
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 33 522 04 0001 33 19 500
Villamos távvezeték építő, üzemeltető 33 522 04 0001 33 21 300
Informatikai  rendszergazda–Informatikai 
hálózattelepítő és –üzemeltető 54 481 03 0010 54 01 2000
Informatikai  rendszergazda–  Informatikai 
műszerész 54 481 03 0010 54 02 2000 

Informatikai  rendszergazda–  IT  biztonság 
technikus 54 481 03 0010 54 03 2000 

Informatikai  rendszergazda– 
Számítógéprendszer– karbantartó 54 481 03 0010 54 05 2000 

Informatikai  rendszergazda– 
Szórakoztatótechnikai műszerész 54 481 03 0010 54 06 2000 

Informatikai rendszergazda– Webmester 54 481 03 0010 54 07 2000 
Multimédia – alkalmazás fejlesztő–Designer 54 213 04 0010 54 01 1400
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Multimédia  –  alkalmazás  fejlesztő– 
Multimédiafejlesztő 54 213 04 0010 54 04 1400

Számítástechnikai szoftverüzemeltető 54 481 03 0100 52 01 500 
Számítógép–szerelő, –karbantartó 33 523 01 1000 00 00 2000
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00  2000  
Szabó – Női szabó 33 542 05 0010 33 03 2300
Kiadványszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 2000
Autóelektronikai műszerész 52 525 01 1000 00 00 2000
Autószerelő 51 525 01 1000 00 00 2000
Autóbontó 51 525 01 0100 31 01 500  
Autókarbantartó –és ápoló 51 525 01 0100 31 02 500  
Autómosógép–kezelő 51 525 01 0100 21 01 500  
Autótechnikus 51 525 01 0100 54 01 1000   
Gázautószerelő 51 525 01 0001 52 01 300  
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 31 582 06 0010 31 01 80   
Közlekedésüzemvitel–ellátó–közúti 
közlekedésüzemvitel–ellátó 52 841 01 0010 52 01 2000  

Közlekedésüzemvitel–ellátó  –  szállítmányozási 
ügyintéző 52 841 01 0010 52 03 2000  

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő 31 861 02 1000 00 00 2600   
Biztonságtechnika– kezelő 31 861 02 0100 21 01 180
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 01 620
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 02 500  
Fodrász 33 815 01 1000 00 00 2300
Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 2000
Színész II. (Színházi- és filmszínész) 52 212 02 0010 52 02 3000
Biztosításközvetítő (Függő biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 02 800
Biztosításközvetítő  (Jogvédelmi 
biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 03 800

Biztosításközvetítő  (Független 
biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 01 800

Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati 
asszisztens 52 347 03 0000 00 00 800

Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati 
asszisztens (számítógépes adatrögzítő) 52 347 03 0100 31 01 300

Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telefonkezelő ügyféltájékoztató) 52 347 03 0100 31 02 300

Telefonos  és  elektronikus  ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telemarketing asszisztens) 52 347 03 0100 52 01 300

Biztonságszervező I. 54 861 01 0000 00 00 1200
Biztonságszervező II 54 861 01 0100 33 01. 350
Haszongépjármű vezető (Autóbuszvezető) 31 841 01 0010 31 01 60
Haszongépjármű vezető (Tehergépkocsi-vezető) 31 841 01 0010 31 02 600
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Motor- és kerékpárszerelő (Kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 2000
Motor-  és  kerékpárszerelő  (  Motorkerékpár-
szerelő) 33 525 01 0010 33 02 2000

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – tevékenységet végezhet:

Megnevezés Azonosító száma Képzési
idő

Előzetes tudásszint felmérés 00000091

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-184/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :  A  Szentpáli  István  Kereskedelmi  és  Vendéglátó  
Szakközépiskola  és  Szakiskola Alapító  Okiratának  
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
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1.) A Közgyűlés a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 
Szakiskola Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja (21. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 

Az intézmény típusa:            közintézmény
Összetett  iskola,  melyben  4  évfolyamos  szakközépiskola  2  éves  szakképzési 

évfolyammal,  9-10. évfolyamos szakiskola 2 illetve 3 éves (előrehozott) szakképzési 
évfolyammal, előrehozott szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal működik.
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, 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.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai  oktatása  (9–10. 

évfolyam)
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 

évfolyam)
Gazdasági  –  szolgáltatási  szakterületen  kereskedelem-marketing,  üzleti 
adminisztráció,  valamint  vendéglátás-idegenforgalom  szakmacsoportban  szakiskolai 
nevelés és oktatás általános műveltséget megalapozó képzéssel és szakmai előkészítő 
ismeretek  átadásával.  A  9-10.évfolyamon  előkészít  a  szakképzésbe  való 
bekapcsolódásra
Szakiskolai orientációs gyakorlati képzés 9-10. évfolyamon

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

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatás,  hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az  intézményvezetőre  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszonyt 
szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből törli: 
Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma Képzési 

idő (év)
7. Cukrász 33 811 01 0000 00 00 3
8. Pincér 33 811 02 0000 00 00 3
9. Szakács 33 811 03 0000 00 00 3

Szakiskola 10. osztály utáni képzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma Képzési 
idő

Vendéglátó eladó 33 811 04 1000 00 00 2

8. osztály utáni képzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma Képzési 
idő

Vendéglátó eladó 33 811 04 1000 00 00 3

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma Képzési 
idő

Diétás cukrász
Szakképesítés-ráépülés 33 811 01 0001 33 01 2 hó

Diétás szakács
Szakképesítés-ráépülés 33 811 03 0001 33 01 4 hó

Konyhafőnök
Szakképesítés-ráépülés 33 811 03 0001 33 02 3 hó

Vendéglátó eladó 33 811 04 1000 00 00 9 hó
Gyorséttermi eladó
Részszakképesítés 33 811 04 0100 33 01 9 hó

Barista és teakészítő
Szakképesítés-ráépülés 33 811 04 0001 33 01 2 hó

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
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• valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló 
368/2011. (XII.31.)  Kormányrendelet

Az intézmény típusa:
Összetett iskola, melyben 4 évfolyamos szakközépiskola 2 éves szakképzési 

évfolyammal,  szakiskola 2 illetve 3 éves (előrehozott)  szakképzési  évfolyammal 
működik.

• a szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan 
oktatható mozgásszervi,  beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
ellátása.

853123 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatása  (9–
12/13. 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

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása:

önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szerv

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

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
Közreműködik:                   Gazdálkodási Főosztály 
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Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  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:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-185/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :  A  Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés  a  Zrínyi Ilona Gimnázium  Alapító Okiratának módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (22. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
közintézmény
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, 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 tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  gimnáziumi  nevelése, oktatása  (9-12/13. 

évfolyam)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyt  szabályozza: 
jogállásáról

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak
1992.  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

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

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az  intézmény  gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

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

3.) A Közgyűlés 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:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-186/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :   A  Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának 
módosítása

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására”  tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és 
Pedagógiai Intézet alapító okiratát 2012. július 1. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja. (23. 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 típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrész  bő  l:  

 - a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
szöveg,
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- a szakfeladatok megnevezései közül:
Pedagógiai szakmai szolgáltatások közül:
- „A pedagógiai értékelés ellátása

A szaktanácsadás szervezése
A pedagógiai tájékoztatás
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Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ellátása
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása
Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
Ifjúságvédelem és bűnmegelőzés
Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenysége: 
Környezeti Nevelési Központ
Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum

Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ” tevékenységek, 
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  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészben
-  a  856000  Oktatást  kiegészítő  tevékenység  szöveget  a  „tevékenységek  komplex 
támogatása” szöveggel,
- a „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,
- az Alaptevékenysége szövegrészen belül a
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szövegrészt a „telephelyen (3527 Miskolc, Éder 
Gy. u. 
- pedagógiai értékelés,
- pedagógiai tájékoztatás,
- tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése,
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése,
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
- ifjúságvédelmi feladatok szervezése, koordinálása,
- tehetséggondozó tevékenység városi szintű koordinálása” szöveggel,
Az intézmény alaptevékenysége szövegrészt 
- a „Pedagógiai szakszolgálatok székhelyen” szöveggel,
- a „Pedagógiai     szakszolgálatok     a     székhelyen     és     a     logopédiai     tagozat     telephelyein  :” 
szöveggel,
- az Iskolapszichológusi szolgáltatás szöveget a „Miskolc kistérséghez tartozó 
településeken” szöveggel,

Az Alapító Okiratban módosítja:
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A     z     alapító     okirat     II.     része     az     alábbiak     szerint     módosul:  

- Az     alaptevékenységek     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása     a   
székhelyen:

- 856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
68 Ingatlanügyletek
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
 - 910120 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 - 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 - 910123 Könyvtári szolgáltatások
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
- 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
- 89044 Közfoglalkoztatás
- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

- Az     alaptevékenységek     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása     a   
szakmai     szolgáltatást     végző     telephelyen:  

-     856000     Oktatást     kiegészítő     tevékenységek     komplex     támogatása  
8560     Oktatást     kiegészítő     tevékenység  
-     856020     Pedagógiai     szakmai     szolgáltatások     
-     856099     Egyéb     oktatást     kiegészítő     tevékenység  
8559     M.n.s.     egyéb     oktatás  
-     855937     M.n.s.     egyéb     felnőttoktatás  
9101     Könyvtári,     levéltári     tevékenység  
   -     910120     Könyvtári     állomány     gyarapítása,     nyilvántartása  
   -     910122     Könyvtári     állomány     feltárása,     megőrzése,     védelme  
   -     910123     Könyvtári     szolgáltatások  
8419     Költségvetési     pénzellátás     technikai     szakfeladatai  
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-     841907     Önkormányzatok     elszámolásai     a     költségvetési   

szerveikkel
-     89044     Közfoglalkoztatás
-     890441     Rövid     időtartamú     közfoglalkoztatás  
-     890442     Foglalkoztatást     helyettesítő     támogatásra     jogosultak   

hosszabb     időtartamú     közfoglalkoztatása  

- Az     alaptevékenységek     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása     a   
logopédiai     tagozat     telephelyeken:  

-     856011     Pedagógiai     szakszolgáltató     tevékenység     

- „  Az     intézmény     szakágazati     megnevezése,     száma     (TEÁOR)     és     szakfeladat     szerinti   
besorolása:  ”    szöveget     „  Államháztartási     szakágazati     besorolása:  ”    és     a     „  Az   
alaptevékenység(ek)     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása:  ”   
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.

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés 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:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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VI-187/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :   A Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyitnikék Óvoda alapító 
okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: 
(24. 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 „Andrássy u. 
53/a.   210 fő (+1 csoport tornaszoba),  Kacsóh P. u. 8. 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, 
841907 Technikai szakfeladat, 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,
- Érvényes. 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődéséneki tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd” 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 intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Andrássy u. 
53/a.  200 fő, Kacsóh P. u. 8. 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 ellátás
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása”  szöveggel -Sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása szöveg: „Érvényesség 2012. szeptember 1-től A Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” 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.

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban 
bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – 
a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-188/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :    A Diósgyőri Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
1) A Közgyűlés a Diósgyőri Óvoda alapító okiratának módosítását 2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (25. 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 „Fazola u. 
120  fő,  Stadion u.  120 fő, Lorántffy Zs. u.  125 fő (1 cs. tornaszoba), Árpád u. 
240 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,

841907 Technikai szakfeladat,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,
-  Érvényes 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi,  beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődéséneki  tartós  és  súlyos 
rendellenességével  küzd,  b)  a  megismerő funkciók vagy viselkedés  fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
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- 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,
cv) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Fazola u. 100 
fő,  Stadion u.  100 fő, Lorántffy Zs. u. 115 fő, Árpád u.  200 fő” szöveggel.
- Az intézmény működési körzete szövegrészt: „Csipkevirág u., Pecérvölgy, Pecér 

dűlő,   Pincérvölgyi pincesor”  szöveggel .           

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
     851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: „Érvényesség 2012. 
szeptember1-től. A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” 
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.

2.) A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított  alapító  okirat  
aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító  
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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.) A Közgyűlés 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: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-189/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :   Az Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés az Avastető Óvoda  alapító okiratának módosítását 2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (26. 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 „Hajós A. u. 
210 fő (1 cs. tornaszoba), Leszih A. u. 240 fő” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a: „ 85992 Egyéb oktatást 
kiegészítő,vékenység,841907Technikai szakfeladat, 5590Egyéb vendéglátás, 5590 
Egyéb szálláshely szolgálttatás, 8559M.n.s. egyéb oktatás,89044 Közfoglalkoztatás 
851013 Nemzeti és etnikai kisebb ségi óvodai nevelés ellátás ” 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 
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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,
Érvényes 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődéséneki tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd” szöveg.

