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I. 

 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

RENDELETEI 

 

 

2019. december 19. napján tartott nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 

 

16/2019. (XII.20.)  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

17/2019. (XII.20.) A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról   

18/2019. (XII.20.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

19/2019. (XII.20.) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  

20/2019. (XII.20.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről 

  

21/2019. (XII.20.) A köztisztviselői illetményalap megállapításáról   
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II. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 

2019. december 19. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

95/2019. (XII. 19.) Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezésekkel kapcsolatos 
döntés meghozatala 

96/2019. (XII. 19.) A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, 
Déryné u. 1.) ügyvezetője lemondásának tudomásul vétele, 
munkaviszonyának megszüntetése 

97/2019. (XII. 19.) A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, 
Déryné u. 1.) ügyvezetőjének megválasztása és díjazásának 
megállapítása 

98/2019. (XII. 19.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának, 
Felügyelőbizottságának megválasztásához kapcsolódó döntések 

99/2019. (XII. 19.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági 
tagjainak visszahívása 

100/2019. (XII. 19.) A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztása 

101/2019. (XII. 19.) A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztása 

102/2019. (XII. 19.) A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 

103/2019. (XII. 19.) A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztása 

104/2019. (XII. 19.) A Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztása 

 
 

2019. december 19. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

105/2019. (XII. 19.) Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható 
összege a 2020-2022. évekre 

106/2019. (XII. 19.) Használati szerződés megkötése a Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft.-vel 

107/2019. (XII. 19.) A GISPÁN karbantartó munkaállomások (eszközök) térítésmentes 
használatba adása 
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108/2019. (XII. 19.) Ingatlanhasználat biztosítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére 

109/2019. (XII. 19.) Ingatlanhasználat biztosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére 

110/2019. (XII. 19.) Ingatlanrész használat biztosítása az MVK Miskolc Városi 

Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 

111/2019. (XII. 19.) Ingatlan használatának biztosítása a Miskolc Diósgyőr Polgárőr 

Egyesület részére 

112/2019. (XII. 19.) Ingatlanhasználat biztosítása a „Várva Várt” Alapítvány részére 

113/2019. (XII. 19.) A Miskolc 31083/3 helyrajzi számú ingatlan 4874 m2 nagyságú 
ingatlanrészének értékesítése 50%-os vételár kedvezmény, mint 
közcélú adomány biztosításával a "Szimbiózis" A Harmónikus 
Együtt-Létért Alapítvány részére 

114/2019. (XII. 19.) Hozzájárulás a X-151/271.691/2015. számú határozat alapján a 
Nemzeti Sportközpontokkal a Miskolc 20036/24/A hrsz.-ú, 
természetben Győri kapu 12/A szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
létrejött adásvételi szerződés módosításához 

115/2019. (XII. 19.) A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 

116/2019. (XII. 19.) A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti 
szerződés elfogadása 

117/2019. (XII. 19.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített 
intézkedési terv elfogadása és kapcsolódó egyéb döntés meghozatala 

118/2019. (XII. 19.) Közterületek elnevezése 

119/2019. (XII. 19.) A Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny miskolci 
versenyszakaszának megtartására vonatkozó pályázat benyújtása 

120/2019. (XII. 19.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső 
ellenőrzési tervének megállapítása 

121/2019. (XII. 19.) A Közgyűlés 2020. I. félévi munkatervének megállapítása 

122/2019. (XII. 19.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

123/2019. (XII. 19.) Állásfoglalás kiadása a Semmelweis Kórház Szülészet-
Nőgyógyászati Osztályának tervezett bezárásával kapcsolatban 

124/2019. (XII. 19.) Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel Szerződéshez 
kapcsolódó feltételes döntések meghozatala 

125/2019. (XII. 19.) A 2020. évi közszolgáltatási követelmény és közszolgáltatási 
ellentételezés tervezett mértékének elfogadása 

126/2019. (XII. 19.) Döntés jelzálogfedezet biztosításáról 

127/2019. (XII. 19.) A Miskolci Atlétikai Centrum üzemeltetési jogviszonyának folytatása 
érdekében új jogviszony létesítése 

128/2019. (XII. 19.) A Miskolctapolcai Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
módosítása 
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129/2019. (XII. 19.) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása 

130/2019. (XII. 19.) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása 

131/2019. (XII. 19.) A 2020. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak 
előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további 
három tagjának megválasztása 
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III. 

 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 

BIZOTTSÁG 

 
2019. december 17. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

37/2019. (XII.17.) Eredményességi támogatás odaítélése 

 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

 
2019. december 16. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

62/2019.(XII.16.) bérleti jogviszony folytatására nem jogosult élettársak 
jogviszonyának méltányossági jogkörben történő rendezése 

63/2019.(XII.16.) bérleti jogviszonyok visszaállítása, valamint visszaállított bérleti 
jogviszony felülvizsgálata 

64/2019.(XII.16.) méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból 
rendezett bérleti jogviszony felülvizsgálata 

66/2019.(XII.16.) közérdekű feladatok megvalósítása érdekében történő bérbeadás az 
Y-híd beruházásának megvalósításához kapcsolódóan 

67/2019.(XII.16.) ingatlanértékesítési javaslat elbírálása 

68/2019.(XII.16.) lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

69/2019.(XII.16.) közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadás a 
Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanprojekt 
megvalósításához kapcsolódóan 

 
2019. december 16. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 

65/2019.(XII.16.) Tájékoztatás a 2019-2020. gázévi közös földgáz energia 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 

 
2019. december 16. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

17/2019. (XII.16.) 
bérleti jogviszony folytatására nem jogosult élettársak jogviszonyának 
méltányossági jogkörben történő rendezése 

18/2019. (XII.16.) Bérleti jogviszonyok visszaállítása, valamint visszaállított bérleti 
jogviszony felülvizsgálata 

19/2019. (XII.16.) Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból 
rendezett bérleti jogviszony felülvizsgálata 
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I. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

RENDELETEI 

 

2019. december 19. napján tartott alakuló nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

16/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
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melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 

1.§ 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 2. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetését 

a)   67.712.960.434 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 109.409.920.301 Ft költségvetési kiadással, 
c)   - 41.696.959.867 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)          - 383.577.364 Ft működési egyenleg, 
cb)     - 41.313.382.503 Ft felhalmozási egyenleg 
d)    47.077.537.411 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)      5.380.577.544 Ft finanszírozási kiadással, 
f)    41.696.959.867 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g)  114.790.497.845 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.” 

 
2.§ 

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 2. § a következő (2a) bekezdéssel egészül 
ki: 

 „(2)  A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti -383.577.364 Ft működési 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 4.739.516.144 Ft összeget 
belső forrás bevonásával, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából származó 
5.845.000.000 Ft bevételével, az előző évi 35.120.284.251 Ft költségvetési maradvány 
2.306.997.123 Ft összegű igénybevételével finanszírozza. A költségvetési maradvány 
igénybevett összege az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat 
finanszírozza. 

(2a) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti -41.313.382.503 Ft felhalmozási 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 641.061.400 Ft összeget 
belső forrás bevonásával, az előző évi költségvetési maradvány fennmaradó 32.813.287.128 
Ft összegének igénybevételével, és külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi 
műveletek útján előző évekről áthúzódó és tárgyévi fejlesztési célú hitel felvételéből 
6.112.253.160 Ft összegben és a (2) bekezdés többletével finanszírozza. A költségvetési 
maradvány igénybevett része az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási 
feladatokat finanszírozza.” 

3.§ 
A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata                    42.504.225.651 Ft, 
 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 10.077.258.387 Ft, 
  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata  36.800.000 Ft, 
 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 2.130.021.626 Ft, 
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 ac) A dologi kiadások előirányzata  19.515.792.479 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata  494.807.762 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.286.345.397 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka  296.006.153 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka  0 Ft, 
  
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata                    66.905.694.650 Ft, 

ba) A beruházások előirányzata  63.560.219.221 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 272.961.142 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata  3.072.514.287 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata        5.380.577.544 Ft.” 

 
4.§ 

A R. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Az Alapítványok-Közalapítványok 2019. évi támogatását a 7. melléklet tartalmazza.” 

 
5.§ 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 3.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R. 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A R. 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A R. 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

6.§ 
A R. a 11. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 
 

7.§ 
A R. 22. § (1) bekezdés c) pontjában az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az 
„Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság” szöveg lép. 
 

 
8.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2019. december 19. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
  

17/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága  
 
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat 
bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és 
feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse. 

 
2.§ 

 
(1) Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozása, az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek, az évente ismétlődő rendszeres egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz 
átadások 2020. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi kiadási 
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előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a szükségletnek 
megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, 
támogatások, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai. 

 
(2) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele 

kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített számadási kötelezettségnek eleget tett, továbbá 
igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. 

 
3.§ 

 
Az átmeneti gazdálkodás időszakában: 
 
a)  az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések 

a 2019. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megtett 
kötelezettségvállalások pénzügyi áthúzódásainak megfelelően, 

 
b) a folyamatban lévő, több éves kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére 

kötelezettségvállalásra támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés alapján a megelőző év 
szabad előirányzatai terhére kerülhet sor. 

4.§ 
 

A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem 
indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével: 
 

 az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem szereplő, de a Közgyűlés korábbi döntése alapján 
2020. évre ütemezendő feladatokra a várható éves költségvetési előirányzatuk időarányos része 
finanszírozható, 

 

 a feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
egyes kiemelt, különösen különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében, továbbá terület 
előkészítés, terveztetés és közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint a folyamatos 
városüzemeltetési és beruházási feladatok érdekében az átmeneti gazdálkodás időszakában 
összességében maximum 500 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon.  

 
5.§ 

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

6.§ 
 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.  
 
Miskolc, 2019. december 19. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló  
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. 
melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, és Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Városgazdálkodási-és Üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2019. december 19. 
 