• Az intézmény működési körzete szövegrészt: „ Hajós A. u. Óvoda: Hajós A. u. 
2-58-ig páros, 9-13-ig páratlan, Jósika u. 2-8-ig páros, 1-55-ig páratlan, Klapka 
Gy. u. 1-21-ig páratlan, Mednyánszky u. 6-42-ig páros, 3-7-ig páratlan, 
Ruzsinszőlő dűlő, Szilvás u. Óvoda: Mandulás sétány, Szilvás u. 1-11, 15-39, 2., 24, 
Szilvás u. 1-39-ig páros, páratlan” 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 „Hajós A. u. 
175  fő (1 cs. tornaszoba), Leszih A. u. 200 fő” szöveggel.
- Az intézmény működési körzete szövegrészt: „Hajós A. u. Óvoda: Csermőkei u., 
Fényi Gy. tér, Hajós A. u., Jósika u. 2-8-ig páros, 1-55-ig páratlan, Mednyánszky 
u., Szilvás u. Óvoda: Szilvás u., Szentgyörgy u. 2-74-ig páros”  szöveggel            

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
     851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel.

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: „Érvényesség 2012 
szeptember1-től A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” 
szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
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- 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.

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés 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: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-190/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :      A Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények  alapító  okiratának  módosítására”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Belvárosi Óvoda alapító okiratának módosítását 2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (27. 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 
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rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki." szöveg, 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Vörösmarty 
u.  240 fő, Katowice u. (1 cs nevelői szoba), Kassai u. 140 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, 841907 
Technikai szakfeladat, 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,
Érvényes. 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődéséneki tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  szöveg.
1. Az intézmény működési körzete szövegrészből: „  Vörösmarty u. 70-152-ig” 
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 „ Vörösmarty 
u. 200 fő, Kassai u. 120 fő” szöveggel.

- Az intézmény működési körzete szövegrészt: „Benke J. u., Budai J. u., Corvin u., 
Farkas J. u., Görgey u., Knézich u., Lázár u., Lévay u., Mikes K. u., Vasvári P. u., 
Vörösmarty u., páros, páratlan” szöveggel.
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
     851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel.

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: „  Érvényesség: 2012. 
szeptember 1-jétől: A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan 
oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” 
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.

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
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés 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: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

VI-191/3027/2012. sz. határozat
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Tárgy:   Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú Város  jelenlegi  Térségi  Integrált  

Szakképző Központ rendszer átalakítás elvi lehetőségének 
megvizsgálására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  jelenlegi  Térségi  Integrált  Szakképző  Központ  rendszer  átalakítás  elvi 
lehetőségének megvizsgálására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlés  egyetért  a  jelenlegi  TISZK rendszer 
átalakítás  elvi  lehetőségének  megvizsgálásával.  Felhatalmazza  az  önkormányzat  a 
szakterületért felelős alpolgármesterét és a hivatal jegyzőjét az átalakítás lehetőségére 
vonatkozó tárgyalások előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére, illetve a 
tárgyalások folytatására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint Irányító Hatósággal, 
az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, mint Közreműködő szervezettel, 
valamint a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulással.

Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:     azonnal

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  szakterületért  felelős 
alpolgármesterét, hogy a tárgyalások eredményéről, az átalakítás lehetséges módjáról a 
Közgyűlés számára tájékoztatást adjon.

Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:     folyamatos

VI-192/3028/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás 
feladatellátási koncepciójának, valamint a nevelési-oktatási 
intézményeiben megvalósuló helytörténeti  oktatás koncepciójának  
kidolgozása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  középfokú  művészetoktatás  feladatellátási  koncepciójának,  valamint  a 
nevelési-oktatási  intézményeiben  megvalósuló  helytörténeti  oktatás  koncepciójának 
kidolgozására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a város középfokú 
művészetoktatás feladatellátási koncepciója kerüljön kidolgozásra.

Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:     2012. szeptember 15.
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2. A  Közgyűlés  egyetért  azzal,  hogy  a  város  nevelési-oktatási  intézményeiben 
megvalósítható helytörténeti oktatás koncepciója kerüljön kidolgozásra.

Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:     2012. szeptember 

VI-193/3029/2012. sz. határozat

Tárgy:   A CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit  Kft.-vel  kötendő  
Közszolgáltatási   Szerződés jóváhagyása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  CINE-MIS 
Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási 
szerződésének jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  CINE-MIS  Moziüzemi  Szolgáltató  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság között  kötendő Közszolgáltatási Szerződést az 1. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.   A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

VI-194/3030/2012. sz. határozat

Tárgy  :   Közművelődési megállapodások módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  közművelődési 
megállapodások  meghosszabbítására” című  előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos 
polgármester, a ,,Bükkalja Táncszínház” Alapítvány részéről Jóna István elnök között a 
közművelődési  feladatellátás  biztosítása  érdekében  2011.  június  16.  napján  kötött 
Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
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Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos 
polgármester,  Nyilas  Misi  Alapítvány részéről  Szabó  Sándor  elnök között  a 
közművelődési  feladatellátás  biztosítása  érdekében  2011.  június  16.  napján  kötött 
Megállapodás módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos 
polgármester, a Lévay József Közművelődési Egyesület részéről Szabó Sándor elnök 
között  a  közművelődési  feladatellátás  biztosítása  érdekében 2011.  június  16.  napján 
kötött Megállapodás  módosítását a 3. sz. melléklet szerint  jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal,

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos 
polgármester, Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület részéről Püspöki 
Péter elnök között a közművelődési feladatellátás biztosítása érdekében 2011. június 
16. napján kötött Megállapodás  módosítását a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos 
polgármester,  Dialóg  a  Közösségekért  Közhasznú Egyesület  részéről  Sélley  Andrea 
elnök között  a  közművelődési  feladatellátás  biztosítása  érdekében  2011.  június  16. 
napján kötött Megállapodás  módosítását a 5. sz. melléklet szerint  jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos 
polgármester, Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület részéről Darázs 
Richárd elnök között a közművelődési feladatellátás biztosítása érdekében 2011. június 
16. napján kötött Megállapodás  módosítását a 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester



XXII. ÉVOLYAM                                   6.szám                                              135   
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

7. A  Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítások aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő:             azonnal.

VI-195/3032/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Kft. között 
VÜ-81.329-1/2009. számon létrejött, a települési folyékony hulladék 
gyűjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelező  
helyi közszolgáltatás ellátására vonatkozó - Közszolgáltatási 
Szerződés idejének meghosszabbítása.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  MIVÍZ  Miskolci  Vízmű  Kft.  közötti  -  települési 
folyékony  hulladék  gyűjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelező 
helyi  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó  -  Közszolgáltatási  Szerződés 
meghosszabbítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat és a MIVÍZ 
Kft.  között  VÜ-81.329-1/2009.  számon  létrejött,  a  települési  folyékony  hulladék 
gyűjtésére,  szállítására  és ártalmatlanítására szervezett  kötelező helyi  közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó - Közszolgáltatási Szerződés időtartamát módosító javaslatot és a 
szerződés módosítását az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: Dr. Kriza Ákos polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: MIVÍZ Kft.
Végrehajtást felügyeli: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Azonnal

VI-196/3033/2012. sz. határozat

Tárgy: „Élhetőbb környezet kialakítása az Iránytű Szociális Szolgálatnál – 
Gondozóházi ellátás fejlesztése az Észak- Kiliáni Szolgáltatási 
Központban és Gondozóházban – TIOP-3.4.2-11/1” című pályázat  
benyújtása
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  ”Javaslat  a  Élhetőbb 
környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatnál  -  Gondozóházi  ellátás  
fejlesztése az Észak- Kiliáni Szolgáltatási  Központban és Gondozóházban – TIOP-
3.4.2-11/1” című  pályázat  benyújtásához„ című  előterjesztést  ,és  a  következő 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a  „Élhetőbb környezet kialakítása az Iránytű Szociális  
Szolgálatnál  -  Gondozóházi  ellátás  fejlesztése  az  Észak-  Kiliáni  Szolgáltatási  
Központban és Gondozóházban – TIOP-3.4.2-11/1” címmel  pályázatot nyújtson be 
fejlesztéséhez szükséges költségek támogatására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé. 

A  pályázat  összköltsége  – utófinanszírozás  keretében  -  47.196.566.-  Ft  (azaz: 
negyvenhétmillió-százkilencvenhatezer-ötszázhatvanhat  forint),  az  elnyerhető 
támogatás  összege  47.196.566.-  Ft (azaz:  negyvenhétmillió-  százkilencvenhatezer-
ötszázhatvanhat forint). A projekt végrehajtásához 25% előleget lehet igénybe venni.

Projekt  megvalósítás  helyszíne:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által 
fenntartott   Iránytű  Szociális  Szolgálat  telephelye  az  Észak-kiliáni  Szolgáltatási 
Központ és Gondozóház
3524 Miskolc, Kacsóh P. u. 6. hrsz.: 30118/10

Felelős:  Alpolgármester
Közreműködik:   Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2. A  Közgyűlés  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázathoz  további  önerőt  szükséges 
biztosítani,  melynek  összege:  2.258.480.-  Ft (azaz:  kettőmillió-
kettőszázötvennyolcezer-négyszáznyolcvan forint), melyet az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének „Pályázati önrész” keretösszeg terhére finanszíroz.

Felelős: Alpolgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2013. december 31. 

VI-197/3034/2012. sz. határozat

Tárgy: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 
színterek, Munkahelyi egészségfejlesztési programok TÁMOP 
6.1.2/11/1 című pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmód programok –  lokális színterek, Munkahelyi 
egészségfejlesztési programok TÁMOP 6.1.2/11/1 című pályázat benyújtására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló 
életmód  programok  –  lokális  színterek,  Munkahelyi  egészségfejlesztési  programok 
TÁMOP  6.1.2/11/1”  címmel  pályázatot nyújtson be egészségfejlesztési program 
támogatására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé.

A pályázat összköltsége: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
Az elnyerhető támogatás összege: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
További önerő nem szükséges.
A pályázat utófinanszírozott.
Az igényelhető előleg maximális pályázati összeg esetén 2.500.000 Ft, azaz 
kettőmillió-ötszázezer forint.
Projekt megvalósításának helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, 3525 Miskolc Városház tér 8.

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

VI-198/3036/2012. sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató  Miskolc  környezeti  állapotáról  és  az  Önkormányzat  
2011. évi környezetvédelmi tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc környezeti 
állapotáról  és  az  Önkormányzat  2011.  évi  környezetvédelmi  tevékenységéről  szóló 
tájékoztató elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  "Tájékoztató  Miskolc  környezeti 
állapotáról  és az Önkormányzat  2011.  évi  környezetvédelmi  tevékenységéről"  című, 
1. melléklet szerinti tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.  A Közgyűlés  elrendeli, hogy Miskolc környezeti  állapotáról  a lakosságot széles 
körben - a lehetséges eszközök igénybevételével - tájékoztatni kell.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

VI-199/3037/2012. sz. határozat
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Tárgy: Tájékoztató a Polgármester Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsában végzett 2012. I. félévi tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ,,Javaslat a Polgármester Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett 2012. I. félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ,,Javaslat a Polgármester Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett 2012. I. félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Kistérségi Munkaszervezet
Határidő: azonnal

VI-200/3079/2012. sz. határozatot

Tárgy:  A Komlóstetői Általános Iskola II. épülettömbje néhány 
helyiségének és folyosójának térítésmentes használatba adása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat nevelési-oktatási 
intézmények épületrészének térítésmentes használatba adására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 

1. Miskolc  Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Komlóstetői 
Általános Iskola igazgatóját, hogy a 3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. szám alatt található 
II. épülettömb 128-as (20 m2 alapterületű), 129-es (60 m2 alapterületű) helyiségeit 
kizárólagosan a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub, mint használatba vevő részére a 
Komlóstetői Fiatalok Klubjának üzemeltetésére 5 éves időtartamra térítésmentes 
használatba átadja. A II. épülettömbben található folyosót (135 m2 alapterületű), 
valamint a 127-es (18 m2 alapterületű) és 133-as (18 m2 alapterületű) számmal jelzett 
szociális helyiségeket a Klub és egy, az Iskola gyerekeiből álló Cserkészcsapat (750. sz. 
Nagy Lajos Király Cserkészcsapat) időben egymás közt megosztva, közösen használná. 
A használat során felmerülő rezsi költséget az Iskola fizeti, akinek nincs ÁFA fizetési 
kötelezettsége. Az Ötv. 8. § rendelkezéseinek megfelelően közfeladatot lát el. 