  
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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1. melléklet a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

3. melléklet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

 

„1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi ingatlanokat az alábbi 

térmértékben az önkormányzati törzsvagyoni körből kivonja és üzleti vagyoni körbe sorolja: 

 A B C D 

1. Hrsz. Megnevezés Eredeti 

térmérték (m2) 

Kivonásra kerülő 

térmérték (m2) 

2. 2590/2 kivett közterület 5208 4600 

3. 13067/1 kivett közterület 91377 53268 

4. 45576/2 kivett közterület 1603 103 

5. 1542/2 kivett közút 583 481 

6. 2667/2/A irodaház 5692 5692 

7. 2091 Városháza és 

transzformátor ház 

2301 2301 

8. 21688/A stadion (lelátó) 1896 1896 

9. 14277 kivett bölcsőde 6715 4000 

10. 21681/3 Kivett parkoló 2357 2357 

11. 33944 Kivett közterület 171 171 

12. 33947 Kivett közterület 1195 1195 

13. 33948 Kivett közterület 17451 17451 

14. 33935/7 Kivett sporttelep 40529 40529 

15. 33935/2 Kivett közterület 7633 7633 

16. 12762 Kivett 

önkormányzati út 

9593 3902 
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17. 4090/1 Kivett közterület 4526 1441 

18. 30869/7 Kivett közpark 1.6958 1308 

19. 30891 Kivett közterület 7008 1178 

20. 30902 Kivett közterület 7240 637 

21. 30903/10 Kivett közterület 5091 4985 

22. 33937/2 Kivett uszoda 7807 766 

23. 33949 Kivett közterület 3119 1659 

24. 20036/9 Kivett közterület 20138 14392 

25. 45575/14 Kivett saját 

használatú út 

984 328 

26. 45576/5 Kivett közterület 514 495 

27. 46062 Kivett közterület 3011 1085 

28. 3393 Kivett közterület 115 115 

29. 2271/2 Kivett közterület 96 71 

30. 6767/1 Kivett közterület 639 639 

31. 45570/1 Kivett közterület 20720 120 

32. 2059/5 Kivett városháza 1987 1987 

33. 19 Kivett általános 

iskola 

3267 3267 

34. 1057/60 Kivett közút 2656 98 

35. 61812/9 Kivett közterület 1043 120 

36. 23464/9 Kivett közterület 163 163 

37. 23461 Kivett parkoló 3052 678 

38. 45519 Kivett lakóház, 

udvar 

603 603 

39. 33546 Kivett közterület 9880 95 



XXIX. ÉVFOLYAM                                       7. sz.                                       2019. DECEMBER 

16 

40. 32551 Kivett út 69 69 

41. 1612 Kivett közterület 193 193 

42. 46292/9 Kivett út 772 366 

43. 3402 Kivett közterület 30 30 

44. 20811/6 Kivett közterület 65 65 

45. 31329/2 Kivett autóbusz 

pályaudvar 

17313 225 

46. 11430/3 Kivett út 1.923 1.923 

47. 11462 Kivett közterület 1.525 1.525 

48. 11490/2 Kivett út 523 64 

49. 2780 Kivett közpark, 

egyéb épület 

485 43 

50. 2677/38 Kivett lakótelep 88.503 2.002 

51. 2779 Kivett közpark 746 12 

52. 3644/4 Kivett út 93 93 

53. 45020/1 Kivett udvar és 

egyéb épület 

20.005 12.515 

54. 35144/45 Kivett közterület 16.737 4075 

55. 46596/1 Kivett közterület 36 15 

56. 11501/5 Kivett árok 8082 1544 

57. 23325 Kivett közterület 123 123 

58. 20175/12 Kivett közterület 207 207 

59. 1057/21 Kivett közút 895 135 

60. 23459 Kivett közterület 1768 676 

61. 35/2 Kivett közút 244 112 

62. 33108 Kivett közterület 1570 95 

63. 3758/30 Kivett közterület 54033 81 

64. 30519/2 Kivett közterület 6933 2359 

65. 45577/1 Kivett közterület 1109 1109 
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66. 11509/18   Kivett út 623 264 

67. 11509/19 Kivett út 2348 184 

68. 21789 Kivett beépítetlen 

terület 

34 34 

69. 33835/8 kivett közterület 13463 8047 

70. 22133/316 Kivett közterület 8493 215 

71. 22133/300 kivett közterület 1324 145 

72. 41063/6 kivett közterület 2596 106 

73. 41265/19 kivett közterület 863 38 

74. 2120 kivett közterület 122 122 

75. 3663 Kivett közterület 239 30 

76. 3668 Kivett közterület 372 31 

77.  0127/2 Kivett árok 4688 4688 

78. 0119 Kivett árok 7396 7396 

79. 0121 Kivett árok 3401 3401 

80. 0123 Kivett árok 6912 6912 

81. 0125 Kivett árok 9485 9485 

82. 0128/4 Kivett út 1589 1589 

83. 0128/5 Kivett út 898 898 

84. 0129 Kivett árok 1776 1776 

85. 4826/21 Kivett közút 771 771 

86. 11501/4 Kivett árok 114 114 

87. 2194 kivett közterület 91 91 

88. 4555/1 kivett közút 38140 28 

89. 6942/32 kivett közterület 11977 163 

90. 30122/28 kivett közterület 29262 125 

91. 3700/95 kivett parkoló 111 111 
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92. 11121/2 kivett parkoló 8692 800 

93. 2956 kivett közterület 15 15 

94. 38230/1 kivett közterület 5178 36 

95. 8315/88 kivett közút 1495 48 

96. 72897 kivett közút 1442 700 

97. 41610/6 kivett út 1987 228” 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 
bekezdésében, továbbá a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5.1.5. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1.§ 
 
A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
[A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint -] 
„b) gyermekek, fiatal felnőttek és családok támogatása 

ba) életkezdési és születési támogatás; 
bb) gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye; 
bc) menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás; 
bd) ifjúságvédelmi támogatás;” 

[(továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható] 
 

2. § 
 
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az e rendelet 12. §-ában, 12/A. §-ában és a 16. §-ában szabályozott szociális ellátás kivételével, az 
igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális ellátásra való jogosultság 
elbírálása során környezettanulmányt kell készíteni.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 
nyugdíjminimum) 225%-át, egyedülélő esetében 300%-át, azon családok esetében, ahol a család minden 
tagja betöltötte 70. életévét 325%-át, 70 éven felüli egyedülélők esetében 350%-át, feltéve, hogy  
a) közgyógyellátásra nem jogosult, és  
b) kérelem benyújtását megelőző három hónapban szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv 
által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,- Ft-ot.” 
 

4. § 
 

A Rendelet III. Fejezet 1. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
 

„1. Életkezdési és születési támogatás 
 

12. § 
 

(1) Életkezdési támogatásra jogosult az a gyermek, akinek gondozó szülője - a gyermek megszületése előtt 
legalább egy évvel már - Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkezett, és akinek a nevére Start-számlát nyitottak. 
 
(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől 
függetlenül a Start-számla összegét - a gondozó szülő kérelmére - egy alkalommal 20.000 Ft-tal kiegészíti. 

 
12/A. § 

 
(1) A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha 

a) a gyermek születését megelőző egy évben rendelkezett és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik 
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és 
b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza. 

 
(2) A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap. 
 
(3) A támogatás ugyanazon gyermek tekintetében egy alkalommal állapítható meg. Az egyszeri támogatás 
összege: 20.000,- Ft. 
 
(4) Születési támogatás állapítható meg az örökbefogadó szülőnek és – a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével – a gyámnak is, amennyiben 
az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogosultságát az 
örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja. 
 
(5) A (2) bekezdéstől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a kérelem a gyámságról és az 
örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 
éves korának betöltéséig igényelhető.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a továbbiakban: intézmény) azon alsó tagozatos 
tanulója:  
a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 
175%-át.” 

6. § 
 
A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 
személyt, aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 175%-át.” 
 

7. § 
 

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

„(1) Pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.” 

 
(2) A Rendelet 17. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
[A rendkívüli települési támogatás összege:] 

„a) a (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben 30.000,- Ft.” 
 
(3) A Rendelet 17. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(10) A rendkívüli települési támogatás - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
rendelkezésére álló készlet erejéig - természetben is nyújtható alkalmi jelleggel, különösen: 
a) tűzifa, 
b) élelmiszercsomag, 
c) tanszer, taneszköz, 
d) tisztálkodó- és tisztítószerek, 
e) ruhanemű 

formájában.” 
8. § 

 
A Rendelet III. Fejezet címében a „Gyermekek és fiatal felnőttek” szövegrész helybe a „Gyermekek, fiatal 
felnőttek és családok” szöveg lép. 

9. § 
 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  
 
Miskolc, 2019. december 19. 
 
 
 …………………………..  ………………………….. 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete  
 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért 
fizetendő díj mértékéről 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő házasságkötések és a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése tekintetében az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe 
vevőkre, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál 
közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.  
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

a) hivatali munkaidő: Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő, 

 
b) hivatali helyiség: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által 

biztosított helyiség, 
 

c) alapszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködése, jogszabályban 
rögzített hivatalos szöveg és eljárás, valamint gépi zeneszolgáltatás, 

 
d) ünnepi szertartás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, 

gyűrűcsere ceremónia, közös gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás, teremdíszítés. 
 

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályai 

 
3. § 

 
(1) A házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali 

munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet a 
házasságkötésre, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésére 
irányuló eljárás kezdeményezésekor kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek 
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nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt, a házasságkötés, valamint 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli helyszínére vonatkozó 
feltételeket biztosítják, továbbá, hogy az e rendeletben meghatározott díjat megfizetik. 
 

(2) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez vagy bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a 
korábban előjegyzésbe vett házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, vagy az 
anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza. 
 

(3) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 
hétfőtől – csütörtökig 19.00 óráig, pénteki és szombati napokon 12.00 óra és 20.00 óra között 
engedélyezhető. 

 
(4) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontját 

lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás kövesse egymást. 
 
(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha a helyszíni szemle 

alapján megállapítást nyer, hogy ott az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között 
megtartható, a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított, valamint 
alkalmas arra, hogy ott a mindenkor hatályos, a házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok 
létesítésére irányadó jogszabályi előírások érvényesüljenek. 

 
(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az 

anyakönyvvezető közreműködése olyan, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján 
magántulajdonban lévő ingatlanban is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó 
körülmények biztosítására, valamint megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek. 

 
(7) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az 

anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali 
helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények 
bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll. 