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a Komlóstetői Általános Iskola igazgatóját a 
Használatba adási szerződés aláírására is.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Komlóstetői Általános Iskola igazgatója
Végrehajtást     felügyelő     Főosztály:    Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. június 25.
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VI-201/3080/2012. sz. határozat

Tárgy: Az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  Iránytű 
Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1.  A Közgyűlés  az Iránytű  Szociális  Szolgálat  alapító  okiratának módosítását  2012. 
június 21. napjától az alábbiak szerint jóváhagyja:

1.1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a  szociális  igazgatásról  és  
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az államháztartásról szóló  
törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31)Korm.  rendelet  vonatkozó  
rendelkezései alapján adja ki.”

1.2.  Az  Alapító  Okirat  2.  pontjában  megjelölt  jogszabályban  meghatározott 
közfeladatára vonatkozó szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
„jogszabályban meghatározott  közfeladata: szociális  és gyermekjóléti  ellátást  nyújtó  
költségvetési szerv”

1.3.  Az  Alapító  Okirat  3.  pontjában  meghatározott  egyes  szakfeladatszámok 
megjelölései  a  szakfeladatrendről  és  az  államháztartási  szakágazati  rendről  szóló 
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet szerint az alábbiak szerint módosulnak:
„841901 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
 890441 Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás
 890442 Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása”

1.4.  Az  Alapító  Okirat  7.  pontjában  meghatározott  egyes  szakfeladatszámok 
megjelölései
az alábbiak szerint módosulnak:

       Régi szakfeladat szám                                             Új szakfeladat szám
„773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 770000 Kölcsönzés, operatív lízing

960200 Fodrászat, szépségápolás 960900 Máshová nem sorolható
            960400 Fizikai közérzetetjavító szolgáltatás egyéb személyi szolgáltatás 
(fodrászat, szépségápolás,
fizikai közérzet javító szolgáltatás)”

1.5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44.”
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1.6. Az Alapító Okiratot 12. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Épület helye hrsz
Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44. 14237

1.7. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  
szerv.”
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 21.

2.  A  Közgyűlés  elrendeli  az  Alapító  Okirat  egységes  szerkezetbe  foglalását,  és 
felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránti intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés  hozzájárul, ahhoz,  hogy a Miskolc,  Szentgyörgy u. 42-44.  sz. alatti 
14237  hrsz-ú  ingatlan  intézményi  rábízott  vagyonként  átadásra  kerüljön  az  Iránytű 
Szociális Szolgálat részére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      azonnal

VI-202/3081/2012. sz. határozat

Tárgy:  Miskolc Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  távhőszolgáltatás  
ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei 
Jogú  Város  Közgyűlésének  a  távhőszolgáltatás  ármegállapításával,  árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Magyar  Energia  Hivatal  részére, 
Miskolc közigazgatási területére vonatkozóan, a távhőszolgáltatás ármegállapításával, 
árváltoztatásával kapcsolatosan a határozat melléklete szerinti állásfoglalást adja.

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

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. július 10.

VI-203/3103/2012. sz. határozat

Tárgy: A „Csemetekert”  elnevezésű  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan-
együttes ipari park céljára történő kijelölése, és a fejlesztés 
megvalósításához szükséges további döntések meghozatala.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „A Csemetekert” elnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan-együttes ipari park célú fejlesztési területként történő 
kijelölésére,  és  a  fejlesztés  megvalósításához  szükséges  további  döntések 
meghozatalára.” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése ipari park fejlesztés céljára kijelöli a 
Sajószentpéter, külterület, 063, 065 és 067 hrsz-ú, közel 70 ha területű, szántó művelési 
ágú, Csemetekertként ismert ingatlan-együttest. 

Utasítja a Miskolc Holding Zrt-t.,  hogy készítse elő az ingatlanok apportálását  azok 
nem pénzbeni  hozzájárulásként  történő  rendelkezésre  bocsátását  a  Miskolc  Holding 
Zrt.-be. Az apportálás részletes feltételeit – megfelelő előkészítést  követően  –  a 
közgyűlés egy későbbi határozatban állapítja meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
A végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés az ingatlanok apportálásának előfeltételeiként az alábbi feladatok 
elvégzését határozza meg:
Az ingatlanok szántó művelési ágból történő kivonása, és azok átminősítése beépítetlen 
területté,  Sajószentpéter  Önkormányzat  helyi  építésügyi  szabályzata  módosításának 
kezdeményezése  az  ipari  park fejlesztés  legoptimálisabb  végrehajtása  érdekében,  az 
ingatlanok  tehermentesítése,  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  és  Sajószentpéter  Város 
önkormányzatainak írásba foglalt megállapodása a helyi adóbevételek megosztásáról, 
valamint  az,  hogy a Miskolc Holding Zrt.  a  Széchenyi  Terv  keretében kiírt  ÉMOP 
pályázaton sikeresen vegyen részt, és a maximális támogatási összeget megnyerje. 
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Miskolc Holding Zrt.
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A végrehajtást felügyelő főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:  azonnal

3.) A Közgyűlés elhatározza a Sajószentpéter, külterület, 063, 065 és 067 hrsz.-ú 
ingatlanok  termőföld  művelésből  való  kivonását,  amelynek  lebonyolítására  a  MIK 
Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt-t bízza meg a Miskolc Holding Zrt.  költségviselése 
mellett, azzal, hogy amennyiben a későbbi apportálásra Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának felróható ok miatt nem kerül  sor,  a  földvédelmi  járulékot 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megfizeti a Miskolc Holding Zrt. részére. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős  :   Miskolc Holding Zrt.
A végrehajtást felügyelő főosztály:   Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

4.) A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  mindaddig  megadja  az  ÉMOP  pályázathoz  szükséges  tulajdonosi 
hozzájárulást a Polgármester útján, amíg a Miskolc Holding Zrt. tulajdonjoga 
apportálás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kerül.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos

VI-204/3087/2012. sz. határozat

Tárgy: A DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-ot képviselő üzletrészének a Magyar 
Államtól történő megszerzése 

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat a DSM Nonprofit 
Kft.  68,71 %-ot  képviselő üzletrészének a  Magyar  Államtól  történő megszerzésére” 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Miskolc 
Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  a  DSM Nonprofit  Kft.  212.200 eFt  névértékű, 
68,71 %-os tulajdoni részesedést megtestesítő, a Magyar Állam képviseletében eljáró 
Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  tulajdonában  lévő  üzletrészét  megszerezze, 
legfeljebb 82.000.000,- Ft, azaz Nyolcvankettő-millió Ft vételárért.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-os a 
Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában 
lévő üzletrészének megszerzésére a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére, 
illetve  a 2013. évi  költségvetés  terhére évenként  10.000.000,-  Ft-ot,  azaz  Tíz-millió 
Forintot biztosít. 
3. A Közgyűlés a vételár további részét képező Önkormányzatot megillető bérleti 
díj  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  részére  történő  engedményezéséhez  2012.-
2021.  évek  közötti  időszakban  hozzájárul.  Az  engedményezés  értéke  a  diósgyőri 
sportlétesítmények  használatáért  a  DSM Nonprofit  Kft.-hez  a  Diósgyőr  FC Kft.-től 
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befolyó  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  megillető,  a  jegy-  és  bérlet 
bevétel meghatározott %-ában megállapított bérleti díj bevétel 68,71 %-os mértékéig, 
de a 10 év alatt összesen legfeljebb 62 millió Ft összegig terjedhet.
4. Felhatalmazza  a  Polgármestert,  a  fenti  feltételeknek  megfelelő  üzletrész 
adásvételi szerződés, illetve a kapcsolódó szerződések aláírására.

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

VI-205/3094/2012. sz. határozat

Tárgy:A Görömbölyi Kulturális Egyesülettel megkötött Közművelődési 
Megállapodás felmondása, új  megállapodás  megkötése,  a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása, a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
valamint ingatlan használatának közcélú adományként történő biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Görömbölyi 
Kulturális Egyesülettel megkötött Közművelődési Megállapodás felmondására, új 
megállapodás  megkötésére,  a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítására, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására valamint ingatlan  használatának  közcélú 
adományként történő biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. december 11. napján létrejött, 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről Káli Sándor polgármester, és a 
Görömbölyi Kulturális Egyesület részéről Borkutiné Murányi Mária, elnök között (a 
továbbiakban: Felek) Görömböly városrész közművelődési feladatellátásának 
biztosítása érdekében 2010. április 1.- 2015. december 31. napja közötti időszakra 
kötött Közművelődési Megállapodást 2012. július 31. napjára felmondja. A Felek 
között 2008.  december  11.  napján létrejött Használati Szerződés a  Közművelődési 
Megállapodással egyidejűleg, 2012. július 31. napjával megszűnik.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:              Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felmondással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:             Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. június 30.
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3. A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

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

.
4.  A Közgyűlés felhatalmazza a  Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti Alapító 
Okirat Módosítás, valamint a 2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetű Alapító 
Okirat  aláírására, és egyben utasítja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Cégbíróságon történő változásbejegyzéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. június 30.

5. A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel 2012. február 23. 
napján megkötött 745.100-2/2012.  számú Közszolgáltatási Szerződés I. számú 
módosítását a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert 
a Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

6.  A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló Miskolc 42614 hrsz.-ú, Miskolc 
Szolártsik  tér  4.  szám  alatt  található  1813  m2  alapterületű  kivett  közösségi  ház 
megnevezésű ingatlan (Görömbölyi  Művelődési Ház) használatát  2012. augusztus 1. 
napjától határozatlan időre, a Közszolgáltatási Szerződés fennállásáig  a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére közcélú adományként biztosítja. Az ingatlan 
használatához kapcsolódó rezsiköltségek megfizetésére a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. köteles. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási 
szerződés aláírására.

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

7.  A Közgyűlés a Görömbölyi Kulturális Egyesülettel kötendő Közművelődési 
Megállapodást a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
Közművelődési Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 31.
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VI-206/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-115/2774/2012. 
sz. határozat módosítása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése IV-115/2774/2012. sz. határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  jelenleg  tagóvodaként  működő 
Napraforgó Tagóvodát 2012 július 31-től mint székhelyintézményt, Napraforgó Óvoda 
(3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18., OM: 028602) névvel működteti tovább.

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.)  A Közgyűlés  IV-115/2774/2012.  sz.  határozatának  2.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul:

„2.  A Közgyűlés  a jelenleg központi  óvodaként működő Áfonyáskert  Óvodát (3529 
Miskolc,  Áfonyás  u.  16.)  2012.  július  31-től,  a  Napraforgó  Óvoda tagóvodájaként, 
Áfonyáskert  Tagóvoda  néven  működteti  tovább  és  az  Áfonyáskert  Óvoda  alapító 
okiratát 2012. július 31. napjával az alábbiak szerint (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 címe részből Napraforgó Tagóvoda 3529 
Miskolc, Gesztenyés u.18.,
• az intézmény neve, székhelye és címe részből „Áfonyáskert Óvoda 
(3529 Miskolc, Áfonyás u.16),”
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-851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai  nevelés ellátás
• Az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre”
• az intézmény típusa részből”közintézmény” szöveget.
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 szöveget.

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.”, szöveget
• az  intézmény  tagintézményei  címe   részt  „  Áfonyáskert  Óvoda  (3529 
Miskolc, Áfonyás   u.16), szöveggel
• az  intézmény  gazdálkodási  jogköre  részt  „gazdálkodási  besorolás” 
szöveggel.
• 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés
- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
• 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

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

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

3.)  A Közgyűlés  IV-115/2774/2012.  sz.  határozatának  4.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul:
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„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. szeptember 1. napjával beolvadással integrálja.

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

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

4.)  A Közgyűlés  IV-115/2774/2012.  sz.  határozatának  6.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul.

„6. A Közgyűlés az Napraforgó Óvoda alapító okiratát 2012. szeptember 1. napjával 
az  alábbiak  szerint (I/1.sz  .melléklet)  módosítja.(Jelen  előterjesztésben  a  2.sz. 
melléklet)

Az Alapító Okiratból törli:
- az intézmény tagintézményei: Áfonyás kert Tagóvoda, 3529 Miskolc Áfonyás u. 16. 
szöveget 
- 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:
841907 Technikai szakfeladat
Az intézmény alaptevékenysége:
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
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. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- az intézmény tagintézményei,címe: Benedek Elek Tagóvoda,3516 Miskolc, Szolártsik 
tér1., Várhegy úti Tagóvoda 3519 Miskolc, Várhegy u.2.
-Alapítás éve: Szolártsik tér 1. 1970, Várhegy u. 2. 1954
- az intézménybe felvehető maximális létszám: Gesztenyés u.: 200 fő, Középszer u. 
200 fő, Petneházy u. 75 fő,Szolártsik tér 100fő, Várhegy u.100fő
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:
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851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
- 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., 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.
A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon : részben 
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„42596 hrsz.-on 2271 m2 területű ingatlanon lévő (Szolártsik tér 1.) óvodaépület, a 
45018 hrsz.-on 2367 m2-en lévő (Várhegy u. 2.)  óvodaépület,” szöveggel

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

5.)  A Közgyűlés  IV-115/2774/2012.  sz.  határozatának  7.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul:

„7. A Közgyűlés a Benedek Elek Óvoda Megszüntető Okiratát  a (I/2.sz. melléklet  )
szerint jóváhagyja.(Jelen előterjesztésben a 3.sz. melléklet)

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

VI-207/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-116/2774/2012.sz. 
határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése IV-116/2774/2012. sz. határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul:

„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. szeptember 1. napjával beolvadással integrálja.