 
(8) Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszínnek az 

esemény lebonyolítására való alkalmasságáról. 
 

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke 

 
4. § 

 
(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók és a leendő bejegyzett élettársak az 5. §-ban 
meghatározott díjat kötelesek fizetni kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre 
rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik fél 

büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora 
miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés. 
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5. § 
 
(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

eseményen való közreműködéséért 30.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni. 
 
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi 

eseményen való közreműködéséért 20.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni. 
 

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen 
való közreműködéséért alapszolgáltatással 5000.- Ft + ÁFA díjat, ünnepi szertartással 10.000.- Ft + 
ÁFA díjat kell fizetni. 

 
6. § 

 
Az 5. §-ban meghatározottaktól eltérően, az ott meghatározott díjtétel ötven százaléka fizetendő, 
amennyiben az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor a házasulandó vagy a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítő felek mindegyikének lakcímigazolvánnyal igazolt lakóhelye Miskolcon található. 
 

7. § 
 
(1) A szolgáltatás díját a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 
 
(2) Ha a házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a feleknél felmerülő akadály 

következtében elmarad, az ügyfél igényt tarthat a befizetett díj: 
 

a) 100%-ának visszatérítésére, ha a tervezett időpontot megelőző 60. napig, 
 
b) 50%-ának visszatérítésére, ha a tervezett időpontot megelőző 32. napig 

 
kerül sor a házasságkötési, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék írásbeli 
lemondására. 

 
(3) Amennyiben a házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék 

lemondására a (2) bekezdésben meghatározott határidőkig nem kerül sor, a befizetett díj 
visszafizetésére nincs lehetőség. 

 
4. Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

 
8. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt 

választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, 
vagy része helyett eseményenként: 

 
a) a hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén bruttó 10.000.- Ft díjazás, 
 
b) a hivatali helyiségben történő közreműködés esetén alapszolgáltatás esetén bruttó 2.500.- Ft, 

ünnepi szertartás esetén bruttó 5.000.- Ft díjazás illeti meg. 
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5. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 

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

(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően bejelentett anyakönyvi eseményekre a 6. § rendelkezéseit 
nem kell alkalmazni. 

 
(3) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 13/2011. (IV. 20.) 
önkormányzati rendelete. 

 
Miskolc, 2019. december 19. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

21/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete  
 

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  
 

2. § 
 

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben 
42 515 forint. 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszti.   
 
 

 
Miskolc, 2019. december 19. 
 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 
2019. december 19. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

 
95/2019. (XII.19.) számú határozat 

 
Tárgy:  Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezésekkel kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat fellebbezések 
elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális hatósági 
ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezéseket és a határozat melléklete szerint az alábbi 
döntést helybenhagyja: 
 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. SZOC: 205838-4/2019. számú I. 
fokú határozat 

 131277/2019. 

II/1. SZOC: 206092-3/2019. számú I. 
fokú határozat 

 131302/2019. 

 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály  
Határidő: 8 nap 
 

 
96/2019. (XII.19.) számú határozat 

 
Tárgy:  A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Déryné u. 1.) 

ügyvezetője lemondásának tudomásul vétele, munkaviszonyának megszüntetése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Operafesztivál Nonprofit Kft.-t érintő döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi Farkas Beáta (születési 
helye és ideje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; anyja neve: . . . . . . . .. . . . . . . . .; lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .; adóazonosító jele. . . . . . . . . . . . . . . . ), a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az 
ügyvezetői tisztségről 2019. december 31. napjával történő lemondását, egyben hozzájárulását adja 
munkaviszonyának 2019. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
a kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
ügyvezetői tisztségére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezetmenedzsment Osztály 
Határidő: folyamatos 
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97/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Déryné u. 1.) 

ügyvezetőjének megválasztása és díjazásának megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Operafesztivál Nonprofit Kft.-t érintő döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjévé Leskó Máriát (születési neve: . . . . . . . . . . . . . ; születési helye és ideje: . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .; anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . , lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. adóazonosító jele: . . . . . . . . . . .) 
választja 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra, aki 2020. január 1. 
napjától 2020. december 31. napjáig határozott idejű munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői 
feladatait. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Leskó Mária havi munkabérét bruttó 480.000- Ft összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezetmenedzsment Osztály 
Közreműködik:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő:  az 1-2. pont tekintetében azonnal, illetve munkáltatói intézkedések  
 megtétele vonatkozásában folyamatos 

   
 3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolci Operafesztivál 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál a szükséges cégeljárást 
folytassa le. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Közreműködik: Szervezetmenedzsment Osztály 
Határidő:  2019. december 31. 
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98/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának megválasztásához 
kapcsolódó döntések 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Holding Zrt. Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának megválasztásához kapcsolódó döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak javadalmazását a 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VIII-208/44.232/2010. sz. határozata, 
felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazását a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VIII-
209/44.233/2010. sz. határozata szerinti összegben állapítja meg megbízatásuk napjától. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági, valamint 
felügyelőbizottsági tagjainak a jelen határozat 1. sz. és 2. sz. mellékletét képező megbízási 
szerződéseit és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések szükség szerint 
történő módosítására. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégvezetőjévé választja 2019. december 
19-től határozatlan időtartamra Dukai Zoltánt (anyja neve: …………., születési hely, idő: 
……………... lakcíme:…………………..), aki határozatlan idejű munkaviszony keretében látja 
el cégvezetői feladatait. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégvezetőjének díjazását havi bruttó 
1.296.000,- Ft, azaz havi bruttó Egymillió-kettőszázkilencvenhatezer forint összegű személyi 
alapbérben állapítja meg. A Közgyűlés a Cégvezető részére a személyi alapbéren felül havi bruttó 
200.000,- Ft, azaz havi bruttó Kettőszázezer forint összegű vezetői pótlékot állapít meg. 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat 3. sz. melléklete 
szerint jóváhagyja a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Alapszabályának módosítását, a 4. sz. melléklet szerinti, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 
módosító okirat aláírására. 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a Miskolci 
Törvényszék Cégbírósága előtt kezdeményezze a létesítő okirat módosításával kapcsolatos 
változásbejegyzési cégeljárás lefolytatását. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 3-5. pontok tekintetében azonnal,  
 6. pont tekintetében 30 nap 
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99/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló 

gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft. Felügyelőbizottságából 2019. december 31. napjával visszahívja Eperjesi Erika, Homor József, 
valamint Dr. Sömjéni Éva felügyelőbizottsági tagokat.  
 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságából 2019. december 31. napjával visszahívja dr. Nyikes Zita Ágnes, 
Mogyorósiné Kiss Ibolya, Balla Miklós felügyelőbizottsági tagokat.  
 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolci Csodamalom Nonprofit Kft. 
Felügyelőbizottságából 2019. december 31. napjával visszahívja Mikita Gábor, Patik Tibor Zsoltné, 
Bárány Barbara felügyelőbizottsági tagokat.  
 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Csodamalom Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolci Operafesztivál Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságából 2019. december 31. napjával visszahívja dr. Lerch 
Ernő Ottó, Nagyné Székely Erika, dr. Buda Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagokat.  
 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.. 
Felügyelőbizottságából 2019. december 31. napjával visszahívja Horváthné dr. Fehér Ágnes, Divinyiné 
dr. Kovács Irén, Szilágyi Kornél felügyelőbizottsági tagokat.  
 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 
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100/2019. (XII.19.) számú határozat 

 
Tárgy:  a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 

Kft. felügyelőbizottsági tagjává Inokai Rékát (anyja születési neve: ………………………… 
lakóhelye: ……………………..., adóazonosító jele: ………………...) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025.január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 

Kft. felügyelőbizottsági tagjává Tirpák Andrásnét (anyja születési neve: ……………………, 
lakóhelye: ………………………., adóazonosító jele: ………...……..) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 

Kft. felügyelőbizottsági tagjává Sólyom Tamást (anyja születési neve: ……………………… 
lakóhelye: ………………………., adóazonosító jel: ………………..) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Felügyelőbizottság elnökének 

javadalmazását bruttó 50.000.-Ft/hó, a tagjainak javadalmazását bruttó 40.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a Polgármestert, 

hogy a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásával 
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 30 napon belül 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a Miskolci 
Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-t, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt a szükséges 
cégeljárást folytassa le. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 30 napon belül 
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101/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Manzák Edinát (anyja születési neve: …………….…., 
lakóhelye: …………………….., adóazonosító jel: ……………….) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Dr. Fekete Zoltán Józsefnét (anyja születési neve: . 
…………., lakóhelye: ……………………..., adóazonosító jel: ………………) választja meg 2020. 
január 01. napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Selmeczi Péter Györgyné (anyja születési neve: 
……………..., lakóhelye: ………………………., adóazonosító jel: ……………...) választja meg 
2020. január 01. napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Felügyelőbizottság elnökének 

javadalmazását bruttó 40.000,- Ft/hó, a tagjainak javadalmazását bruttó 30.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a 

Polgármestert, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megbízásával kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 30 napon belül 

 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a Miskolci 

Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-t, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt a szükséges 
cégeljárást folytassa le. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 30 napon belül 
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102/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
 
Tárgy:  a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Ujj Kakszi Alexandrát (anyja születési neve: ……………., 
lakóhelye…………………... adóazonosító jel: …………….) választja meg 2020. január 01. napjától 
2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Barta István Lászlónét (anyja születési neve: ……………., 
lakóhelye: ………………….., adóazonosító jel: …………...) választja meg 2020. január 01. napjától 
2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjává Cseléné Figula Edinát (anyja születési neve……..………., 
lakóhelye: ………………….., adóazonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . .) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01 napjáig terjedő időtartamra. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Felügyelőbizottság elnökének 

javadalmazását bruttó 35.000,-Ft/hó, a tagjainak javadalmazását bruttó 25.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a 

Polgármestert, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megbízásával kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 30 napon belül 
 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a Miskolci 

Csodamalom bábszínház Nonprofit Kft.-t, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt a 
szükséges cégeljárást folytassa le. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 30 napon belül 
  



XXIX. ÉVFOLYAM                                       7. sz.                                       2019. DECEMBER 

34 

103/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
 
Tárgy:  a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tagjává Fukkné Borsos Máriát (anyja születési neve: ……………, 
lakóhelye: ………………., adóazonosító jel: …………….) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Nonprofit 

Kft. felügyelőbizottsági tagjává Kovács Ildikót (anyja születési neve: …………………., 
lakóhelye: ……………….., adóazonosító jel: ……………) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Nonprofit 

Kft. felügyelőbizottsági tagjává Rácz Évát (anyja születési neve: ………………..…….., 
lakóhelye: ………………., adóazonosító jel: ……………..) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Felügyelőbizottság elnökének 
javadalmazását bruttó 40.000,-Ft/hó, a tagjainak javadalmazását bruttó 30.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a 

Polgármestert, hogy a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megbízásával kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 30 napon belül 

 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a Miskolci 

Operafesztivál Nonprofit Kft.-t, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt a szükséges 
cégeljárást folytassa le. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 30 napon belül 
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104/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
 
Tárgy:  a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Benefit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjává Bakosné Godó Barbarát (anyja születési neve: ………………., 
lakóhelye: …………………., adóazonosító jel: …………..) választja meg 2020. január 01. 
napjától 2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. 

felügyelőbizottsági tagjává Ster Ákost (anyja születési neve: ……….., lakóhelye: 
…………………., adóazonosító jel: …………………..) választja meg 2020. január 01. napjától 
2025. január 01. napjáig terjedő időtartamra. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. 

felügyelőbizottsági tagjává Udvarhelyi Andrást (anyja születési neve: ….………....., lakóhelye: 
………………., adóazonosító: ………….) választja meg 2020. január 01. napjától 2025. január 
01. napjáig terjedő időtartamra. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Felügyelőbizottság elnökének 
javadalmazását bruttó 50.000,- Ft/hó, a tagjainak javadalmazását 30.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a 

Polgármestert, hogy a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megbízásával kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határidő: 30 napon belül 
 
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza és utasítja a Miskolc 

Benfit Vagyonkezelő Kft.-t, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt a szükséges 
cégeljárást folytassa le. 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 30 napon belül 
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2019. december 19. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 

105/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2020-2022. évekre 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció)” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy az Önkormányzat egyes 
saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 
2020-2022. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 3/2019. (II.22.) számú határozata 1. 
melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, 2. melléklete helyébe pedig jelen határozat 2. melléklete 
lép. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

106/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  használati szerződés megkötése a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-vel 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az „Okos Város 
– Okos Miskolc” című projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódó döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a társaság általi közfeladat-
ellátáshoz szükséges mértékben, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. térítésmentes 
használatába adja a Tiszta Miskolc közterületi hibabejelentő rendszer szoftver környezetét, 
valamint annak működéséhez szükséges, jelen határozat melléklete szerinti tárgyi eszközöket, 
vagyontárgyakat.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja alapján 
felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti használati szerződés szövegének 
megállapítására, elfogadására, és a szerződés aláírására.  

 
3. A 2. pont szerinti szerződésben rögzíteni kell különösen, de nem kizárólagosan: 

a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatba adja a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft.-nek a szoftver környezetet és annak működéséhez szükséges, 
egyéb vagyontárgyakat; 

b) a jogviszony határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátás idejére jön létre; 
c) a vagyontárgyak használatával járó, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-t terhelő, illetve 

megillető – nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben is foglalt – 



XXIX. ÉVFOLYAM                                       7. sz.                                       2019. DECEMBER 

37 

kötelezettségeket és jogokat, a szerződés jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi 
elemeit; 

d) a Tiszta Miskolc közterületi hibabejelentő rendszer szoftver környezetének használatára 
vonatkozó engedély közfeladat-ellátáshoz szükséges mértékű tartalmát, feltételeit, a szabad 
felhasználás kereteit, továbbá 

e) a használat tulajdonosi, illetve költségvetési ellenőrzésének szabályait. 
 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal  

2. és 3. pont tekintetében 60 napon belül  
 

 

107/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  a GISPÁN karbantartó munkaállomások (eszközök) térítésmentes használatba 

adása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az „Okos Város 
– Okos Miskolc” című projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódó döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a társaságok általi közfeladat-
ellátáshoz szükséges mértékben, a Miskolc Holding Zrt., a Miskolci Hőszolgáltató Kft., a MIVÍZ 
Zrt., a MIVIKÖ Miskolc Kft., valamint a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.. térítésmentes 
használatába adja a jelen határozat melléklete szerinti „GISPÁN” térinformatikai rendszer 
karbantartó munkaállomásait. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja alapján 
felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti használat jogát és annak alábbiak szerinti 
feltételeit rögzítő szerződések szövegének megállapítására, elfogadására, és a szerződések 
aláírására.  

 
3. A 2. pont szerinti szerződésekben rögzíteni kell különösen, de nem kizárólagosan: 

a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatba adja a Miskolc 
Holding Zrt., a Miskolci Hőszolgáltató Kft., a MIVÍZ Zrt., a MIVIKÖ Miskolc Kft., 
valamint a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaságok) részére a 
„GISPÁN” térinformatikai rendszer munkaállomásait; 

b) a jogviszony határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátás idejére jön létre; 
c) a vagyontárgyak használatával járó, a Társaságokat terhelő, illetve megillető – nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben is foglalt – kötelezettségeket és jogokat, a 
szerződés jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit; 

d) a használat tulajdonosi, illetve költségvetési ellenőrzésének szabályait. 
 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal  

2. és 3. pont tekintetében 60 napon belül  
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108/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Ingatlanhasználat biztosítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Regionális Katasztrófa-és Polgári 
Védelmi Szövetség részére helyiség biztosítása tárgyában hozott V-136/43.789/2010. számú 
határozatát visszavonja. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján térítésmentesen használatba adja a Miskolc 30519/73/A/31 helyrajzi számú, a 
természetben Miskolc, Árpád u. 2. szám alatt található, 188 m2 nagyságú ingatlant a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) részére. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 2. pontjában rögzített 
ingatlan használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása közfeladat elősegítése céljából biztosítja. 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 2. pontjában rögzített 
ingatlan használatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. 
pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. A jogosultság alanyi feltételeinek 
fennállását a kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. E 
tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet az Önkormányzatot haladéktalanul 
köteles értesíteni. Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy 
abban változás következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő Áfát az 
Önkormányzat részére megtéríteni. 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 2. pontjában rögzített 
ingatlan használatát 2020. január 1. napjától határozatlan időre – de legfeljebb a támogatott 
közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.  

6. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot 
haladéktalanul értesíteni. 

7. Az önkormányzati ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás, adók, 
illetékek) viselésére. 

8. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 
közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Önkormányzat 
javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az azonnal felmondás lehetőségét 
kell biztosítani.  

9. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 
Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11)-
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(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, megszövegezéséről 
és megkötéséről. 

 
Felelős:                           Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Az 1.- 8. pont tekintetében azonnal, a 9. pont tekintetében  
 2019. december 31. napja 
 
 

109/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Ingatlanhasználat biztosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság részére 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a Miskolc 30519/73/A/26 
helyrajzi számú, a természetben Miskolc, Árpád u. 2. 1/1. szám alatt található 285 m2 nagyságú 
ingatlant a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 17. pontja szerinti 
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában közfeladat ellátásának elősegítése 
céljából. 

2. A jelen határozat 1. pont szerinti térítésmentes használattal felmerülő ÁFA összegének fizetését 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.  

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 
ingatlan használatát 2019. október 1. napjától határozatlan időre, - de legfeljebb a támogatott 
közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.  

4. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot 
haladéktalanul értesíteni. 

5. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás, 
adók, illetékek) viselésére. 

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, mint a Miskolc 30519/73/A/26 helyrajzi 
számú ingatlan használója köteles az ingatlan 0,48 m2 nagyságú területrészének használatát az 
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1031 Budapest, 
Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszám: 01-10-041828) részére biztosítani a Miskolc városában 
lévő térfigyelő kamerák adattovábbításához szükséges rack szekrény elhelyezése céljából, mely 
utóbbi tevékenység szorosan kapcsolódik az Mötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja szerinti, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által ellátott közreműködés a település 
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közbiztonságának biztosításában önkormányzati közfeladat ellátásához. 

7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 
Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződésnek az irányadó jogszabályoknak 
megfelelően, a jelen határozatban meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő 
előkészítéséről, megszövegezéséről és megkötéséről. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Az 1.-6. pont tekintetében azonnal, a 7. pont tekintetében  
 2019. december 31. napja 

 
 

110/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Ingatlanrész használat biztosítása az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a Miskolc 30519/59 
helyrajzi számú, a természetben Miskolc, Árpád u. 62. szám alatt található ingatlan 112 m2 
nagyságú ingatlanrészét az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, Szondi György út 1.) részére a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdése 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedés biztosítása közfeladat ellátás elősegítése 
céljából. 
 

2. Az 1. pont szerinti térítésmentes használattal felmerülő ÁFA összegének fizetését a 
kedvezményezett szervezet viseli.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 

ingatlanrész használatát 2019. december 20. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a 
támogatott közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével 
biztosítja.  

 
4. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot 
haladéktalanul értesíteni. 
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5. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használata során a kedvezményezett szervezet köteles 
az ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás, 
adók, illetékek) viselésére. 

 
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 

Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, 
megszövegezéséről és megkötéséről. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1-5. pont tekintetében azonnal, a 6. pont tekintetében  
 2020. január 15.  
 

111/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Ingatlan használatának biztosítása a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület részére 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a Miskolc 30519/73/A/18 
helyrajzi számú, a természetben Miskolc, Árpád u. 2. szám alatt található 58 m2 nagyságú albetétet 
a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület (székhelye: 3535 Miskolc, Honvéd utca 38.) részére a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 
17. pontja szerinti közreműködés a település közbiztonságának biztosításában közfeladat ellátás 
elősegítése céljából. 
 

2. Az 1. pont szerinti térítésmentes használattal felmerülő ÁFA összegének fizetését a 
kedvezményezett szervezet viseli.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 

ingatlan használatát 2020. január 1. napjától határozatlan időre – de legfeljebb a támogatott 
közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.  

 
4. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot 
haladéktalanul értesíteni. 