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

2.)  A Közgyűlés  IV-116/2774/2012.  sz.  határozatának  6.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul.

„6.  A  Közgyűlés  a  Szinva-Népkerti  Óvoda  Alapító  Okiratát  2012.  szeptember  1. 
napjával  az alábbiak szerint  (II/1.  sz.  melléklet) módosítja.  (Jelen előterjesztésben a 
4.sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törli:
- az intézmény neve szövegből „Szinva-Népkerti Óvoda„ szövegrész,
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből „Hadirokkantak 
u.: 210 fő (1 cs. tornaszoba)” szöveg.

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)

 56100 Éttermi mozgó vendéglátás
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
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 típusa részből”közintézmény”szöveg
- az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” szöveg

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- az intézmény neve szövegrész „Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda„ szöveggel,
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám részt „Hadirokkantak u.: 200 
fő” szöveggel.
„Az intézmény tagintézményei,címe: Pitypang Tagóvoda
3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.
Selyemréti Tagóvoda
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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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
561000 Éttermi mozgó vendéglátás 
- az intézmény gazdálkodási jogköre részt „gazdálkodási besorolása” szöveggel

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 
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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 módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012.szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

3.)  A Közgyűlés  IV-116/2774/2012.  sz.  határozatának  9.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul.

„9. A Közgyűlés a Pitypang Óvoda megszüntető Okiratát  a II/2.sz. melléklet szerint 
jóváhagyja (Jelen előterjesztésben az 5.sz. Melléklet).

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

A Közgyűlés a IV-116/2774/2012.sz. Határozatának módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul hatályosak.

VI-208/3096//2012. sz. határozat

T  árgy  : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-
117/2774/2012.sz.határozatának módosítására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
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hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  IV-117/2774/2012.  sz.  határozatának  1. 
pontja az alábbiak szerint módosul.

„1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság  Alapító  Okiratát 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint (III/1. 
sz. melléklet) módosítja.(Jelen előterjesztésben a 6.sz. melléklet) 

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szöveg részből „Szinva-Népkerti 
Óvoda„ szöveg.
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” 
- az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” szöveg
- az intézmény típusa részből „közintézmény” 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
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
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: „Eszterlánc 
Néphagyományőrző  Óvoda"Pitypang Tagóvoda, Benedek Elek Tagóvoda, 
Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.)” szöveggel.
-Az intézmény gazdálkodási jogköre részt „gazdálkodási besorolás” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosul:

- 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 módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

A Közgyűlés  IV-117/2774/2012. sz.  határozatának módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-209/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  : Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-
118/2774/2012.sz.határozatának módosítására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012. sz. határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul.

„ 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Martin János Szakképző Iskola Alapító 
Okiratának módosítását  2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja 
(IV/1. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben az 7.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.
„Az intézmény típusa:” pontnál a „közintézmény” megnevezés.

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
8414032 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Az  intézményvezetőre 
vonatkozó  foglalkoztatási 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992.  évi  XXII.  törvény  a  Munka  Törvénykönyvéről,  
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jogviszonyt szabályozza: 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
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(2000) óra

- Fogazó 31 521 09 0100 31 02 (350 óra)
-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)
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- 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
(2500 óra)

3 év
(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:
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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 
Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 2 18246-1/2009.  (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. 
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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.)

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 
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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
841403 Város, községgazdélkodási m.n.s. szolgáltatások
890442 
közfoglalkoztatása

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú

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
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- 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)

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 

Jóváhagyási
szám
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(év)

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.
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.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :   azonnal

A Közgyűlés IV-118/2774/2012. sz.  határozatának módosítással nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-210/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  : Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-  
120/2799/2012.sz. határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése IV-120/2799/2012. sz. határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul.

„1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Százszorszép  Óvoda Alapító 
Okiratának  módosítását 2012. július 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. 
melléklet): (Jelen előterjesztésben az 8.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 gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre”
-az intézmény típusa részből” közintézmény”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
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841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid dőtartamú 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.” 
- 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 gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” 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
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:

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

A Közgyűlés  IV-120/2799/2012. sz.  határozatának módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-211/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  :  Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-   
119/2799/2012. sz. határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése IV-119/2799/2012. sz. határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul.

„1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  József úti Óvoda  Alapító Okiratának 
módosítását 2012. július 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet): 
(Jelen előterjesztésben a 9.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 gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” szöveg
-Az intézmény típusa részből” közintézmény”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,
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- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:
a.)  integráltan  fejleszthető  beszédfogyatékos,  enyhe   értelmifogyatékos,  a 
megismerő  funkció  vagy  aviselkedés  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 gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” 
- 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
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
- 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
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1.”

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  IV-119/2799/2012. sz.  határozatának módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-212/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  :  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-  94/2682/2012.sz. 
határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-94/2682/2012.sz.  határozatának  7.) 
pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.  A  Közgyűlés  a  Batsányi  János  Óvoda  alapító  okiratának  módosítását  2012. 
augusztus   30.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja:  (2.  sz.  melléklet)  (Jelen 
előterjesztésben az 10.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 gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre”
- az intézmény típusa részből” közintézmény”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
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
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890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,
„890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás-„
- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelfogyatékos, 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 gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” szöveggel
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
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855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú
közfoglalkoztatása” szöveggel
890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
- 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 30.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.)  A  Közgyűlés  IV-94/2682/2012.sz.  Határozatának  8.)  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul:
„8.  A  Közgyűlés  a  Belváros-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság alapító 
okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (3 
sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben az 11. 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 gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” 
- Az intézmény típusa részből” közintézmény, közszolgáltató”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
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561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés”

• 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
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 

 562917 Munkahelyi étkeztetés”
-„ 890441  Rövid időtartalmú közfoglakoztatás szöveggel
- 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
-Az intézmény gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:

- 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
Közreműködik Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
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Határidő: azonnal

A Közgyűlés  IV-94/2682  /2012.sz  határozatának  módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-213/3096/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-93/2681/2012. sz. 
határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-93/2681/2012. sz. határozatának 8. 
pontja az alábbiak szerint módosul.

„8.  A  Közgyűlés  a  21.  Sz.  Általános  Iskola alapító  okiratának  módosítását  2012. 
augusztus 30.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja:  (2.  sz.  melléklet)  (Jelen 
előterjesztésben a 12. 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 „Móra Ferenc Általános Iskola, 3535 
Miskolc, Móra F. u. 1/a.”szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Móra F. u.: 448 
fő” szöveg,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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, 
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- 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  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből: 
- az 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás” 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.

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:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autis-
ta, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessé-
gével küzdő tanulók ellátása

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésé-
nek súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
c.)  a  szegregáltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy a  viselkedés  fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveg,
- az alaptevékenységéből a - „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó gyakorlatok 
átadása, terjesztése” szöveg,
-   Az  intézmény  működési  körzete  székhely  tekintetében:  az  utcanevek  közül  a 
„Kishajtás dűlő”.
 
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  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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,
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-  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 „56 Vendéglátás” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi,  értelmi  vagy  beszédfogyatékos,  autizmus  spektrum  zavarral  vagy 
egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem-  vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
-  a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján szegregáltan oktatható egyéb 
pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem-  vagy  magatartás 
szabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása” szöveggel,
- Az intézmény működési körzetét az „Előhegy u. 3.” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-  „Az  intézmény  típusa  szövegrészben  a  8  évfolyammal  működő  nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
-  „Az intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma (TEÁOR) és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása:” 
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 intézmény törzsszámát a 072614 számról a 472614 számra.
-  „Az intézmény működési  körzete  székhely tekintetében” szöveget  „Az intézmény 
működési körzete” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 30.”

Felelős:          Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:          azonnal

2)  A  Közgyűlés  IV-93/2681/2012. sz.  határozatának  9.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul.
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„9. A Közgyűlés a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 30. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja: (3. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben a 13. 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 intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Szeretet u.: 254 
fő” szöveg,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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 alaptevékenységen belül az:
 - „1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német)”,
- „1. évfolyamtól rajz emelt szintű oktatása” szöveg,
a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből
 „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:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos a meg-
ismerő  funkciók  vagy a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos  rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésé-

nek súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 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  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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 alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
ellátása” szöveggel,
az alaptevékenységen belül az:
-  „1.  évfolyamtól  angol  nyelv  emelt  szintű  oktatása  a  székhelyen  és  a 
tagintézményben”,
- „1. évfolyamtól német nyelv emelt szintű oktatása a székhelyen” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-  „Az  intézmény  típusa  szövegrészben  a  8  évfolyammal  működő  nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
-  „Az intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma (TEÁOR) és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása:” 
szövegre,
- Az alaptevékenységen belül az:
- az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvű nevelés és 
oktatás” szöveget az „1. évfolyamtól  felmenő rendszerben angol-magyar  két tanítási 
nyelvű nevelés és oktatás a székhelyen” szövegre,
- a „3. évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása szöveget a „3. évfolyamtól 
számítástechnika emelt szintű oktatása a tagintézményben” szövegre,
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási 
besorolása” címre,
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- 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 30.”

Felelős:          Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:          azonnal

3.) A Közgyűlés IV-93/2681/2012. sz. határozata az alábbi 12.) ponttal egészül ki:

„12.  A Közgyűlés  a  Benedek  Elek  Óvoda  alapító  okiratát  2012. augusztus  30. 
napjával az alábbiak (14. sz. melléklet) szerint módosítja:

Az Alapító Okiratból törli:
- az intézmény tagintézményei, címe részből” Mész u. Tagóvoda”3508 Miskolc, Mész 
u.3.”
- az alapítás éve: Mész u.: 1980,
- az intézménybe felvehető gyermeklétszám: Mész u. 90 fő
-  feladat  ellátást  szolgáló  vagyon:  részből”  a  41722.hrsz-on  4344  m2  területű 
ingatlanon lévő (Mész u.3) óvodaépület” szöveget.
- működési körzet:  Mész  u. Óvoda
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., 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.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 30.”
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  IV-93/2681/2012  sz.  határozatának  módosítással  nem érintett  további 
pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

VI-214/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-105/2773/2012. sz. 
határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  IV-105/2773/2012. sz. határozatának 
2. pontja az alábbiak szerint módosul.

„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) (Jelen előterjesztésben a 15. 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 intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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:
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a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” 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 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 típusa szövegrészt a „8 évfolyammal működő általános iskola,
12 évfolyammal működő alapfokú művészetoktatási intézmény” szöveggel, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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  szakágazati  megnevezése,  száma (TEÁOR) és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása:” 
szövegre,
 -  az intézmény egységei szövegrészben a: „8 évfolyammal működő nevelési-oktatási 
intézmény” szöveget a: „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
- Az intézmény nevét „Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény-ről Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény”-re,
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- 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.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :   Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2) A Közgyűlés  IV-105/2773/2012. sz.  határozatának 10. pontja az alábbiak  szerint 
módosul.

„10.  A Közgyűlés az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 30. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja. (2. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben a 16. 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,
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- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „49035. hrsz.-on 7.412 m2 
területű ingatlanon lévő (Miskolci u. 38/a) iskolaépület” szöveg,
Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása: 
szövegrészből:
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből 
az:
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos a megis-merő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő ta-
nulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének sú-
lyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt: 
- az „56 Vendéglátás” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
ellátása” szöveggel,
-  az  alapfokú  művészetoktatás  tekintetében  az  intézménybe  felvehető  maximális 
tanulólétszám:  -  képző-  és  iparművészet  (képzőművészet  tanszak,  festészet  tanszak) 
szöveget a „grafika” szöveggel,
- az alaptevékenysége szövegrész első bekezdését a „grafika” szöveggel,
- az alaptevékenység alapfokú művészetoktatás tekintetében: oktatott művészeti ágak: – 
képző- és iparművészet (képzőművészet, festészet tanszak) szöveget a „grafika” szö-
veggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-  az  alapfokú  művészetoktatás  tekintetében  az  intézménybe  felvehető  maximális 
tanulólétszám:  -  színművészet-bábművészet  (színművészet  tanszak)  szövegben  a 
színművészet szöveget „színjáték” szövegre,
-  az  alaptevékenysége  szövegrész  első  bekezdésében  valamint  az  alaptevékenysége 
alapfokú művészetoktatás tekintetében szövegben a színművészet szöveget „színjáték” 
szövegre
- az Alaptevékenysége szövegrészen belül az:
- 3. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német) szöveget „3. évfo-
lyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol)” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 30.”