 
5. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 

ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás, 
illetékek) viselésére. 
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6. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy a 
közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az 
Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az azonnal 
felmondás lehetőségét kell biztosítani.  
 

7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 
Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, 
megszövegezéséről és megkötéséről. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1.- 6. pont tekintetében azonnal, a 7. pont tekintetében  
 2020. január 15. 
 

112/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Ingatlanhasználat biztosítása a „Várva Várt” Alapítvány részére 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a Miskolc 6571/61/A/31 
helyrajzi számú, a természetben Miskolc, Vörösmarty u. 51. szám alatt található, 51 m2 nagyságú 
helyiséget a „Várva Várt” Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 3. V. em./7.) részére. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 
ingatlan használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat elősegítése 
céljából biztosítja. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 
ingatlan használatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. 
pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. A jogosultság alanyi feltételeinek 
fennállását a kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. E 
tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet az Önkormányzatot haladéktalanul 
köteles értesíteni. Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy 
abban változás következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő ÁFÁ-t az 
Önkormányzat részére megtéríteni. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 
ingatlan használatát 2020. január 1. napjától határozatlan időre – de legfeljebb a támogatott 
közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.  

5. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
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E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot 
haladéktalanul értesíteni. 

6. Az önkormányzati ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás) 
viselésére. 

7. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy a 
közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Önkormányzat 
javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az azonnal felmondás lehetőségét 
kell biztosítani.  

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 
Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11)-
(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, megszövegezéséről 
és megkötéséről 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. - 7. pont tekintetében azonnal, a 8. pont tekintetében  
  2020. január 15. 
 
 

113/2019. (XII.19.) számú határozat 
 

Tárgy:  a Miskolc 31083/3 helyrajzi számú ingatlan 4874 m2 nagyságú ingatlanrészének 
értékesítése 50%-os vételár kedvezmény, mint közcélú adomány biztosításával a 
"Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány részére 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 
40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 12. § (4) és (5a) bekezdése alapján dönt a jelen 
határozat mellékletét képező telekalakítási vázrajzon jelölt Miskolc 31083/3 hrsz.-ú, kivett 
kopárság megjelölésű ingatlan telekalakítást követően kialakuló és a Miskolc 31083/2 hrsz.-ú 
ingatlanba beolvadó 4874 m2 nagyságú részének a "Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért 
Alapítvány (székhely: 3527 Miskolc, Augusztus 20 út 12.) részére 50%-os vételárkedvezménnyel, 
bruttó 419.164,-Ft vételár ellenében közcélú adományként történő értékesítéséről a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti 
szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat ellátásának elősegítése céljából. A vételár a 
szerződéskötést követően 30 napon belül esedékes.  

2. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet köteles az Önkormányzatot 
haladéktalanul értesíteni. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a jelen határozatban meghatározott feltételekkel az adásvételről szóló 
megállapodás előkészítéséről, megszövegezéséről és aláírásáról. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Az 1-2. pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében  

2020. január 31. napja 
 

114/2019. (XII.19.) számú határozat 
 

Tárgy:  Hozzájárulás a X-151/271.691/2015. számú határozat alapján a Nemzeti 
Sportközpontokkal a Miskolc 20036/24/A hrsz.-ú, természetben Győri kapu 12/A 
szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés módosításához 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil- és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 134/2017. (VI.14.) számú határozatával, 178/2017. (X.19.) 
számú határozatával, valamint 130/2018. (XII.13.) számú határozatával módosított X-
151/271.691/2015. számú határozatának 3. c) pontjában foglalt teljesítési határidőt 2020. 
december 31. napjára módosítja. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja alapján az adásvételi szerződés módosításának 
előkészítéséről, megszövegezéséről és aláírásáról.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében 2020. január 15.  
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115/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának jóváhagyása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 
újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert Társulási 

Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  2020. február 15. 
 

116/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás között 2020. január 1. napjától érvényes bérleti szerződést. A szerződés 
érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi 
döntést a konzorciumi önkormányzatok képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.  
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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117/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési terv 

elfogadása és kapcsolódó egyéb döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Állami 
Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési tervek elfogadására és 
kapcsolódó egyéb döntés meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék által végzett „Nemzeti tulajdonú 
gazdasági társaságok ellenőrzése – Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.” című 
vizsgálat jelentéséhez kapcsolódó intézkedési tervet a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék által végzett „Nemzeti tulajdonú 

gazdasági társaságok ellenőrzése – Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.” című vizsgálat 
jelentéséhez kapcsolódó intézkedési tervet a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjét, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyás céljából a Városgazdálkodási 
és - üzemeltetési Bizottság részére nyújtsa be. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 2020. április 30. 
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118/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy: Közterületek elnevezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek 
elnevezésére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc 2996 helyrajzi számon „kivett árok” művelési ágú utcának a Cseres 
út elnevezést állapítja meg. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, Miskolc, 72739, 72708, 72738/4 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett közút” megjelölésű 
területnek a Kiscsászár dűlő elnevezést állapítja meg. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő Miskolc, 77577, 77940, 77579, 71910/1, helyrajzi számú közterületnek a Lyukóvölgy dűlő 
elnevezést állapítja meg. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 
településrészben lévő, Miskolc 3065 helyrajzi számon „kivett közterület” megjelölésű területnek a 
Boldogasszony utca elnevezést állapítja meg. 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 
településrészben lévő, az alaptérképen Alsó Bábonyibérc dűlőként beazonosítható, helyrajzi szám 
nélküli - belterület határától a Fácán dűlőig terjedő - területnek az Alsó Bábonyibérc dűlő 
elnevezést állapítja meg. 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, Miskolc, 75562 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett közút” megjelölésű területnek a Pálya 
dűlő elnevezést állapítja meg. 

7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 
településrészben lévő, Miskolc 31475, 31483 helyrajzi számon „névtelen utca” megjelölésű területnek 
Alsó Papírgyár telep elnevezést állapítja meg. 

8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, Miskolc, 75920 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett közút” megjelölésű területnek a 
Szarkahegy - Orgona dűlő elnevezést állapítja meg. 

9. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, Miskolc, 74819 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett közút” megjelölésű területnek a 
Szarkahegy - Rózsa dűlő elnevezést állapítja meg. 

10. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, Miskolc, 74978 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett közút” megjelölésű területnek a 
Szarkahegy - Dália dűlő elnevezést állapítja meg. 

11. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület 
településrészben lévő, 1435, és 13264 helyrajzi számú ingatlannak a Bandzsalgó utca elnevezést 
állapítja meg. 

12. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 
településrészben lévő, 45715, és 45635/2 helyrajzi számú ingatlannak a Mátra utca elnevezést 
állapítja meg. 

13. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 
településrészben lévő, 34436/7 helyrajzi számú ingatlannak az Advent tér elnevezést állapítja meg. 

14. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, 0115 helyrajzi számú ingatlannak a Bíró László utca elnevezést állapítja meg. 

15. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, 0152/30 helyrajzi számú ingatlannak a Zsombékos utca elnevezést állapítja meg. 



XXIX. ÉVFOLYAM                                       7. sz.                                       2019. DECEMBER 

48 

16. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, 75281 helyrajzi számú ingatlannak a Dinnyés utca elnevezést állapítja meg. 

17. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, az alaptérképen Szentbenedekhegyi dűlő dűlőként beazonosítható, helyrajzi szám nélküli 
területet, Szentbenedekhegyi dűlő elnevezést állapítja meg. 

18. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 
lévő, 75905 helyrajzi számú ingatlannak a Körtés utca elnevezést állapítja meg. 

19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület 
településrészben lévő, 34457/3 helyrajzi számú ingatlannak a Juhar utca elnevezést állapítja meg. 

20. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület 
településrészben lévő, 32687/13 helyrajzi számú ingatlanon lévő sétánynak a Géza sétány elnevezést 
állapítja meg. 

21. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület 
településrészben lévő 12800 helyrajzi számú ingatlannak a Pacsirta utca elnevezést állapítja meg. 

22. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a jelen határozat 1-21. pontjában meghatározott címkezeléshez kapcsolódó egyéb 
szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Közreműködik: 
 
Határidő: 

 Polgármester 
 Városépítészeti Főosztály 
 Hatósági Osztály 
 Építési és Környezetvédelmi Osztály 
 a határozat 1-21. pontja esetében azonnal, 
 a határozat 22. pontja esetében jogszabályban előírt határidőn belül 
 

 

119/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  a Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny miskolci versenyszakaszának 

megtartására vonatkozó pályázat benyújtása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Tour de 
Hongrie Kerékpáros Körverseny miskolci versenyszakaszának megtartására vonatkozó pályázat 
benyújtására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nyújtsa be pályázatát, mint „rajtváros” a 2020. évi Tour de Hongrie Kerékpáros 
Körverseny versenyprogramjában kiírásra került, 2020. május 16. napján megrendezésre kerülő 
versenyszakasz rendezési jogára.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megrendezés érdekében benyújtandó, rendezéssel 
összefüggő támogatói nyilatkozatok kiállítására és aláírására. 
 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Határidő:  azonnal  
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120/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési 
tervét.  

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

belső ellenőrzési terv végrehajtásáról. 
 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Belső Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal  
 2. pont tekintetében 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 
 

 

121/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy: A Közgyűlés 2020. I. félévi munkatervének megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 2020. 
I. félévi munkatervének megállapítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közgyűlés 2020. I. félévi 

munkatervét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Közgyűlés 2020. I. félévi elfogadott 

munkatervében meghatározott időpontoktól és a napirendi javaslatoktól eltérhet. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
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122/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri 
döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ban foglaltak alapján, tudomásul 
veszi az utólagos tájékoztatást a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott, a jelen határozat 1-30. számú mellékletét képező polgármesteri határozatok 
vonatkozásában. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

123/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Állásfoglalás kiadása a Semmelweis Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának 

tervezett bezárásával kapcsolatban 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat állásfoglalás 
kiadására a Semmelweis Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának tervezett bezárásával 
kapcsolatban” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Mi, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői, akik felelősséggel viseltetünk városunk 

egészségügyi ellátásának javítása iránt, aggodalommal figyeljük a Semmelweis Kórház Szülészet-
Nőgyógyászati Osztályának bezárásával kapcsolatban a közösségi médiában nyilvánosságra került 
híreket és fenntartói kijelentéseket. Meggyőződésünk, hogy a megye egyik legkorszerűbb kubatúrájával 
rendelkező osztályának jelen állapot szerinti megszüntetése komoly fennakadásokat eredményezhet az 
ellátás színvonalas biztosításában, amely társadalmi problémákhoz vezet és a lakosság életminőségének 
romlását eredményezheti. Mindezek okán kijelentjük, hogy Miskolc Város Közgyűlése kiáll a 
Semmelweis Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának megtartása mellett. Egyben arra kérjük a 
Megyei kórház vezetését, hogy Miskolc lakosságának egészségügyi ellátását érintő kérdésekben 
előzetesen egyeztessen a város vezetésével és az átszervezéssel érintett osztályok képviselőivel, 
dolgozóival. Amennyiben indokolt, az illetékes minisztériummal együttműködve keressen a város 
kórházaihoz tartozó ingatlanok közül egy másik alkalmas épületet az egynapos sebészet elhelyezésére. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert a tárgyban tett 

nyilatkozat közzétételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Jegyzői Kabinet  
Határidő:   azonnal 
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124/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel Szerződéshez kapcsolódó 

feltételes döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Holding Zrt. és tagvállalatai Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodásának, 
valamint Folyószámlahitel szerződésének megkötéséhez szükséges feltételes döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy a jelen határozat 

tárgyához kapcsolódik a 88/2019. (XI. 21.) számon meghozott korábbi határozata, továbbá a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága 40/2019. (VI. 12.) számon meghozott határozata, mely határozatok érvényességéhez az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet előírásai szerinti Kormányengedély szükséges. Az engedélyezési eljárás jelen 
döntés meghozataláig még nem zárult le. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése arra az esetre, ha a vonatkozó 
Kormányengedély 2019. 12. 31. napjáig nem kerül kihirdetésre és az ehhez kapcsolódó szerződés(ek) 
nem kerülnek aláírásra, az alábbiak szerint dönt: 
2.1. A jelen határozat tárgyához kapcsolódó, 1. pontban meghivatkozott határozatok 2019. 12. 31. 

napjával hatályukat vesztik. 

2.2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding 
Zrt-t, hogy a 2020. január 1.- 2020. szeptember 16. napjáig tartó időtartamra szóló „Forint 
folyószámla szerződés és cash pool megállapodás”-t, valamint a 9 milliárd forint keretösszegű 
„Folyószámlahitel szerződés”-t az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel - a 2019. évben hatályos 
változatlan szerződéses feltételek mellett - aláírja, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.   

2.3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel, a Miskolc Holding Zrt. és 
az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő, 2020. január 1. – 2020. szeptember 16. 
napjáig tartó időtartamra szóló „Folyószámlahitel szerződés” biztosítékaként szereplő, 
legfeljebb 4 milliárd forint összegű Készfizető Kezességi Szerződést kössön, és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a 
Készfizető Kezességi Szerződést aláírja, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.   

2.4. Miskolc Megyei Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 96. § alapján a kezesség feltételeként a kezességvállalás összegének évi 0,01 %-
ának megfelelő mértékű kezességvállalási díj megfizetését köti ki a Miskolc Holding Zrt. felé - 
kivéve, ha a határozat 2.3. pontja szerinti Szerződés aláírásának napján hatályban lévő egyéb 
jogszabály eltérően nem rendelkezik -, melynek feltételeiről a felek külön szerződésben 
rendelkeznek. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
3. Miskolc Megyei Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy jelen határozat a 

vonatkozó Kormányengedély kihirdetésével hatályát veszti. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  legkésőbb 2019. 12. 31. 
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125/2019. (XII.19.) számú határozat 
 

Tárgy:  A 2020. évi közszolgáltatási követelmény és közszolgáltatási ellentételezés tervezett 
mértékének elfogadása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK Zrt.-vel 
fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és 
Közszolgáltatási Ellentételezés 2020. évi tervezett mértékének elfogadására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján megkötött 10125. számú Közszolgáltatási 
Szerződés módosításáról szóló 19. számú Módosító szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 
Polgármestert a 19. számú Módosító szerződés és a módosításokkal egységes szerkezetű Közszolgáltatási 
Szerződés aláírására, valamint az ME és 101B-s jelzésű autóbusz járatok közlekedésével kapcsolatban a 
Közszolgáltatási Szerződésben foglalt változáskezelő dokumentumon történő változáskezelési eljárás 
lefolytatására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 
 

126/2019. (XII.19.) számú határozat 
 

Tárgy:  Döntés jelzálogfedezet biztosításáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat jelzálogfedezet 
biztosítására a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő 
kialakításához” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Miskolc, 
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához szükséges 
forrás-biztosítás feltételeinek megteremtése tárgyában hozott 44/2019. (VI.20.) számú 
határozatának 2. pontjának b) alpontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása 

érdekében akként dönt, hogy: 
 „b) a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanok kizárólagos tulajdonjogának 
megszerzésével egyidejűleg hozzájárul a Miskolc 4425/46 hrsz.-ú, a Miskolc 0156/21 hrsz.-ú a 
Miskolc 3700/47 hrsz.-ú, valamint a Miskolc 14076 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó 
jelzálogjog „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében 
megítélt támogatás fedezeteként az illetékes megyei kormányhivatal javára, a támogatási 
összeg és járulékai erejéig történő bejegyzéséhez.” 

 

2.  A 44/2019. (VI.20.) számú határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: azonnal 
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127/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  a Miskolci Atlétikai Centrum üzemeltetési jogviszonyának folytatása érdekében új 

jogviszony létesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
a Miskolci Atlétikai Centrum, valamint a Miskolc-tapolcai Strandfürdő üzemeltetési 
feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése 
alapján a Magyar Állam tulajdonában és a Miskolci Egyetem vagyonkezelésében álló, Miskolc, 
40597/14 helyrajzi számú ingatlanon megvalósult Miskolci Atlétikai Centrum beruházás 
üzemeltetése céljából hozzájárul a beruházás Miskolci Sportcentrum Kft. üzemeltetésébe 
adásához. A 2014. december 18. napjától fennálló üzemeltetési jogviszony folyatólagosságának 
megteremtése érdekében a Közgyűlés akként rendelkezik, hogy a Miskolci Sportcentrum Kft. 
2019. október 16. napjától kifejtett üzemeltetési tevékenységét elismeri és jóváhagyja, továbbá 
előírja, hogy az üzemeltetési jogviszonyt a 2014. december 18. napjától fennállt szerződésben 
foglalt feltételekkel, határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időszakára, 100.000.-
Ft/hó + ÁFA bérleti díj megfizetésének feltételével kell létrehozni.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglalt feltételekkel az üzemeltetési szerződés előkészítésére és aláírására.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
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128/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Miskolctapolcai Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
a Miskolci Atlétikai Centrum, valamint a Miskolc-tapolcai Strandfürdő üzemeltetési 
feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése 
alapján a Miskolci Fürdők Kft. tulajdonában álló Miskolc 46063/7, valamint a 46063/8 helyrajzi 
számú, természetben a Miskolc II. Kerület, Aradi sétány területén elhelyezkedő ingatlanokon 
található Miskolctapolcai Strandfürdő megnevezésű fürdőlétesítmény beruházás üzemeltetése 
tárgyában a Miskolci Fürdők Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2014. 
november 28. napján létrejött üzemeltetési szerződés akként történő módosításához, hogy a 
Miskolci Fürdők Kft. az üzemeltetési tevékenységét változatlan feltételekkel, az általa realizált 
jegyárbevétel 5 %-nak megfelelő mértékű bérleti díj megfizetése ellenében folytathatja azzal, hogy 
az üzemeltetési szerződés időbeli hatályát határozatlan időtartamra, de legfeljebb a közfeladat-
ellátás időszakára kell kiterjeszteni. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

határozat 1. pontjában foglalt feltételekkel az üzemeltetési szerződés módosítás előkészítésére és 
aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
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129/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, 
valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal 
2020. január 1. napjával elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 

130/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, 
valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával 
kezdődő hatállyal a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

Alapító Okirat módosításának aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: 8 napon belül 
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131/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  A 2020. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását 

végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évben 
adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó 
tagjai melletti további három tagjának megválasztására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat elismeréseinek 
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a kitüntető címek és díjak adományozására tett javaslatok előzetes 
elbírálását végző Kuratórium 2020. évi tagjai sorába az alábbi három személyt választja meg:  
  

1. Pirityné Tóth Márta Gizella 
2. Dr. Szitás Benedek György 
3. Pilz Olivér 

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Határidő:  azonnal  
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III. 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 
BIZOTTSÁG 

 
2019. december 17. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 
37/2019. (XII.17.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 

 
Tárgy: Eredményességi támogatás odaítélése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú 
Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az alábbiak szerint állapítja meg a 2018. évi 
eredményességi rangsort: 

 

Rang
sor 

Sportszervezet és sportoló neve Sportág és versenyszám Helyezés 

1. Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Felnőtt 
Világbajnokság (női váltó) 

5. hely 

1. Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Junior 
Világbajnokság (csapat) 

3. hely 

1. Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Junior Európa 
Bajnokság (csapat) 

1. hely 

2. Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Junior Európa 
Bajnokság (egyéni) 

2. hely 

1. Miskolci Jegesmedve Sportszervező 
Kft., Magosi Bálint 

Felnőtt IIHF Divízió I/A 
Világbajnokság 

4. hely 

1. Miskolci Jegesmedve Sportszervező 
Kft., Vas János 

Felnőtt IIHF Divízió I/A 
Világbajnokság 

4. hely 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága – a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének 2.4.1.2 pontjában foglalt hatáskörében eljárva ‒ Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. 
(III.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének a terhére összesen 910.000,- Ft eredményességi támogatást biztosít az alábbi 
felbontás szerint: 
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Sportszervezet és sportoló 
neve 

Sportág és helyezés Támogatás Összeg (Ft) 

Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Felnőtt 
Világbajnokság (női váltó), 5. 
hely 

100 % 150.000,- 

Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Junior Világbajnokság 
(csapat), 3. hely 

100 % 120.000,- 

Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Junior Európa 
Bajnokság (csapat), 1. hely 

100 % 150.000,- 

Swimming Pentathlon Club, 
Guzi Blanka 

Öttusa Junior Európa 
Bajnokság (egyéni), 2. hely 

75 % 90.000,-  

Összesen: (Swimming 
Pentathlon Club) 

 
 510.000,- 

Miskolci Jegesmedve 
Sportszervező Kft., Magosi 
Bálint 

Felnőtt IIHF Divízió I/A 
Világbajnokság, 4. hely 100 % 200.000,- 

Miskolci Jegesmedve 
Sportszervező Kft., Vas János 

Felnőtt IIHF Divízió I/A 
Világbajnokság, 4. hely 

100 % 200.000,- 

Összesen: (Miskolci 
Jegesmedve Sportszervező 
Kft.) 