XXII. ÉVOLYAM                                   6.szám                                              182   

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:  azonnal

3.)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  IV-105/2773/2012. sz. határozatának 12. 
pontja az alábbiak szerint módosul.

„12.  A Közgyűlés  kötelezi  az  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és a Pitypang Óvoda 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 15

        napon belül
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:  azonnal

4. A Közgyűlés IV-105/2773/2012.sz. Határozata az alábbi 15.) ponttal egészül ki:

„ 15. A Közgyűlés a Pitypang Óvoda alapító okiratát 2012. augusztus 30. napjával 
az alábbiak  (17. sz. melléklet.) szerint módosítja:

Az Alapító Okiratból törli:
• az  intézmény  tagintézményei,  címe  részből”  Szirmai  Tagóvoda”3521 
Miskolc, Óvoda u.7.”
• az alapítás éve: Óvoda u.: 1960,
• az intézménybe felvehető gyermeklétszám: Óvoda u. 90 fő
• feladat ellátást szolgáló vagyon: részből” a 49654.hrsz-on 1528 m2 területű 
ingatlanon lévő (Óvoda u.7) óvodaépület” szöveget.
működési körzet : Szirmai  Óvoda 

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.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 30”

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

A Közgyűlés  V-105/2773/2012. sz.  határozatának  módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-215/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  :  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-113/2775/2012. sz. 
határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése IV-113/2775/2012. sz. határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint módosul:

„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. augusztus 31.”
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.)  A Közgyűlés  IV-113/2775/2012.  sz.  határozatának  2.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul.

„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. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal
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3.)  A Közgyűlés  IV-113/2775/2012.  sz.  határozatának  3.  pontja  az  alábbiak  szerint 
módosul:
„3. A Közgyűlés a Bársony-Hunyadi Általános Iskola alapító okiratát 2012. augusztus 
31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben a 
18. 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 típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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,
- az 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás” 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 Alaptevékenysége szövegrészen belül az:
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német)” szöveg,
- a „3. évfolyamtól emelt szintű informatika képzés” 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:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 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 fejlődésé-
nek súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
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- 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  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt:
- az „56 Vendéglátás” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- az Alaptevékenysége szövegrészen belül a
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv (angol) emelt szintű oktatása a székhelyen és 
tagintézményben” szöveggel,
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv (német) emelt szintű oktatása a 
tagintézményben” szöveggel,
- az „1. évfolyamtól emelt szintű informatika képzés a székhelyen és a 
tagintézményben” szöveggel,
- Légúti betegségben szenvedő tanulók prevenciójának és utógondozásának biztosítása 
„a székhelyen” szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„-  a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
ellátása a székhelyen,
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása a tagintézményben” szöveggel,
- 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 a tagintézményben” szöveggel,
- „Az intézmény működési körzete közoktatási  típusú  sportiskolai  osztályok 
tekintetében: Miskolc város” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
- „Az intézmény típusa szövegrészben a 8 évfolyammal működő nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:”  szöveget „Államháztartási szakágazati besorolása:”  és a „Az 
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alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:” 
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. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés IV-113/2775/2012.  sz. határozatának módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-216/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  :  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-131/2834/2012. sz. 
határozatának módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  V-131/2834/2012.  sz.  határozatának  1. 
pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.  A  Közgyűlés  a  Központi  Leánykollégiumot  jogutód  nélkül  megszünteti,  a 
megszüntető  okiratot  (1.  sz.  melléklet)  jóváhagyja.  (Jelen  előterjesztésben  a  19.  sz. 
melléklet)

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

 2.) A Közgyűlés V-131/2834/2012. sz. határozatának 3. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

„3.  A  Közgyűlés  a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratát 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. 
(2. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben a 20. 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 típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés,
- Alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:  
- az Alapfokú művészetoktatás keretében szövegből a: „színművészet” 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:
„a) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 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.” szöveg,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  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, valamint a
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” 
szöveg,
- az „5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás” szöveg,
- az intézmény szakágazati számaiból a:  „6820- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése”  szöveg, valamint a 682001 és a 682002 szakfeladat 
számot,
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- szakfeladatok megnevezései közül: a „közcélú foglalkoztatás, Közhasznú 
foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)” 
szöveg.
-  Az  intézményvezetőre  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszonyt  szabályozza 
szövegrészből,             valamint  az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyszövegrészből: az: „1992. évi XXII. tv.” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- A bevezető részben: 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 típusa szövegrészt a „8 évfolyammal működő általános iskola, 12 
évfolyammal működő alapfokú művészetoktatási intézmény” szöveggel, 

- „Az intézmény telephelyei: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
3525 Miskolc, Dayka G. u. 6.”  szöveggel.

- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
szövegrészben a zeneművészet szöveget a: 
„Zeneművészeti ág tekintetében:
- 2026/2027. tanévig érvényes tanszak elnevezések:
zongora, hegedű, gordonka, fuvola, blockflöte, gitár, trombita, klarinét, szaxofon, 
ütő, kamarazene, zenekar,

- 2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben érvényes új tanszak elnevezések:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
Billentyűs tanszak: zongora
Vonós tanszak: hegedű, gordonka
Zeneismeret tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus” szöveggel,

- a Táncművészet szöveget a: „(Néptánc, Moderntánc, Társastánc, Balett tanszak)” 
szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt az: 
„ a szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
mozgásszervi,  érzékszervi,  értelmi  vagy  beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés 
fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem-  vagy  magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása” szöveggel. 

- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt:
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évf.),
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- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.),
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése, és
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a: 
- az „56- Vendéglátás” szakfeladat számmal és szöveggel,
-„68-Ingatlanügyletek”  szöveggel, valamint a „680001”  és a „680002”  szakfeladat 
számokkal.
- Az alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:
- Alapfokú művészetoktatás keretében szöveget: a „furulya”, „színjáték”  és a 
„grafika”   szöveggel, a 
- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és számítástechnika oktatása 
szövegrészt: „francia” szöveggel. 
-  A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szöveget a: „valamint a 2.667. hrsz-ú 
ingatlanon lévő (Palóczy u. 1.) épület konyhája, előtere és kiszolgáló helyiségei a 
pince szinten összesen 160,36 m2 alapterülettel, a földszinten összesen 893,3 m2 

alapterülettel” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
-  az intézmény egységei  szövegrészben a:  8  évfolyammal  működő nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a: „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
szövegben: a Színjáték szöveget „Szín- és bábművészet (Színjáték tanszak)” 
szövegre, a Festészet, Képzőművészet szöveget „Képző- és iparművészet 
(Képzőművészet, Grafika és Festészet tanszak)” szövegre,
- Az alaptevékenysége: „- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és 
számítástechnika oktatása”  szövegrészben a számítástechnika szöveget informatika 
szövegre,
-  „Az intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR) és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  az:  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása:” 
szövegre,
-  az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészben a: 910120 szakfeladat számot: 910121 szakfeladat számra.
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási 
besorolása”  címre, az „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 
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Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  V-131/2834/2012. sz.  határozatának  módosítással  nem érintett  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

VI-217/3096/2012. sz. határozat

T  árgy  :  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-125/2833/2012. sz. 
határozatának hatályon kívül helyezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar 
Államkincstár  hiánypótlási  felhívása  alapján  a  2012.  április  26.,  május  17.  napján 
hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlése a V-125/2833/2012. sz. határozatát  hatályon 
kívül helyezi.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

VI-218/3089/2012. sz. határozat

Tárgy  :  A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. részére 
ingatlan használatba adása és ingó vagyontárgyak apport útján  
történő átadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft.  részére  ingatlan  használatba  adására, 
valamint ingó vagyon apport útján történő átadására” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Szabadidőközpont 
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  használatába  adja  térítés  ellenében,  évi 
12.000  eFt+ÁFA kedvezményes bérleti díj megfizetése mellett a Miskolc 7633/15 
hrsz.-ú,  3530  Miskolc,  Görgey  Artúr  út  19.  sz.  alatti  ingatlant  2012.  július  1.  
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napjától  határozatlan  időre,  a  közfeladat  ellátási  szerződés  fennállásáig  és 
felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan használatba adási szerződés aláírására.
Az ingatlanhasználat feltételei évente felülvizsgálatra kerülnek.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 01.

2. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése elhatározza,  hogy a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  tőkeellátása  érdekében 
Miskolc MJV Önkormányzata nevében 2012. július 1. napjával tőkeemelést hajt végre 
az  1.  mellékletében  szereplő  eszközök  könyv  szerinti  nettó  értékének  megfelelően, 
7.950.000 Ft összegű apport formájában.
A  Társaság  működéséhez  szükséges,  a  2.  mellékletében  szereplő  egyéb  eszközök 
4.107.706 Ft  értéke  a  társaság  tőketartalékát  növeli.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A  Közgyűlés  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  Alapító  Okiratát  a  3.  melléklet  szerint  módosítja,  és  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az Alapító Okirat  módosítás,  valamint  a 4. melléklet  szerint  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:                                Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 01.

VI-219/3088/2012. sz. határozat

Tárgy  :  Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Pályaépítési 
Program II. ütem pályázat benyújtása és önrész biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Magyar Labdarúgó 
Szövetség által meghirdetett Pályaépítési Program II. ütem pályázatának benyújtására 
és önrész biztosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy  Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonát képező Miskolc 30122/1, 91/20, 11105/2,  20411 
hrsz-ú ingatlanokra fejlesztési pályázatot 2012. június 1-ig valamint a pályázat hiány-
pótlását 2012. június 22-ig benyújtsa a Magyar Labdarúgó Szövetségnek Országos Pá-
lyaépítési Program II. ütemének támogatásával összefüggő sportfejlesztési programmal 
kapcsolatos pályázat részeként. A pályázattal megvalósuló beruházás műfüves labdarú-
gó pályák építésére irányul.
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MLSZ-hez benyúj-
tott pályázat teljes önrészét az önkormányzat a választókerületi képviselőkkel közösen 
biztosítja.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10.000.000 Ft
18. vk. Seresné Horváth Zsuzsanna 3.252.440 Ft
13. vk. Kovács Józsefné 3.252.440 Ft
10. vk. Dr. Nánási - Kocsis Norbert 3.252.440 Ft
14. vk. Dr. Zsiga Marcell 3.252.450 Ft

ÖSSZESEN 23.009.770 Ft

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázathoz  kapcsolódó 
dokumentumokat és a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály
Határidő: azonnal

VI-220/3095/2012. sz. határozat

Tárgy  :  A Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  és  az  MVK Zrt.  
között 2011. június 1-jén hatályba lépett 10125 számú 
Közszolgáltatási Szerződés módosítása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  közösségi 
közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 42/2011. (XII. 22.) 
önkormányzati  rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint az Önkormányzat és az 
MVK Zrt.  között  2011.  június  1-jén  hatályba  lépett  10125  számú  Közszolgáltatási 
Szerződés módosítására.” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10125. számú Közszolgáltatási Szerződést 
az alábbiak szerint módosítja:
2) A Közszolgáltatási Szerződés VI fejezet 3. pont Tarifa megállapítás joga, 
hatásai a 3.1 helyébe a következő lép:
„3.1 A személyszállítási közszolgáltatások díjait, a pótdíjak és a díjalkalmazási 
feltételeket, illetve ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a 
szerződés 7. sz. (jelen határozat 1 sz.) melléklete tartalmazza.”
3) A hatályon kívül helyezett közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló 42/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet személyszállítási 
közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, illetve ezek megsértése 
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esetén érvényesíthető jogkövetkezmények rendelkezéseit a Közszolgáltatási Szerződés 
7. sz. (jelen határozat 1 sz.) melléklete tartalmazza.
4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtásával és a 
jogszabályváltozással kapcsolatban szükséges dokumentumok aláírására és 
szerződésmódosításra.
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :                                           azonnal

VI-221/3086/2012. sz. határozat

Tárgy  :  A Katolikus Karitász részére közcélú adományként helyiség 
határozott időre történő használatba adása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Katolikus Karitász 
részére közcélú adományként helyiség határozott időre történő használatba adására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Katolikus Karitász részére a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Miskolc, Király u. 5/A. 
sz. alatt található 244 m2 nagyságú helyiségcsoportot közcélú adományként térítés 
mentesen, határozott időre – 5 évre -, használatba átadja.
Az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási 
költség, stb.) a használatba vevő viseli. Az ingatlanhoz kapcsolódó, évente az infláció 
mértékével emelkedő 100 Ft/m2/hó+Áfa üzemeltetési költség megfizetését szintén a 
használatba vevő viseli. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a szerződéskötés teljes körű 
lebonyolítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:  MIK Zrt.
Határidő: a határozathozatalt követő 8 munkanap

VI-222/3082/2012. sz. határozat

Tárgy: A Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft. Alapító  Okiratának 
módosítása,  és  két  felügyelőbizottsági  tag  visszahívása  2012.  év   
június 21-i hatállyal
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Nemzeti 
Színház  Nonprofit  Kft. Alapító  Okirat  módosításának  jóváhagyására”  című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolci Nemzeti 
Színház Nonprofit Kft. 2012. január 31-én kelt Alapító Okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet szerinti, 
egységes szerkezetű okirat aláírására.

2. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottságából 2012. június 21. napjával Dr. Jakabné Radnai Erika 
Krisztinát  visszahívja.

3. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottságából 2012. június 21. napjával Dr. Nónay Györgyöt 
visszahívja.

4. 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: 2012. július 21.
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III.

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG 

2012. június 14-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

23/2012. (VI. 14.) 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  

Határozat

Tárgy: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjak 
felülvizsgálatáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és  Sport  Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjak  felülvizsgálatára”  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
1.
1.1.  Geibinger  Edit   Miskolc,  Dayka  Gábor  u.2.  2/11.  szám alatti  lakos  részére 
folyósított  havi  3.000  Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi viszonyainak megváltozása miatt - 
2012.június  30.  napjával  megszünteti  és  erről  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.
 
1.2.Geibinger Timea  Miskolc, Dayka Gábor u. 2. 2/11.  szám alatti  lakos részére 
folyósított  havi  3.000  Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi viszonyainak megváltozása miatt - 
2012.június  30.  napjával  megszünteti  és  erről  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti.
 
1.3.Szeli  Kitti  Miskolc, Szilvás u.9. fsz.1.  szám alatti  lakos részére folyósított  havi 
3.000  Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíj folyósítását – jövedelmi viszonyainak megváltozása miatt – 2012.június 30. 
napjával megszünteti  és erről a Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelőt is értesíti.
 
1.4. Szenderák Bence  Miskolc, Szabadság u. 50. szám alatti lakos részére folyósított 
havi  3.000 Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíj folyósítását - jövedelmi viszonyainak megváltozása miatt – 2012.június 30. 
napjával megszünteti  és erről a Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelőt is értesíti.
 
1.5.  Varga Márton  Miskolc, Álmos u.4. 4/14. szám alatti lakos részére folyósított 
havi  3.000 Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
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Ösztöndíj folyósítását – jövedelmi viszonyainak megváltozása miatt – 2012.június 30. 
napjával megszünteti  és erről a Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelőt is értesíti.

Felelős:                                  Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya 
                                               Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                               azonnal
 
2.
2.1.  Hacsa  Dávid   Miskolc,  Vászonfehérítő  u.  38.  3/1.  szám alatti  lakos  részére 
folyósított  havi  3.000  Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíj  folyósítását  -  mivel  megkeresésünkre  nem  csatolta  a 
felülvizsgálathoz  szükséges  jövedelemigazolásokat  -  2012.június  30.  napjával 
megszünteti  és  erről  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium Wekerle  Sándor 
Alapkezelőt is értesíti. 
 
2.2.  Szabó Szandra  Miskolc, Sályi I.u. 2. 3/2.  szám alatti lakos részére folyósított 
havi  3.000 Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíj  folyósítását  -  mivel  megkeresésünkre  nem  csatolta  a  felülvizsgálathoz 
szükséges  jövedelemigazolásokat  -  2012.június  30.  napjával  megszünteti  és  erről  a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőt is értesíti. 
 
2.3. Szőlősi Adrián ( Miskolc, Mednyánszky L. u. 40. 3/1. szám alatti lakos részére 
folyósított  havi  3.000  Ft,  azaz  háromezer  forint  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíj  folyósítását  -  mivel  megkeresésünkre  nem  csatolta  a 
felülvizsgálathoz  szükséges  jövedelemigazolásokat  -  2012.  június  30.  napjával 
megszünteti  és  erről  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium Wekerle  Sándor 
Alapkezelőt is értesíti. 
 
Felelős:                                  Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya 
Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :                                  azonnal

24/2012. (VI. 14.) 

Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság 
Határozat

Tárgy: 2012. évi Idegenforgalmi Alap elosztása

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  a  2012.  évi  Idegenforgalmi  Alapra  benyújtott 
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pályázatokat  –  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.  (III.  16.)  önkormányzati  rendelet  2. 
melléklet  2.4.2.  pontjában  biztosított  hatáskörben  eljárva  –  elbírálta,  és  az 
Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok közül:

 

 Pályázó neve Pályázati cél Javasolt 
támogatás

1 Borsod Dogsport Egyesület
II. Dogsport Kupa – Kutyás Családi Napok és 
Országos Tehetségkutató Verseny, 2012. 
szeptember 15-16.

150 000 Ft

2 Cellarium Hungaricum 
Közhasznú Egyesület

VII. Miskolci Fröccsfesztivál marketing 
kommunikációjának megvalósítása, 2012. június 
15-16.

150 000 Ft

3 CS-K Standbau Kft. I. Miskolctapolcai -Grillfesztivál, 2012. 
augusztus 31-szeptember 2. 600 000 Ft

4 Északerdő Zrt. Erdei vasúttal a Múzeumok Éjszakáján, 2012. 
június 16. 100 000 Ft

5 Miskolc-Tapolca Rotary Club 
Alapítvány

Miskolctapolcai Rotary Anna-bál 2012; 2012. 
július 28. 300 000 Ft

6 Miskolctapolcáért Egyesület Miskolctapolcai Információs Pont működtetése, 
2012. jún. 8– aug.20. 100 000 Ft

7
Miskolctapolcai Turisztikai 
Klaszter Egyesület 3519 
Miskolc, Pazár I. sétány 1.

Mikolctapolca idegenforgalmi értékének növelése 
(www.miskolctapolca.huu weboldal informatikai 
fejlesztése)

150 000 Ft

8 Nyilas Misi Alapítvány
Liszt Ferenc: Krisztus Oratóriumának miskolci 
premier koncertje a Kossuth utcai református 
templomban, 2012. augusztus 4.

200 000 Ft

9 Szerviz Iroda Utazásszervező 
Kft.

Szállás Miskolc on-line foglalási rendszer 
(www.szallasmiskolc.hu weboldalon miskolci 
szállások on-line fogalalási rendszerének 
kiépítése; városi rendezvények foglalásának 
lehetősége) 

150 000 Ft

10 Tapolcafürdőért Egyesület
II. Tapolcai Vasárnap megrendezése, 2012. 
augusztus 19. (családi rendezvény ügyességi 
versenyekkel)

100 000 Ft

összegű támogatást állapít meg.

 

 

http://www.miskolctapolca.hu/
http://www.szallasmiskolc.hu/
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2.      A  bizottság  a  benyújtott  pályázatok  közül  a  2012  évi  Idegenforgalmi 
Alapból az alábbi pályázatokra támogatást nem állapít meg a korlátozott anyagi 
forrás miatt. 

 

 Pályázó neve Pályázati cél

1 Aura Gold Kft. Kerékpárral a természet lágy ölén!” (kerékpárok vásárlása)

2 Észak-Keleti Átjáró Kulturális és 
Tudományos Közhasznú Egyesület

A Diósgyőri -Vasgyári Kulturális örökséghez kötődő ipari-
turisztikai fejlesztés (Vaskultúra Útja leporelló angol 
kiadása; A Célváros képeskönyv háromnyelvű 
bevezetőjének kiadása; Ipari szafari indítása nosztalgia 
buszon)

3 Miskolci Diákotthon Kft.
Szent Iván Éji Varázs -ezen az éjszakán minden 
megtörténhet, 2012. június 23. (Tehetségkutató - 
versmondók bemutatkozási lehetősége)

4 Ökológiai Intézet Alapítvány Kalandos Kincskereső Túra Miskolctapolcán

5 Régi Autók és Motorok Miskolci 
Egyesülete

Veteránautók- és motorok VII. Miskolci Találkozója - 
Lévai György Emléktúra, 2012. július 27-29.

6 Rotary Club Miskolc Egyesület Rotary Fazola Henrik Díszmű-kovács Verseny, 2012. 
szeptember 14-15.

7 Zöld Kapcsolat Egyesület
Játszva barangolás- gyalogosan és kétkeréken (Kerékpáros 
városnéző kalauz készítése; interaktív, utcai társasjáték 
Miskolc turisztikai látnivalóira)

3.      A  2012  évi  Idegenforgalmi  Alapból  támogatott  pályázókkal  a  döntést 
követő 15 napon belül támogatási szerződést kell kötni.

Felelős:                                   Bizottság elnöke
Közreműködő:                        Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
                                                Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                15 napon belül

25/2012. (VI. 14.) 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  

Határozat

Tárgy: A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének 

jóváhagyásáról
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a “A kulturális nonprofit gazdasági 
társaságok  üzleti  tervének  jóváhagyásáról”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  szabályzatának  módosítása  esetén 
ahhoz a  módosításhoz,  hogy a kulturális  nonprofit  gazdasági  társaságok üzleti 
tervét  a  szakbizottság  véleményezze  a  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési 
Bizottság jóváhagyása előtt.

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

Határidő:                   értelemszerűen, az SZMSZ módosításakor

26/2012. (VI. 14.) 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  

Határozat

Miskolc Megyei  Jogú Város Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági és Sport 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és 
Szakképző  Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítására” 
tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 

Tárgy: A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális, 
Turisztikai,  Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  7/2011.(  III.16)  rendelet  2.4.6.pontjában foglaltakat 
figyelembe  véve  a  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és  Szakképző 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

 
Felelős:                                               Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
                                                          Sport Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                    Közoktatási és Sport Osztály 
Végrehajtást felügyelő Főosztály:  Humán Főosztály 
Határidő:                                          azonnal

27/2012. (VI. 14.) 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  

Határozat
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Bársony  -  Hunyadi 
Általános  Iskola  Pedagógiai  programja,  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata, 
Házirendje  módosításának  jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

 

Tárgy: A Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, 
Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje 
módosításának jóváhagyása

1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális, 
Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottsága  az  Önkormányzat  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2011.(  III.16)  rendelet  2.4.6.pontjában 
foglaltakat figyelembe véve a Bársony - Hunyadi  Általános Iskola Pedagógiai 
programja,  Szervezeti  és  működési  Szabályzata,  Házirendje  módosítását 
jóváhagyja.

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

Végrehajtásért felelős:                   Közoktatási és Sport Osztály 

Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály 
Határidő:                                         azonnal

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

2012. június 14-én:
Nyílt ülésen hozott határozatai:

17/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Tárgy:  a piaci alapon  bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  piaci  alapon  bérbe  adandó  lakások 
pályázatának elbírálására” című előterjesztést és következő határozatot hozza:
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Városgazdálkodási,  és  -üzemeltetési 
Bizottsága,  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  lakások  bérletéről 
szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése és 7. § (5) 
bekezdése alapján megállapítja, hogy a Miskolc Losonczy u. 17. fsz. 2. szám alatt 
lévő piaci alapon bérbe adandó lakásra pályázat nem érkezett, így azt a bérbeadó 
pályázat mellőzésével jogosult bérbe adni a rendeletben előírt feltételek szerint.

Felelős  :                                                         Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős                               MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály:            Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                                     2012. július 31.

18/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Tárgy: Bérleti díj kedvezmény biztosítása és óvadéki díj alóli mentesítés

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  bérleti  díj  kedvezmény  biztosítására  és 
óvadéki  díj  fizetése  alóli  mentesítésre  ”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési 
Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 
25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 10/A.§ (1)-(2) bekezdése, valamint (3) 
bekezdés c) pontja alapján:

A Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. (székhelye: 3530 Miskolc, Görgey u. 
19., cégjegyzék száma: 05-09-022469, adószám: 23485147-2-05, képviseli: Egri 
István ügyvezető) részére 2012. július 25. napjától

-          a Szemere B. u. 6. TT.2 szám alatt  lévő 4 szobás, 95 m2 alapterületű, 
összkomfortos költségelven bérbe adandó lakásra,

-          a  Mindszent  tér  2/A.  szám  alatt  lévő  4  szobás,  113  m2 alapterületű, 
komfortos, költségelven bérbe adandó lakásra, 

-          a  Széchenyi  u.  29.  II/5  szám alatt  lévő  2  szobás,  59 m2 alapterületű, 
komfortos, költségelven bérbe adandó lakásra,

-          a Régiposta u. 14. II/12. szám alatt lévő 1,5 szobás, 60 m2 alapterületű, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra

12 havi időtartamra bérleti díj kedvezményt biztosít a nettó bérleti díj 50%-ának 
mértékéig.  A teljes – kedvezmény nélküli  – bérleti  díj  után a bérlő köteles az 
általános forgalmi adót megfizetni. A felsorolt négy lakás esetében az óvadéki díj, 
mint szerződési biztosíték nyújtása alól mentesíti a bérlőt. 
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Felelős:                                                       Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                              MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály  :               Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                                     2013. július 31. napja

19/2012. (VI.14.)
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Tárgya: a Miskolci Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának  megválasztása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft. 
könyvvizsgálójának  megválasztására”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési 
Bizottsága  „az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  feletti 
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a 
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyon  kimutatási  rendszer 
kialakításáról” szóló többször módosított 1/2005. (II.10.) önkormányzati rendelet 
25/A. § (3) bekezdés a) 5. pontja alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi 
jogkör  gyakorlója  a  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  (székhely:  3525  Miskolc, 
Városház tér 13.) könyvvizsgálójává megválasztja a ZENTÓ AUDIT Korlátolt 
Felelősségű Társaságot. 

A megbízatás 2012. július 1-jétől 2015. május 31-ig szól. 

A Bizottság utasítja a Miskolci Városfejlesztési Kft-t a változás Cégjegyzékbe 
történő bejegyeztetésére.

Felelős:                                              Városgazdálkodás- és üzemeltetési Bizottság
Végrehajtásért felelős:                   Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyvezető 

igazgató
Végrehajtást felügyelő főosztály:    Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           2012. július 01.

20/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és 
-üzemeltetési  Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 
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könyvvizsgálójának megválasztására”  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása  

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és 
-üzemeltetési Bizottsága a Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) 
könyvvizsgálójává megválasztja a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó 
és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A megbízatás időtartama: 2012. július 01-től 2013. június 30-ig szól.

A könyvvizsgáló megbízási díja: 850.000,- Ft azaz: Nyolcszázötvenezer forint  + 
Áfa /hó. A megbízás havi könyvvizsgálati kötelezettséget jelent.

A Bizottság  utasítja  a Miskolc Holding Zrt-t  a  változás  Cégjegyzékbe történő 
bejegyeztetésére.  

Felelős:                                Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság Elnöke

Végrehajtásért     felelős:           Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtást     felügyelő     főosztály:      Gazdálkodási Főosztály

Határidő:                                           Azonnal

21/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta  a „Javaslat a Miskolci Városfejlesztési kft.  2012. évi Üzleti 
tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolci Városfejlesztési Kft. 2012. évi Üzleti tervének 
jóváhagyása 

1.)             Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási 
és-üzemeltetési  Bizottsága „at Önkormányzat  vagyonának meghatározásáról,  a 
vagyon feletti  rendelkezési  és tulajdonosi  jogok gyakorlásának szabályairól,  a 
vagyongazdálkodás  rendjéről  ,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer 
kialakításáról”szóló többször módosított 1/2005.(II.10.) önkormányzati  rendelet 
25/A  §(3)  bekezdése  alapján,  mint  hatáskörrel  rendelkező  tulajdonosi  jogkör 
gyakorlója  a  Miskolci  Városfejlesztési  kft..  Felügyelő  Bizottságának  FB 
61/2012. (V.09.) sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve, a 

Miskolci Városfejlesztési kft. 2012. évi Üzleti tervét 
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Nettó árbevétel:                                     164 828 E Ft
Aktívált saját teljesítmények:                           0 E Ft
Egyéb bevételek:                                              0 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei                      430 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                       0 E Ft
Bevételek összesen:                               165 258 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások:                      56 724 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:                 94 960 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                               4 870 E Ft
Egyéb ráfordítás:                                        3 724 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                      0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                    0 E Ft
Ráfordítások Összesen:                           160 278 E Ft

Adózás előtti eredmény:                              4 980 E Ft

 
értékadatokkal jóváhagyja.

Felelős:                                         Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős:                 Miskolci Városfejlesztési Kft.

Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                                         azonnal

22/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására„ tárgykörű előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza:

Tárgy: A  Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt  2012.  évi  
üzleti tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága  „az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  feletti 
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  vagyongazdálkodás 
rendjéről,  valamint  a  vagyon  kimutatási  rendszer  kialakításáról”  szóló,  többször 
módosított 1/2005. (II.10.) önkormányzati rendelet 25/A § (3) bekezdése alapján, mint 
hatáskörrel  rendelkező  tulajdonosi  jogkör  gyakorlója,  a  Miskolc  Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt Felügyelő Bizottságának 34/2012 sz. határozatában 
foglaltakat figyelembe véve a

 Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervét 

Nettó árbevétele:                                                               853.796   E Ft
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Aktivált saját teljesítmények:                                                       0   E Ft
Egyéb bevételek:                                                                 47.904   E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                                          225.447   E Ft
Rendkívüli bevételek:                                                                                                                                                                                                     0         E Ft  
Bevételek összesen:                                                                                                                                                        1.127.147         E Ft  
Anyagjellegű ráfordítások:                                                269.279   E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:                                           611.224   E Ft
Értékcsökkenési leírás:                                                        46.946   E Ft
Egyéb ráfordítás:                                                                 56.793   E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                                      117.894   E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                                                                                                                                                                          0         E Ft  
Ráfordítások összesen:                                                                                                                                        1.102.136         E Ft  
Adózás előtti eredmény:                                                                                                                                                   25.011         E Ft  
 

értékadatokkal jóváhagyja.
 
 
Felelős:                                    Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős:           Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő 

   Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály:    Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           Azonnal

23/2012. (VI.14.)
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Városgazdálkodási-  és  Üzemeltetési 
Bizottsága a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának 
jóváhagyására”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő  határozatot 
hozta:

Tárgy: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási 
Szabályzatának jóváhagyására.

 

1.      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Városgazdálkodási-  és  
üzemeltetési  Bizottsága  a  Miskolc  Holding  Zrt.  Javadalmazási  
Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási –üzemeltetési 
Bizottsága  a  Miskolc  Holding  Zrt.  –  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata  Gazdasági  Bizottsága  12/2010.  (II.26.)  számú  
határozatával  jóváhagyott  – Javadalmazási  Szabályzatát  hatályon kívül  
helyezi.

Felelős:      Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke
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Határidő:     azonnal

24/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2012 
évi.  Üzleti  tervének jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést  és  a  következő  határozatot 
hozza:
 
A     határozat tárgya:     A  Miskolci Nemzeti  Színház Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti 
tervének jóváhagyása
 
1.)  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési 
Bizottsága  az  Önkormányzat  vagyonának  meghatározásáról,  a  vagyon  feletti 
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  vagyongazdálkodás 
rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  kialakításáról  szóló1/2005.  (II.  10.) 
önkormányzati  rendelet  25/A  §  (3)  bekezdése  alapján,  mint  hatáskörrel  rendelkező 
tulajdonosi jogkör gyakorlója a

 
Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

2012. évi Üzleti tervét
 

 Megnevezés e Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele 65 800
III. Egyéb bevételek 514 515
IV. Anyagjellegű ráfordítások 189 767
V. Személyi jellegű ráfordítások 376 255
VI. Értékcsökkenési leírás 5 600
VII. Egyéb ráfordítások 6 688

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-
VII) 2 005

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 100
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 105
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -2 005
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 0
X. Rendkívüli bevételek                          0
XI. Rendkívüli ráfordítások                          0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 0

 
értékadatokkal jóváhagyja.
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Felelős:                                             Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Bizottság 
elnöke
Végrehajtásért     felelős:                      Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:    Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

25/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta  a „Javaslat  a Miskolci Kulturális  Szövetség Nonprofit 
Kft. 2012. évi Üzleti tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. 
2012. évi Üzleti tervének jóváhagyása

 

1.      Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  –
üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, 
a  vagyon  feletti  rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási 
rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet 25/A 
§ (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező  tulajdonosi jogkör 
gyakorlója  a  Miskolci  Kulturális  Szövetség  Nonprofit  Kft.  Felügyelő  
Bizottságának 2/2012. sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve, a 

Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervét

Nettó árbevétel: 44 300 E Ft
Aktivált saját teljesítmények 0 E Ft
Egyéb bevételek 90 148 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei 0 E Ft
Rendkívüli bevételek 0 E Ft
Bevételek összesen: 134 448 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások 103 998 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások 24 750 E Ft
Értékcsökkenési leírás 1 400 E Ft
Egyéb ráfordítás 4 300 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai  0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások  0 E Ft
Ráfordítások összesen: 134 448 E Ft
Adózás előtti eredmény: 0 E Ft

értékadatokkal jóváhagyja.
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Felelős:                                         Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

2.      A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak szerinti 
intézkedési  javaslatként  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  
Városgazdálkodási  és  –üzemeltetési  Bizottsága  –  a  könyvvizsgálói  
véleményt is figyelembe véve – a Közgyűlés számára az alábbi javaslatot 
teszi:

 

Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében  a  Miskolci  Kulturális  
Szövetség  Nonprofit  Kft  részére  biztosított  22.500.-EFt  működési  
támogatásból  21.052.-EFt  pótbefizetésként  kerüljön  a  társaság  részére  
átutalásra  azzal,  hogy  a  pótbefizetés  költségvetési  kihatásait  az  
Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek féléves korrekciója során kell  
figyelembe venni.

Felelős:                                          Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                 Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           a 2012. évi önkormányzati  költségvetés I. félévi 
                                                             korrekciója 

26/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola 
Nonprofit Kft. 2012 évi. Üzleti tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

 

A     határozat tárgya:   MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012. évi 
Üzleti tervének jóváhagyása

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és 
-üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, 
a  vagyon  feletti  rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási 
rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet 25/A 
§ (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör  
gyakorlója a MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának 6/2012. sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve 
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a MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti 

tervét
 

 

Nettó árbevétel:                                                   67 000 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:                                       0 E Ft
Egyéb bevételek:                                                636 300 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                                     0 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                                   0 E Ft
Bevételek összesen:                                          703 300 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások:                                534 637 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:                           161 663 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                                          7 000 E Ft
Egyéb ráfordítás:                                                           0 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                                  0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                                0 E Ft
Ráfordítások összesen:                                     703 300 E Ft
Adózás előtti eredmény:                                              0 E Ft

értékadatokkal jóváhagyja.
 

Felelős:                          Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:           MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

2.) Az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  saját  tőkéje  a  
korábbi  évek  vesztesége  miatt  a  törzstőke  felére  csökkent,  ezért  a  
Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. §-ában foglaltak 
szerint  intézkedési  javaslatként  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  
Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  –üzemeltetési  Bizottsága  –  a  
könyvvizsgálói véleményt

is figyelembe véve – a Közgyűlés számára az alábbi javaslatot teszi:

 

2012. évben 3 500 E Ft pótbefizetési kötelezettség teljesítésére kerüljön sor az 
Alapító részéről az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Kft. részére 
jóváhagyott működési támogatás terhére.

 

A saját  tőke  jegyzett  tőke  arány helyreállítására  irányuló  döntés  költségvetési 
kihatásait az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének féléves korrekciója során 
kell figyelembe venni.
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Felelős:                                 Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:          MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                 a 2012. évi önkormányzati költségvetés I. félévi korrekciója

27/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat
 

Miskolc Megyei Jogú Város Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága a „Javaslat 
a  MITISZK  Nonprofit  Kft. 2012.  évi  üzleti  tervének  jóváhagyására"  tárgyú 
előterjesztést és az következő határozatot hozza:

A   határozat   tárgya  :   A MITISZK Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása

1.)      Miskolc Megyei Jogú Város Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága az 
Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről,  
valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  kialakításáról  szóló  1/2005.  (11.10)  
önkormányzati  rendelet  25/A  §  (3)  bekezdése  alapján,  mint  hatáskörrel  
rendelkező  tulajdonosi  jogkör  gyakorlója  a  MITISZK  Nonprofit  Kft. 
Felügyelő bizottságának 2/2012. sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve 

a MITISZK Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervét

Közhasznú tevékenység bevétele:                        119 168 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:                                          0 E Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele:                        18 836 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                                        0 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                                     0 E Ft
Bevételek összesen:                                            138 004 E Ft
 
Közhasznú tevékenység ráfordításai:              120 661 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások                                     18 855 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások                                 22 638 E Ft
Értékcsökkenési leírás                                           79 168 E Ft
 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai              17 343 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások                                    13 086 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások                                   4 257 E Ft
Értékcsökkenési leírás                                                   0 E Ft
 
Egyéb ráfordítás:                                                            0 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                                   0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                                 0 E Ft
Ráfordítások Összesen:                                    138 004 E Ft
Adózás előtti eredmény:                                             0 E Ft

értékadatokkal jóváhagyja.
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Felelős:                                         Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Végrehajtást felügyelő Főosztály:      Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                              azonnal

28/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  CINE-MIS  Nonprofit  Kft.  2012  évi.  Üzleti 
tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
 
A     határozat tárgya:     A  CINE-MIS Nonprofit  Kft.  2012. évi Üzleti  tervének  

jóváhagyása
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága az Önkormányzat  vagyonának meghatározásáról,  a vagyon feletti  
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10)  önkormányzati  rendelet  25/A  §  (3)  
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a 
CINE-MIS Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 13/2012. sz. határozatában 
foglaltakat figyelembe véve 

a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervét
 
 

Nettó árbevétel:                                                   10.000 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:                                       0 E Ft
Egyéb bevételek:                                                  76.700 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                                  100 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                                   0 E Ft
Bevételek összesen:                                            86.800 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások:                                 60.083 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:                            23.640 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                                          2.334 E Ft
Egyéb ráfordítás:                                                    163 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                               80 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                              0 E Ft
Ráfordítások összesen:                                    86.300 E Ft
Adózás előtti eredmény:                                     500 E Ft
 

értékadatokkal jóváhagyja.
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Felelős:                                          Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:                  CINE-MIS Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

2.) A CINE-MIS Nonprofit Kft. saját tőkéje a 2011. évi veszteség miatt a törzstőke 
felére csökkent, ezért a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény  
143. §-ában foglaltak szerinti  intézkedési  javaslatként  Miskolc Megyei  Jogú  
Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési  Bizottsága  –  a  
könyvvizsgálói véleményt is figyelembe véve - a Közgyűlés számára az alábbi 
javaslatot teszi:

Az Önkormányzat 10 M Ft összegű követelése a CINE-MIS Nonprofit Kft.-
nél  történő  jegyzett  tőke  emelés  során  apportként  kerüljön  figyelembe  
vételre.