 
 400.000,- 

Összes támogatás:    910.000,- 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések 
előkészítéséről és a támogatás folyósításához szükséges egyéb intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztály 
Közreműködik:  Pénzügyi Osztály 
Határidő:  2020. január 10. 
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VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

 
2019. december 16. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

 
62/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy:  bérleti jogviszony folytatására nem jogosult élettársak jogviszonyának méltányossági 

jogkörben történő rendezése 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján   
 

- …….…………… (szül.hely., idő.: …………..., an.: ……………) a Miskolc, Bertalan utca 30. 
6. em. 3. szám alatt lévő 2 szobás, összkomfortos, 52 m2 alapterületű piaci alapon bérbe adandó 
lakásra bérlővé jelöli ki, a szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves, határozott 
időtartamra szólóan. 

- ……………….. (szül.: …………….., an.: ………………..) a Miskolc, Gesztenyés út 21. fsz. 3. 
szám alatt lévő 2 szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterületű költségelven bérbe adandó lakásra 
bérlővé jelöli ki, a szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves, határozott időtartamra 
szólóan. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –Üzemeltetési 
Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal, 
 a 2.pont tekintetében a határozathozataltól számított 30 napon belül 
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63/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy:  Bérleti jogviszonyok visszaállítása, valamint visszaállított bérleti jogviszony 

felülvizsgálata 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „lakások bérletéről” szóló 
25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése alapján a jogcím nélküli lakáshasználat 
rendezése érdekében  

 

………………….. (sz.n.: …………………, sz.: ……………………., an.: …………………)   a 
Miskolc, Szinyei Merse Pál utca 11. 3. em 11. szám alatti lakásra, 
 
…………………… (sz.n.: ………………., sz.: …………………….., an.: ……………….) a 
Miskolc, Klapka György u. 30. 8. em 2. szám alatti lakásra, 
………………….. (sz.: ………………..., an.: …………………) és ………………..   
(sz.n.:.. …….., sz.:……….., an.: …..……a Miskolc, Pléh Sándor utca 8. fsz. 2. szám alatti lakásra, 

 
………….………… (sz.n.: ……………, sz.: …………….., an.:………….)a Miskolc, 
Vörösmarty  u. 15. 3. em 2. szám alatti lakásra, 
 
………………….. (sz.n.: …………….., sz.: ………….., an.:………….)a Miskolc, 
Testvérvárosok útja 4. 8. em 2. szám alatti lakásra, 
 
…………………… (sz.n.: ………………., sz.: …….……..,an.:……………)a Miskolc, 
Szentgyörgy út  73. 3. em 2. szám alatti lakásra, 
 
……………….. (sz.n.: …………….., sz.: ………………….., an.:…………………)a Miskolc, 
Klapka György utca  28. 10. em 1. szám alatti lakásra, 
 
…………………. (sz.: ……………..., an.:………………)a Miskolc, Második utca  5. 3. em 3. 
szám alatti lakásra, 
 
………………….. (sz.n.: …………….., sz.: …………….., an.:……………)a Miskolc, 
Felsőruzsin körút 9. 1. em 1. szám alatti lakásra, 
 
…………………… (sz.: …………….., a.n.:……………)a Miskolc, Szentgyörgy út  61. 6. em 1. 
szám alatti lakásra, 
 
…………………. (sz.n.: ………………, sz.: ………………..,an.:……………..)a Miskolc, 
Vörösmarty Mihály utca  58. 9. em 2. szám alatti lakásra, 
 
……………………. (sz.n.: ………………. sz.: …………….., an.: ……………..) és ……………. 
(sz.:………………, an……………..) a Miskolc, Jósika utca 12. fsz. 3. szám alatti lakásra, 

 
…………………… (sz.n.: …………….. sz.: ……………….., an.: ……………) és ……………… 
(sz.:……………….., an.: …………….) a Miskolc, Hegyalja út 11. 7.em 4. szám alatti lakásra, 
 
……………………. (sz.: ……………….., a.n.:………………)a Miskolc, Árpád út 38. 3.em 2. 
szám alatti lakásra, 
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……………….. (sz.n.: ……………., sz.: ……………..., an.: …………) a Miskolc, Corvin utca  
11. 10. em 2. szám alatti lakásra, 
 
……………….. (sz.: ………………..., an.: …………..) és ……………… (sz.n. :………., 
sz.: …………….., an.: …………..) a Miskolc, Középszer utca 42. 9.em 3. szám alatti lakásra, 
 

…………….. (sz.n.: ………….., sz.: ………….., an.: ……………..) a Miskolc, Bársony János 
utca 31. 9. em 2. szám alatti lakásra, 

a szerződés megkötésének időpontjától 1 éves határozott időtartamra bérlővé jelöli. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága, valamint 

Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a „lakások bérletéről” szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (2) bekezdése 
alapján  
      ………………………. (sz.: ……………….., an.: ……………….) részére a Miskolc, Első u. 8. 

III/3. szám alatti lakásra, 
a szerződés megkötésének időpontjától 1 éves határozott időtartamra bérlővé jelölik. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –Üzemeltetési 
Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az 1-2. pont tekintetében azonnal 
 a 3.pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 30 napon belül 
 

64/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból rendezett bérleti 

jogviszony felülvizsgálata 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét jóváhagyó 55/2019 (VI. 20.) 
számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján  

 
- …………………. (szül.: ………………., szül.hely. idő.: ……………….., an.: ……………) a 

Miskolc, Bertalan utca 2. 1/5. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás szobás, összkomfortos, 35 m2 
alapterületű, piaci alapon bérbe adandó lakás bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének 
időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
 

- ………………… (szül.: ………….., ………..., an.: ……………..) a Miskolc, Szentgyörgy út 70.  
2/3. sz. alatt lévő 2 szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterületű, költségelven bérbe adandó lakás 
bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra 
szólóan. 
 

- ………………… (szül.: …………………., an.: …………..) a Miskolc, Felsőruzsin körút 13. 
3/3. sz. alatt lévő 3 szobás, összkomfortos, 73 m2 alapterületű, költségelven bérbe adandó lakás 
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bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra 
szólóan. 
 

- ……………… (szül.: …………., an.: …………….) a Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 35.  7/1. 
sz. alatt lévő 3 szobás, összkomfortos, 73 m2 alapterületű, piaci alapon bérbe adandó lakásra 
bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra 
szólóan. 
 

- ………………. (szül.: ……………..., an.: …………….) a Miskolc, Kuruc utca 39.  10.em 2. sz. 
alatt lévő 1 szoba plusz két félszobás, összkomfortos, 44 m2 alapterületű, piaci alapon bérbe 
adandó lakásra bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves 
határozott időtartamra szólóan. 

 

- …………….. (szül.: ……………., szül.hely, idő.:……………….., an.: ………….) a Miskolc, 
Középszer utca 17. 9. em 3. szám alatt lévő 1 szoba plusz 2 félszobás, 61 m2 alapterületű, 
összkomfortos költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének 
időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy   
 

- ………………… (szül.: ……………..., an.: …………..) és házastársa ……………… (szül: 
……………, szül.hely,idő.:………………. , anyja neve: ………….) bérlők részére a Miskolc, 
Kölcsey Ferenc utca 11. 9/2. sz. alatt lévő, 1 és 1  félszobás szobás, összkomfortos, 37 m2 
alapterületű, önkormányzati bérlakás újabb 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön, 
továbbá 

 

- ………………….. (szül.: ……………..., an.: …………….) és házastársa ………………. (szül: 
…………………., szül, idő.: ………………….., anyja neve: …………...) bérlők részére a 
Miskolc, Hegyalja utca. 7. 8/3. sz. alatt lévő 1 szobás, összkomfortos, 28 m2 alapterületű 
önkormányzati bérlakás újabb 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön, valamint 

 

- …………….…… (szül.: ……………., an.: ……………) bérlő részére a Miskolc, Gálffy Ignác 
utca. 16. 4/2. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás, összkomfortos, 47 m2 alapterületű, önkormányzati 
bérlakás újabb 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1. és 2. pont tekintetében azonnal,  

a 3.pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 30 napon belül 
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66/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
 
Tárgy:  Közérdekű feladatok megvalósítása érdekében történő bérbeadás az Y-híd 

beruházásának megvalósításához kapcsolódóan 
 
1. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) önkormányzati rendelete 20/A. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján 
……………… és …………………… a Miskolc, belterület 13072/A/95 hrsz számú, természetben 
a Miskolc, Hajós A. u. 58. 3/1. szám alatti, 3 szobás, 73 m3 alapterületű, összkomfortos, piaci alapon 
bérbe adandó lakás bérlőivé jelöli ki határozatlan időtartamra.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  2020. február 28. 
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67/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: Ingatlanértékesítési javaslat elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- 
és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 
1. § (3) bekezdése és 5.§ (9) bekezdése, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
19. § (2) bekezdése alapján - átruházott hatáskörben eljárva - az alábbi döntést hozza: 
  
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága a 
pályázatokkal érintett alábbi lakások értékesítését a megjelölt ajánlati feltételek szerint nem hagyja jóvá.  
 

Értékesítésre javasolt üres lakások  

cím hrsz ajánlattevő neve ajánlott 
vételár 

fizetési határidő 
szerződéskötést 
követően 

Miskolc, Csabai 
kapu 13. 1/5. 

8149/A/12  7.000.000 15 

Miskolc, 
Testvérvárosok útja 
18. 2/3. 

40026/17/A/42  8.400.000 60 

Miskolc, Éder 
György utca 2. 1/1. 

4930/4/A/5  8.400.000 90 

Miskolc, 
Szentgyörgy u. 65. 
7/3. 

14127/A/90  9.400.000 15 

 
2./ A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy az 
értékesítésre javasolt üres lakásokra vonatkozó pályázatokat eredménytelenné nyilvánítsa és arról az 
ajánlattevőket - a bánatpénz visszafizetésével egyidejűleg - értesítse.  
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az 1. pont tekintetében azonnal, 
  a 2. pont tekintetében 2019. december 31. 
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68/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy: lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) önkormányzati rendelet 28/B.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 
 

- Miskolc Vörösmarty Mihály utca 58. 5/3. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 2 szobás, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli ………………… (szül. 
neve.: ………….. sz: ……………., an: ……….) a Miskolc Holding Zrt-nél létesített 
munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást Felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül  

 

69/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy:  Közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadás a Miskolc, Szentpéteri 

kapu 70. szám alatti ingatlanprojekt megvalósításához kapcsolódóan 
 
1. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) önkormányzati rendelete 20/A.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján - a lakások 
és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 26. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve - …………………. 
a Miskolc, belterület 21817/8/B helyrajzi számú, természetben a Miskolc, Második u. 1. 1/1. szám 
alatt lévő 1 plusz 1 félszobás, 46 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelven bérbe adandó 
önkormányzati bérlakás bérlőjévé jelöli ki határozatlan időtartamra.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 
bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal 
  2. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 30 napon belül 
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2019. december 16. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

65/2019. (XII.16.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: Tájékoztatás a 2019-2020. gázévi közös földgáz energia közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és  
-üzemeltetési Bizottsága elfogadja „Az önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, 
valamint a Miskolc Holding Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságainak 2019-2020. 
gázévi földgáz energia beszerzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről adott 
tájékoztatást. 
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szerv: Műszaki Koordinációs Osztály 
Határidő: Azonnal 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 
 

2019. december 16. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

17/2019. (XII.16.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 
 
Tárgy:  bérleti jogviszony folytatására nem jogosult élettársak jogviszonyának méltányossági 

jogkörben történő rendezése 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről 
szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján   
 

- …………….. (szül.hely., idő.: ………….., an.: …………..) a Miskolc, Bertalan utca 30. 6. em. 3. 
szám alatt lévő 2 szobás, összkomfortos, 52 m2 alapterületű piaci alapon bérbe adandó lakásra 
bérlővé jelöli ki, a szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves, határozott időtartamra 
szólóan. 

- ………………. (szül.: …………..., an.: …………..) a Miskolc, Gesztenyés út 21. fsz. 3. szám 
alatt lévő 2 szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterületű költségelven bérbe adandó lakásra bérlővé 
jelöli ki, a szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves, határozott időtartamra szólóan. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal, 
 a 2. pont tekintetében a határozathozataltól számított 30 napon belül 
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18/2019. (XII.16.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 
 
Tárgy:  Bérleti jogviszonyok visszaállítása, valamint visszaállított bérleti jogviszony 

felülvizsgálata 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „lakások 
bérletéről” szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése alapján a jogcím 
nélküli lakáshasználat rendezése érdekében  

 

…………………. (sz.n.: ………….., sz.: …………., an.: …………) a Miskolc, Szinyei Merse 
Pál utca 11. 3. em 11. szám alatti lakásra, 
 
…………….. (sz.n.: ………….., sz.: ………………., an.: …………..) a Miskolc, Klapka György 
u. 30. 8. em 2. szám alatti lakásra, 
 
……………….. (sz.: ……………..., an.: ……………..) és …………….   (sz.n.:……….., 
sz.:……………., an.: …………..) a Miskolc, Pléh Sándor utca 8. fsz. 2. szám alatti lakásra, 

 
…………………. (sz.n.: ………………., sz.: …………….., an.:……………)a Miskolc, 
Vörösmarty  u. 15. 3. em 2. szám alatti lakásra, 
 
…………………. (sz.n.: ……………., sz.: Miskolc, ………….., an.:…………..)a Miskolc, 
Testvérvárosok útja 4. 8. em 2. szám alatti lakásra, 
 
………………… (sz.n.: …………….., sz.: …………...,an.:……………)a Miskolc, Szentgyörgy 
út  73. 3. em 2. szám alatti lakásra, 
 
………………… (sz.n.: ………………, sz.: ……………….., an.:……………….)a Miskolc, 
Klapka György utca  28. 10. em 1. szám alatti lakásra, 
 
……………….. (sz.: ………………..., an.:……………..)a Miskolc, Második utca  5. 3. em 3. 
szám alatti lakásra, 
 
………………….. (sz.n.: …………….., sz.: ………………., an.:…………)a Miskolc, 
Felsőruzsin körút 9. 1. em 1. szám alatti lakásra, 
 
……………………. (sz.: …………………., a.n.:…………….)a Miskolc, Szentgyörgy út  61. 6. 
em 1. szám alatti lakásra, 
 
………………… (sz.n.: ……………., sz.: ……………….,an.:……………….)a Miskolc, 
Vörösmarty Mihály utca  58. 9. em 2. szám alatti lakásra, 
 
………………….. (sz.n.: ………………. sz.: Miskolc, ………….., an.: …………..) 
és ……………….. (sz.:………………., an.: …………) a Miskolc, Jósika utca 12. fsz. 3. szám 
alatti lakásra, 

 
…………………. (sz.n.: ……………. sz.: ……………….., an.: ……………) és ……………….. 
(sz.:……………….., an.: ………………) a Miskolc, Hegyalja út 11. 7.em 4. szám alatti lakásra, 
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…………………. (sz.: ……………., a.n.:………..)a Miskolc, Árpád út 38. 3.em 2. szám alatti 
lakásra, 
 
………………. (sz.n.: ……………., sz.: ……….……..., an.: …………….) a Miskolc, Corvin 
utca  11. 10. em 2. szám alatti lakásra, 
 
……………………. (sz.: ………………., an.: ………………) és ……………. 
(sz.n. :………………., sz.: ……………., an.: …………) a Miskolc, Középszer utca 42. 9.em 3. 
szám alatti lakásra, 
 
……………….. (sz.n.: ……………, sz.: ……………..., an.: ……………….) a Miskolc, Bársony 
János utca 31. 9. em 2. szám alatti lakásra, 

a szerződés megkötésének időpontjától 1 éves határozott időtartamra bérlővé jelöli. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága, valamint 

Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a „lakások bérletéről” szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25.§ (2) bekezdése 
alapján  

 
      ……………………. (sz.: ……………….., an.: …………………..) részére a Miskolc, Első u. 

8. III/3. szám alatti lakásra, 
a szerződés megkötésének időpontjától 1 éves határozott időtartamra bérlővé jelölik. 
 
3.   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a bérleti jogviszony létesítésével 
kapcsolatos, a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet szerinti további 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az 1-2. pont tekintetében azonnal 
 a 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 30 napon belül 
 
 

19/2019. (XII.16.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészséügyi Bizottság határozata 
 
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás, valamint méltányosságból rendezett bérleti 

jogviszony felülvizsgálata 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészséügyi Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről 
szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét jóváhagyó 
55/2019 (VI. 20.) számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján  

 

- …………………. (szül.: ………………, szül.hely. idő.: ………………., an.: …………….) a 
Miskolc, Bertalan utca 2. 1/5. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás szobás, összkomfortos, 35 m2 
alapterületű, piaci alapon bérbe adandó lakás bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének 
időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
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- ………………. (szül.: ……………………., an.: ………….) a Miskolc, Szentgyörgy út 70.  2/3. 
sz. alatt lévő 2 szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterületű, költségelven bérbe adandó lakás 
bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra 
szólóan. 

 

- ………………. (szül.: ……………..., an.: ………..) a Miskolc, Felsőruzsin körút 13. 3/3. sz. 
alatt lévő 3 szobás, összkomfortos, 73 m2 alapterületű, költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé 
kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 

 

- ……………….. (szül.: ……………..., an.: …………..) a Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 35.  
7/1. sz. alatt lévő 3 szobás, összkomfortos, 73 m2 alapterületű, piaci alapon bérbe adandó lakásra 
bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra 
szólóan. 

 

- ………………… (szül.: …………….., an.: ………………) a Miskolc, Kuruc utca 39. 10.em 2. 
sz. alatt lévő 1 szoba plusz két félszobás, összkomfortos, 44 m2 alapterületű, piaci alapon bérbe 
adandó lakásra bérlőjévé kijelöli a szerződés megkötésének időpontjától számítva 1 éves 
határozott időtartamra szólóan. 

 

- …………………… (szül.: …………….., szül.hely, idő.:………………….., an.: 
……………..) a Miskolc, Középszer utca 17. 9. em 3. szám alatt lévő 1 szoba plusz 2 félszobás, 
61 m2 alapterületű, összkomfortos költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé kijelöli a szerződés 
megkötésének időpontjától számítva 1 éves határozott időtartamra szólóan. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről 
szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy   

 

- ……………………. (szül.: …………………., an.: …………..) és házastársa ………….…. 
(szül: ………….., szül.hely,idő.:……………... , anyja neve: …………….) bérlők részére a 
Miskolc, Kölcsey Ferenc utca 11. 9/2. sz. alatt lévő, 1 és 1  félszobás szobás, összkomfortos, 37 
m2 alapterületű, önkormányzati bérlakás újabb 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra 
kerüljön, továbbá 

 

- ……………………. (szül.: …………., an.: ……………) és házastársa ………… (szül: 
………………, szül, idő.: ……………….., anyja neve: ……………..) bérlők részére a Miskolc, 
Hegyalja utca. 7. 8/3. sz. alatt lévő 1 szobás, összkomfortos, 28 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás újabb 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön, valamint 

 

- ………………….. (szül.: …………………..., an.: ……………..) bérlő részére a Miskolc, Gálffy 
Ignác utca. 16. 4/2. sz. alatt lévő 1 plusz 1 félszobás, összkomfortos, 47 m2 alapterületű, 
önkormányzati bérlakás újabb 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével 
kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1. és 2. pont tekintetében azonnal,  

a 3. pont tekintetében a határozat meghozatalától számított 30 napon belül  
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