A saját tőke jegyzett tőke arány helyreállítására irányuló döntés költségvetési  
kihatásait az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves korrekciója  
során kell figyelembe venni.

Felelős:                                          Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:                   CINE-MIS Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                            a 2012. évi önkormányzati költségvetés I. félévi korrekciója

29/2012. (VI.14.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági Határozat 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési  Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci 
Csodamalom  Bábszínház  Nonprofit  Kft.  2012  évi.  Üzleti  tervének 
jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 

A     határozat  tárgya:   A  Miskolci  Csodamalom Bábszínház  Nonprofit 
Kft. 2012. évi  Üzleti     tervének jóváhagyása

 

1.)  Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési  Bizottsága  az  Önkormányzat  vagyonának 
meghatározásáról,  a  vagyon  feletti  rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok 
gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a 
vagyon  kimutatási  rendszer  kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10) 
önkormányzati rendelet 25/A § (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel 
rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a

 

a  Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
2012. évi Üzleti tervét  
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 eFt 
Megnevezés 2012.

I. Értékesítés nettó árbevétele 8 737
II. Aktívált saját teljesítmények értéke  
III. Egyéb bevételek 66 682
IV. Anyagjellegű ráfordítások 23 282
V. Személyi jellegű ráfordítások 50 047
VI. Értékcsökkenési leírás 1 817
VII. Egyéb ráfordítások 106

A. Üzemi (üzleti) tevékenys.eredménye 167

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  
B. Pénzügyi műveletek eredménye  
C. Szokásos vállalkozási eredmény 167

X. Rendkívüli bevételek  
XI. Rendkívüli ráfordítások  
D. Rendkívüli eredmény  
E. Adózás előtti eredmény 167

értékadatokkal jóváhagyja.

Felelős:                                  Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:           Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

30/2012. (VI.14.)
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a  Miskolci Galéria Városi Művészeti Nonprofit 
Kft.  2012  évi.  Üzleti  tervének  jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

A     határozat tárgya:     A  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Nonprofit  Kft.  
2012. évi  Üzleti tervének jóváhagyása

 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága az Önkormányzat  vagyonának meghatározásáról,  a vagyon feletti  
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
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vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10)  önkormányzati  rendelet  25/A  §  (3)  
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a 
Miskolci Galéria Városi Művészeti  Nonprofit Kft.  Felügyelő Bizottságának  
4/2012. sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve 

2012. évi Üzleti terv
                                                                                                                adatok e Ft-ban
 

Megnevezés Összesen
1. Értékesítés nettó árbevétel 18.217
2. Aktivált saját teljesítmény 0
3. Egyéb bevétel 57.659
4. Pénzügyi műveletek bevétele 20
5. Rendkívüli bevételek 0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 75.896
6. Anyagjellegű ráfordítások 23.912
7. Személyi jellegű ráfordítások 46.983
8. Értékcsökkenési leírás 3.491
9. Egyéb ráfordítások 1.510
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
11. Rendkívüli ráfordítások 0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 75.896
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 0

 
                                                 értékadatokkal jóváhagyja.

 
 
Felelős:                                          Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:                  Miskolci Galéria Városi Művészeti Nonprofit Kft.
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                         azonnal

31/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012 
évi.  Üzleti  tervének jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést  és  a  következő  határozatot 
hozza:

A határozat tárgya: A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi  
Üzleti tervének jóváhagyása

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága az Önkormányzat  vagyonának meghatározásáról,  a vagyon feletti  
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rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10.)  önkormányzati  rendelet  25/A  §  (3)  
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója 

 
a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervét

 
Nettó árbevétel:                                 79.301 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:                     0 E Ft
Egyéb bevételek - támogatás             50.208 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                   0 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                 0 E Ft
Bevételek összesen:                        129.509 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások:                  3.000 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:           97.617 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                           402 E Ft
Igénybe vett szolgáltatások:               28.490 E Ft
Egyéb szolgáltatások:                                 0 E Ft
Egyéb ráfordítás:                                         0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                             0 E Ft
Ráfordítások összesen:                   129.509 E Ft
Adózás előtti eredmény:                           0 E Ft
 

értékadatokkal jóváhagyja.

Felelős:                                         Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:                Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

32/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit 
Kft. 2012 évi. Üzleti tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:

A     határozat tárgya:     A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
2012. évi  Üzleti tervének jóváhagyása

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -
Üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, 
a  vagyon  feletti  rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  
szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási 
rendszer  kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10.)  önkormányzati  rendelet  
25/A § (3) bekezdése alapján,  mint  hatáskörrel  rendelkező tulajdonosi  
jogkör gyakorlója 
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a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti 
tervét

 
Nettó árbevétel:                                                   30.109 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:                                       0 E Ft
Egyéb bevételek:                                               370.814 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                                     0 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                                   0 E Ft
Bevételek összesen:                                          400.923 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások:                                145.197 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:                           244.555 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                                          5.000 E Ft
Egyéb ráfordítás:                                                   6.171 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                                 0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                              0 E Ft
Ráfordítások összesen:                                   400.923 E Ft
Adózás előtti eredmény:                                            0 E Ft

 

értékadatokkal jóváhagyja.
 

Felelős:                                 Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:          Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

33/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városgazdálkodási  és  -üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Városi  Könyvtár  és  Információs 
Központ Nonprofit Kft. 2012 évi. Üzleti tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:
 
A     határozat tárgya:    A  Miskolci  Városi  Könyvtár  és  Információs  Központ  

Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervének jóváhagyása
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága az Önkormányzat  vagyonának meghatározásáról,  a vagyon feletti  
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról  szóló  1/2005.  (II.10)  önkormányzati  rendelet  25/A  §  (3)  
bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója a 
 Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft.  Felügyelő  
Bizottságának  határozatában foglaltakat figyelembe véve 
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a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. 
2012. évi Üzleti tervét

 
Nettó árbevétel:                                                     1.500 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:                                       0 E Ft
Egyéb bevételek:                                               118.910 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:                                    0 E Ft
Rendkívüli bevételek:                                                  0 E Ft
Bevételek összesen:                                        120.410 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások:                                 17.259 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:                          101.507 E Ft
Értékcsökkenési leírás:                                         1.644 E Ft
Egyéb ráfordítás:                                                        0 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:                               0 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:                                             0 E Ft
Ráfordítások összesen:                                  120.410 E Ft
Adózás előtti eredmény:                                           0 E Ft
 

értékadatokkal jóváhagyja.

Felelős:                                          Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Végrehajtásért     felelős:                   Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ
Végrehajtást     felügyelő Főosztály:     Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                           azonnal

34/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 
 

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási  és- üzemeltetési 
Bizottsága  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  közoktatási  intézmények  helyiségeinek 
bérbeadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása

1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és-  
üzemeltetési Bizottsága, figyelembe véve az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,  
Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  -  7/2011.  (III.16)  önkormányzati  rendelet  1.  
mellékletének 4.1.11. pontjában biztosított – szakmai véleményét,  előzetesen  
jóváhagyja az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti  
rendelkezési  és  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól,  a  
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyon-kimutatási  rendszer  
kialakításáról szóló többször módosított 1/2005. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
23.  §  (9)  bekezdése  alapján,  hogy  a  Szentpáli  István  Kereskedelmi  és  
Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola (3535 Miskolc, Herman O. u. 2.)  
igazgatója

-             2012. szeptember 1-től 2017. június 30-ig hétfőtől-péntekig 14-20 óráig az 
intézmény  19.sz.,  20.sz,  22.sz,  23.sz  tantermét  1.500,-  Ft/óra,  valamint  a  
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számítástechnika  termet  3.300,-Ft/óra  bérleti  díj  ellenében  bérbe  adhassa  a  
Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola (1078 
Budapest, Hernád u. 3.) részére a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint.  
Ezen  bérleményhez  hozzátartozik  az  épület  WC,  mellékhelyiségek,  folyosó  
helyiségeinek használata is. A bérleti díj tartalmazza a bérlemény használatával 
kapcsolatos rezsi költségét: víz-,csatorna, szemétszállítási díjat, a helyiségekben 
felhasznált  elektromos  áram díját,  és  a  bérlemény  fűtésének  díját,  a  portai  
ügyelet  díját,  továbbá  a  bérlemény  takarításának  ellenértékét  is,  mely  
takarításáról a Bérbeadó gondoskodik.

Felelős: Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója
Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

2012. június 28-án:
Nyílt ülésen hozott határozata:

35/2012. (VI.14.) 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsági 

Határozat 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és –Üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a 

„Javaslat
a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi összevont 

(konszolidált) beszámolójának az elfogadására „
 

tárgykörű előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
 
A határozat tárgya:      A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2011. évi 
összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása
 
1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és  –

Üzemeltetési  Bizottsága „az Önkormányzat  vagyonának meghatározásáról,  a  
vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a  
vagyongazdálkodás  rendjéről,  valamint  a  vagyonkimutatási  rendszer  
kialakításáról”  szóló,  többször  módosított  1/2005.  (II.10.)  önkormányzati  
rendelet 25/A § (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi 
jogkör  gyakorlója  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt  
Felügyelő Bizottságának 41./2012. (VI.25.) számu határozata, valamint a 2012. 
június 20-i keltezésű könyvvizsgálói jelentés ismeretében 

a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 
2011. évi összevont (konszolidált) beszámolóját jóváhagyja.
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A  2011.  évi  összevont  (konszolidált)  beszámoló  részeként  jóváhagyja  a  2011.  évi 
mérleget,  eredmény-kimutatást,  kiegészítő mellékletet,  valamint az üzleti  jelentést az 
alábbi értékadatokkal:
 
Konszolidált mérleg főösszege:                                   59.649.722    E Ft                
Konszolidált saját tőke:                                                 8.417.373    E Ft
Konszolidált jegyzett tőke:                                          17.498.000    E Ft
Konszolidált értékesítés nettó árbevétele:                  21.000.120    E Ft
Konszolidált  üzemi tevékenység eredménye:                 547.335    E Ft    (nyereség)
Konszolidált mérleg szerinti eredmény:                        - 192.128    E Ft    (veszteség)

2.)  A Miskolc Holding Önkormányzati  Vagyonkezelő Zrt.  2011. évi összevont  
(konszolidált)  beszámolója,  Üzleti  jelentése,  könyvvizsgálói  és  
felügyelőbizottsági jelentése és az igazgatósági, valamint a vonatkozó felügyelő 
bizottsági határozata a jelen határozat mellékletét képezi.

3.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke 
köteles  a  jóváhagyott  2011.  évi  összevont  (konszolidált)  beszámolót,  -  a  
konszolidált  üzleti  jelentés  nélkül  -  a  cégbíróságnál  letétbe  helyezni,  illetve  
annak – Üzleti jelentés nélkül történő – közzétételéről gondoskodni a jogszabály 
által előírt határidők betartásával. 
A Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának Elnöke a konszolidált üzleti jelentés  
megtekintését köteles a Társaság székhelyén minden érdekelt részére biztosítani.

Felelős:  Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottság Elnöke
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóság Elnöke
Végrehajtást felügyelő Főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:  azonnal
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KIADJA:

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Szerkesztette:
Rindtné Varga Beáta

Jóváhagyta:
Dr. Szabó Zoltán

aljegyző

KÉSZÜLT:  

Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában


