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I. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

RENDELETEI 

 

 

2020. január 30. napján tartott nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 

1/2020. (I.31.)  egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről   

2/2020. (I.31.) a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati ren-
delet módosításáról 

  

3/2020. (I.31.) a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati ren-
delet módosításáról 

  

4/2020. (I.31.) Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 
21/2004. (VII.6.) sz. rendelet módosításáról 
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II. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 

2020. január 30. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 
 

1/2020. (I.30.) Fellebbezések elbírálása közösségi együttélés alapvető szabályaiba 
ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben 

2/2020. (I.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
Közalapítványok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása 

3/2020. (I.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
Közalapítványok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásával 
kapcsolatos döntések 

 
 

2020. január 30. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

4/2020. (I.30.) Az Integrált Területi Program (ITP) 4. sz. módosításának 
elfogadása 

5/2020. (I.30.) A Közgyűlés VIII-101/80.935/2014. számú határozatának 
módosítása 

6/2020. (I.30.) A polgármester 2020. évi szabadságával kapcsolatos döntések 

7/2020. (I.30.) a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház 
Magyarország Kormányával közös működtetésére irányuló 
kezdeményezésről szóló tájékoztatás tudomásul vétele 

8/2020. (I.30.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan 
önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

9/2020. (I.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 1. számú módosítása 

10/2020. (I.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Miskolc 
Mechatronikai Ipari Park 12995/6 hrsz.-ú területére vonatkozó 
módosítása 

11/2020. (I.30.) építésügyi igazgatási feladatok átadásával összefüggő döntések 
meghozatala 

12/2020. (I.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc-Diósgyőri 
Református Egyházközség közötti feladat-ellátási szerződés 
megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat 
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III. 

 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 

BIZOTTSÁG 

 
 

2020. január 28. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

1/2020. (I.28.) Eszmék és Értékek Alapítvány 2019. évi Kulturális Mecénás Alap 
pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 

2/2020. (I.28.) Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 2019. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmének 
jóváhagyása 

3/2020. (I.28.) A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért 
Közalapítvány 2019. évi Idegenforgalmi Alap pályázathoz 
kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 
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I. 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

RENDELETEI 
 
2020. január 30. napján tartott alakuló nyílt ülésen hozott rendeletek: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában me-
ghatározott feladatkörében eljárva, 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati ren-
delet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és 
Ügyrendi Bizottsága, 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati ren-
delet 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati ren-
delet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 3.1.11. pontjában biztosított véleményezési jogköré-
ben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üze-
meltetési Bizottsága véleményének kikérésével 
 
a következőket rendeli el: 
 

1. Egyes városüzemeltetési tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezése 

1. § 

Hatályát veszti 
1. a víz és csatornadíjaknak az állami lakások bérlőire való áthárításáról szóló 2/1991. (II. 22.) számú 

rendelet, 
2. a 65-70 év közötti életkorú, miskolci állandó lakóhellyel rendelkező személyek utazási 

kedvezményére című 9/1995. (III. 7.) számú rendelet,  
3. a Miskolc, Keleti Kapu városrész helyi építési előírásairól és az egyes építési munkák engedé-

lyezéséről szóló 25/1996. (V. 8.) számú rendelet, 
4. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól 18/1998. (VI. 1.) sz. rendelet,  
5. változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2003. (IV. 7.) sz. rendelet, 
6. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének 

és környezetük felújításának támogatásáról szóló 23/2005. (VI. 8.) sz. rendelet, 
7. az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2008. évi felté-

telrendszeréről szóló 10/2008. (III. 12.) sz. rendelet, 
8. az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, 

korszerűsítése támogatásának 2008 évi pályázati feltételeiről szóló 11/2008. (III. 12.) sz. rendelet, 
9. az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi felté-

telrendszeréről szóló 5/2010. (III. 10.) számú rendelet, 
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10. Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 19/2010. (VI. 2.) sz. rendelet, 
11. a 2010. május - június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy 

helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás fel-
használásáról szóló 30/2010. (IX. 15.) számú rendelet, 

12. az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati 
feltételeiről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet, 

13. az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás sza-
bályozásáról szóló 18/2014. (VI. 17.) önkormányzati rendelet.  

2. Gyermekvédelmi, köznevelési és kulturális tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezése 
 
2. § 

Hatályát veszti 

1. a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott utógondozási ellátásért fizetendő térítési díjról 
szóló 21/1998. (VII. 1.) számú rendelet, 

2. A Miskolcért, a szabadságért ’56 kitüntető díj alapításáról és adományozásának szabályairól szóló 
22/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet. 

3. Adó- és pénzügyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

3. § 
Hatályát veszti 

1. a kárpótlási jegy felhasználásáról szóló 29/1992. (X. 30.) számú rendelet, 
2. az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2014. 

(II. 19.) önkormányzati rendelet, 
3. a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő 

hatálybalépéséről szóló 36/2015. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 
4. az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

27/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről szóló 
32/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 

5. a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról 
és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet. 
 

4. Egyéb önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
4. § 

 
Hatályát veszti az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 25/2011. 
(IX. 1.) önkormányzati rendelet. 

5. Záró rendelkezések 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2020. január 30. 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 
 

a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében és 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. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 
44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép: 
 

„18. § Közterületen reklámhordozó létesítésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását 
követően kerülhet sor.” 

 
2. § Hatályát veszti a Rendelet: 

a) 1. § (4) bekezdés 15. pontja, 
b) 19. §-a és 
c) 5. melléklete. 

 
3. § Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2020. január 30. 

 

 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és  
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében és 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. § Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. CityBoard: a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 
településképi rendelet) meghatározott berendezés. 

2. Citylight: a településképi rendeletben meghatározott reklámhordozó. 
3. Eseménymarketing: a településképi rendeletben meghatározott rendezvény. 
4. Ideiglenes, kampány jellegű mobiltábla: a településképi rendeletben meghatározott berendezés. 
5. Információhordozó: a településképi rendeletben meghatározott gyűjtőnév. 
6. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 

13. pontjában foglaltakon túl, az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze. 
7. Közterület rendeltetéstől eltérő használata: a közterület eredeti rendeltetésétől eltérő használatával 

kapcsolatos tevékenység, állapot. 
8. Megállító tábla: a településképi rendeletben meghatározott tábla. 
9. Reklámzászló: a településképi rendeletben meghatározott reklámeszköz. 
10. Települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló tárgy: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-

vényben meghatározott gyűjtőedény és az azt takaró felépítmény, eszköz. 
11. Transzparens: a településképi rendeletben meghatározott reklámhordozó. 
12. Védett terület: a városképi, a különleges oltalmat érdemlő építészeti, várostörténeti, kultúrtör-

téneti, művészeti, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jogszabály alapján 
védetté nyilvánított terület.” 

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

„(2) A város közigazgatási területe e rendelet alkalmazása szempontjából az 1. melléklet szerinti 
övezetekre osztott, mely övezetek tekintetében a közterület-használati díjakat a 2. melléklet 
tartalmazza.” 
 

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: 
 

/Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:/ 
„o) reklám, reklámhordozó, információhordozó létesítésére.” 
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A Rendelet 5. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(1c) Reklám célú közterület-használat csak abban az esetben engedélyezhető, ha a településképi 
rendelet szerinti településképi bejelentési eljárásban a hatóság a bejelentést tudomásul vette.”  
 

4. § A Rendelet 11. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/A közterület - használati engedélynek tartalmaznia kell: / 
„h) a közterület-használat közérdekből, városrendezési és - fejlesztési okból történő megszüntetésének 
lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint az engedély visszavonására való figyelmeztetést,” 

 
5. § A Rendelet 13. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/A közterület-használati engedély visszavonható:/ 
„a) közérdekből vagy városrendezési és - fejlesztési okból bármikor,” 

 
6. § A Rendelet 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A közterület-használati díj megállapítása során – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - a 
tevékenység folytatásához szükséges teljes területet figyelembe kell venni. A díjfizetés szempontjából 
minden megkezdett négyzetmétert és minden megkezdett naptári napot, hónapot és évet egészként 
kell figyelembe venni.” 
 

7. § A Rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(1a) Reklám, reklámhordozó vagy információhordozó esetén a díj megállapításánál nem a közterületi 
terület, hanem a reklám, reklámhordozó vagy információhordozó nagysága alapján kell a díjat 
megállapítani.” 

 
8. § A Rendelet 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(1a) Reklám célú közterület-használat esetén a reklámhordozón jól látható módon fel kell tüntetni a 
közterület-használati engedély számát.” 

 
9. § A Rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. 
 
10. § A Rendelet 5. § (4) bekezdésében, és 6. § (1) bekezdésében az „I. övezetben” szövegrész helyébe az 
„1. melléklet 1. pontja szerinti I. övezetben” szöveg lép. 
 
11. § Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2020. január 30. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 



XXX. ÉVFOLYAM                                       1. sz.                                       2020. JANUÁR 

11 

1. melléklet a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ÖVEZETEK 
 
 

1. Közterület-használati övezetek – a reklám célú közterület-használat kivételével: 
 

1.1. I. övezet: 
1.1.1.Széchenyi utca és az ebből nyíló utcák és terek díszburkolattal ellátott részei 
1.1.2. Miskolc-Tapolca, Lillafüred 
1.1.3. Diósgyőri Vár és közvetlen környéke 
 

1.2. II. övezet: 
1.2.1. Búza tér, Újgyőri főtér és a közvetlenül csatlakozó utcák 
1.2.2. Az I-es övezettel közvetlenül érintkező területek 
1.2.3. Sportcsarnok és Technika Háza előtti tér 
1.2.4. A villamos pálya mindkét oldalával párhuzamosan érintkező területek 
1.2.5. A diósgyőri stadionnal közvetlenül érintkező területek 
1.2.6. Majális park 
1.2.7. Toronyalja u 
1.2.8. Zsolcai kapu 
 

1.3. III. övezet: 
Dayka G. - Fazekas u. - Jókai u. - Szeles u. - Hatvanötösök u. - Soltész N. K. u. -Budai J. u.- 
Görgey A. u. - Mindszent tér - Papszer u. - Rácz Gy. u. - Hunyadi utcák által határolt terület. 
 

1.4. IV. övezet: 
Az I-III. övezethez nem tartozó területek. 
 
 

2. Reklám célú közterület-használati övezetek: 
 
2.1. I. övezet:  

2.1.1. A Széchenyi u., Városház tér, az Ady E. u. Széchenyi u. és a Zsolcai kapu közötti területe. 
2.1.2. Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla u., Bartók köz, Tölgy u., Bodrogi 
Zs. u. és a Vár utca által határolt terület 05.01. – 09.30-ig. 
 

2.2. II. övezet:  
Az Arany J. u., a Kossuth u., a Déryné utca, a Kazinczy u., az Erzsébet tér, a Rákóczi u. déli 
tehermentesítő útig tartó része, a Szemere és a Corvin utcának az Uitz B. utcáig terjedő szakasza, 
valamint a Munkácsy M. utca.  
 

2.3. III. övezet: 
Dózsa Gy. u. – Fazekas u. – Jókai u. – Szeles u. - Hatvanötösök u. – Soltész N.K. u . – Lévay J. 
u. – Görgey A. u. – Mindszent tér – Papszer u . – Rácz Gy u. – Dayka G.u. – Kis-Hunyad utcák 
által határolt terület, kivéve az I.-II. övezetbe sorolt területeket. 
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2.4. IV. övezet:  
2.4.1. Vologda u., Hunyadi u., Kis-Hunyad u., Tizeshonvéd u., Szt. István u., Nagyváthy J. u., 
Füzes u., Kiss Ernő u., Győri kapu, Újgyőri főtér, Andrássy u., Kiss tábornok u., Nagy Lajos K. 
és Árpád utca.  
2.4.2.Pesti út, Csabavezér út, a Soltész N. K. u. Lévay J. u-ig terjedő szakasza, Szentpéteri kapu 
u., József Attila utca. 
2.4.3.Zsolcai kapu, Csabai kapu, a Szilágyi Dezső út Soltész nagy Kálmán és Lévay út közötti 
szakasza 
2.4.4.Miskolc-Tapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár és a Bartók Béla u., Bartók köz, Tölgy u., 
Bodrogi Zs. u. és a Vár utca által határolt terület 10.01 - 04.30-ig. 

 
2.5. V. övezet:  

Az I-II-III-IV. övezethez nem tartozó területek. 
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2. melléklet a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez 
 

 
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE 

 

‒ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. ‒ 
 
 

1. Közterület-használati díjak - a reklám célú közterület-használat kivételével: 
 

 A B C D E F 

1. 
Közterület-használat  

célja 
I. 

övezet 
II. 

övezet 
III. 

övezet 
IV. 

övezet 
 

2. Épület, építmény elhelyezése – 5. § (1) a) 60,- 40,- 30,- 12,- Ft/m2/nap 

3. 
Gépjármű várakozóhely igénybevétele 

járművenként ‒ 5. § (1) b)  
600,- 400,- 350.- 300,- Ft/db/nap 

4. 

Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő ké-
szülék, postai levélszekrény, előszállítási láda 

kirakatszekrény elhelyezése ‒  
5.§. (1) c)  

300.- 200.- 175.- 150.- Ft/db/nap 

5. 
Építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával 
kapcsolatos eszköz elhelyezése a 6. sorban 
foglaltak kivételével – 5. § (1) d) 

24.- 16.- 8.- 8.- Ft/m2/nap 

6. 
Építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával 
kapcsolatos eszköz elhelyezése díjköteles 
várakozóhelyek esetén 

100,- 100,- 100,- 100,- Ft/m2/nap 

7. 
Kereskedelmi és egyéb szolgáltató cirkuszi és 
mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, 

berendezésre ‒ 5. § (1) e) 

400.- 300.- 150.- 80.- Ft/m2/nap 

8. 
Film- és televízió-felvétel készítése 

‒ 5. § (1) f) 
600.- 600.- 600.- 600.- Ft/m2/nap 

9. 
Vendéglátóipari előkert, vendéglátó terasz 

kialakítása ‒ 5. § (1) g) 
30.- 20.- 10.- 10.- Ft/m2/nap 

10. Szállítás vagy árurakodás ‒ 5. § (1) h) 3600.- 1800.- 1200.- 750.- Ft/m2/nap 

11. 
Rendezvény, szórakoztató, művészeti 
esemény (Kedvezmény a rendelet 17. §-a 

szerint kérelmezhető) ‒ 5. § (1) i) 

400.- 300.- 150.- 80.- Ft/m2/nap 

12. Tűzijáték ‒ 5. § (1) j) 10.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.- Ft/alkalom 

13. 
Személy-, áruszállítás állomáshelyének 

igénybevétele járművenként ‒ 5. § (1) k) 
30.- 30.- 30.- 30.- Ft/db/nap 

14. 
Üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli jármű 

elhelyezése ‒ 5. § (1) l) 
600.- 600.- 600.- 600.- Ft/db/nap 

15. 
Őstermelőként végzett értékesítés ‒  
5. § (1) m)  

37.000,- 27.000,- 14.000,- 7.000,- Ft/m2/év 
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2. Reklám célú közterület-használati díjak: 
 

 
 
 
 
 
 
  

 A B C D E F G 

1. Reklámhordozók 
I. 

övezet 
II. 

övezet 
III. 

övezet 
IV. 

övezet 
V. 

övezet 
 

2. Citylight  7000,- 6000,- 5000,- 4000,- 3000,- Ft/m2/hó 

3. CityBoard 5000,- 4000,- 3000,- 2500,- 2000,- Ft/m2/hó 

4. Reklámzászló 1600,- 1400,- 1200,- 1000,- 800,- Ft/db/hó 

5. Megállító tábla  1650,- 1450,- 1250,- 1050,- 850,- Ft/db/hó 

6. 
Ideiglenes, kampány jellegű 
mobil tábla  

90,- 80,- 70,- 60,- 50,- Ft/db/nap 

7. Kandeláber reklám 2400,- 2400,- 1600,- 1200,- 900,- Ft/m2/hó 

8. Transzparens 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- Ft/m2/nap 

9. Eseménymarketing 1000,- 800,- 700,- 600,- 500,- Ft/m2/nap 

10. Egyéb  2500,- 2500,- 1900,- 1500,- 1050,- Ft/m2/hó 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 
4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 

21/2004. (VII.6.) sz. rendelet módosításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, valamint 
62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 38. § (2) bekezdésében és 42. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
 
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és természet-
védelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatala, 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, 
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 
tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, 
közlekedésért felelős miniszter, 
honvédelemért felelős miniszter, 
kulturális örökség védelméért felelős miniszter, 
Nemzeti Közlekedési Hatóság, 
vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, 
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
Országos Atomenergia Hivatal, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat; 
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rende-
let 35. § (3) bekezdésében és 1. mellékletének 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. § 
(1) A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) sz. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 42.§-a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
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„(10) Mechatronikai Ipari Park területére vonatkozó sajátos előírások: 
 
a) A sajátos előírások hatálya a 12995/6 hrsz.-ú és ezekből további telekalakítás eredményeként 
létrejött ingatlanok területére terjed ki. 
b) A területen lévő ingatlant érintő építész és kertépítészeti tevékenységet, valamint az ingatlanon 
építési tevékenységet, földmunkát, a természetes gyep növényzet megváltoztatását, kaszálást, 
rágcsáló irtást végezni,  

ba) a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint 
bb) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztállyal történő előzetes egyeztetést követően 
lehet. 

c) A területen előforduló fokozottan védett ürge védelme érdekében az alábbi természetvédelmi 
előírásokat be kell tartani: 

ca) Az ingatlanon belül az OTÉK előírásai szerint meghatározott, kötelező legkisebb 
zöldfelületként kijelölt területeket - lehetőleg összefüggő, - gyepes felületként szükséges fenntar-
tani, amelyeken építmény nem helyezhető el. 
cb) A zöldfelület minőségét a területek évi kétszeres tavaszi és őszi időszakban elvégzett 
kaszálásával szükséges fenntartani. 
cc) A zöldfelület kialakítása - a fokozottan védett ürge megóvása szempontjából előnyös maga-
slatok megtartásával, képzésével – kertépítészeti terv alapján szükséges. 
cb) A zöldfelületeken, a telekhatárokon kizárólag az ürgék számára is átjárható áttört kerítések 
létesítendők. 
cd) Az általános rágcsálóirtás kizárólag november végétől következő év február elejéig vége-
zhető, úgy, hogy a kihelyezett anyagok maradványai februárban már ne legyenek felvehető 
állapotban az ürgék számára.  
ce) A területen kizárólag olyan vízelvezető rendszer építhető ki, amiből az ürgék akadálytalanul 
ki tudnak mászni.  

 
2. § 

A Rendelet 24. melléklete – a 10-1 belterületi szabályozási tervlapra vonatkozóan – az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 

3. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2020. január 30. 
 
 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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1. melléklet a 4/2020. (I.31.) rendelethez 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) sz. rendelet 24. melléklet 10-

1 belterületi szabályozási tervlapja helyébe a következő tervlap lép: 
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II. 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 
 
2020. január 30. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

 
 

1/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  Fellebbezések elbírálása közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző maga-

tartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat fellebbezések 
elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult 
önkormányzati hatósági ügyekben” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben hozott I. fokú határozatok 
ellen benyújtott fellebbezéseket, és a Közgyűlés az alábbi döntéseket a határozat mellékletei szerint 
helybenhagyja: 
 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. 
841.508-2/2019. számú elsőfokú 

határozat 
 808.042/2020. 

I/2. 
841.265-5/2019. számú elsőfokú 

határozat 
 808.094/2020. 

 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
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2/2020. (I.30.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 

felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványok felügyelőbizottsági tagjaival 
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  
 

˗ A Szeleta Kultúráért Közalapítvány, 

˗ Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány, 

˗ Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, 

˗ Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány, 

˗ Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány, 

˗ Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, 

˗ Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány  
 
felügyelőbizottságából Soós Attila (………….……….……) elnök, valamint Gazdusné Pankucsi Katalin 
(………………….……..…), és Barta Gábor (……..………..………...) felügyelőbizottsági tagokat 
2020. január 31. napjával visszahívja.  
 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: azonnal 
 

 

3/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 

felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványok felügyelőbizottsági tagjaival kapcso-
latos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  
 

˗ A Szeleta Kultúráért Közalapítvány,  

˗ Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány,  

˗ Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány,  

˗ Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány,  

˗ Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány,  

˗ Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány,  

˗ Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány (a továbbiakban együtt: 
Közalapítványok) 
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1.1. felügyelőbizottságainak elnökévé:  

 
Dr. Kiss Jánost, születési név: …………….. (anyja neve: ……………….., születési helye, 
ideje: ……………….., …………………… alatti lakos, adóazonosító jel: ………………..), 

 
1.2. felügyelőbizottságainak tagjaivá: 

 
Révész Pétert, születési név: ………….. (anyja neve: …………………, születési helye, 
ideje: …………………., ……………………….. alatti lakos, adóazonosító jel: ………………..), 
Badány Lajost, születési név: ………….. (anyja neve: ………………., születési helye, 
ideje: ……………………., …………………….. . alatti lakos, adóazonosító jel: ……………….), 
Fodor Zoltánt, születési név: …………… (anyja neve: …………………….., születési helye, 
ideje: ……………………., …………………….. alatti lakos, adóazonosító jel: …….…………), 
Gazdusné Pankucsi Katalint, születési név: …………... (anyja születési neve: ……………., 
születési helye, ideje: …………..………, …………… alatti lakos, adóazonosító jel: ……………), 
Hegedüs Andreát, születési név: …………….. (anyja születési neve: ……………….., születési 
helye, ideje: ………………., ……………………. sz. alatti lakos adóazonosító jel: ……………..), 
Kopcsó Gábort, születési név: ………………… (anyja neve: ……………….., születési helye, 
ideje: …………….., ……………………………… alatti lakos, adóazonosító jel: ………………), 
Doszpoly Botond Lászlót, születési név: ………………….. (anyja neve: ……………….., 
születési helye, ideje: ………………., ………………. alatti lakos, adóazonosító jel: ………………), 
Feketéné Dr. Hegyi-Kéri Ágnest, születési név: ………… (anyja születési neve: ………………., 
születési helye, ideje: ……….………..,…………….…………… alatti lakos, adóazonosító 
jel: ………………….), 
Fülöp Petra Ilonát, szül.: ……………… (anyja neve: ………………, születési 
idő: ……………., ………………….. alatti lakos, adóazonosító jel: …………………..), 
Göröncsér Zsolt Tibort, születési név: ………………. (anyja neve: ………………., születési helye, 
ideje: ………………., …………………… alatti lakos, adóazonosító jel: …………………), 
Prokaj Tamást, születési név: …………….. (anyja neve: ………………., születési helye, 
ideje: ……………….., ………………….. szám alatti lakos, adóazonosító jel: ………………), 
Szabó Attilát, születési név: ……………….. (anyja születési neve: ……………….., születési helye, 
ideje: …………………….., ………………………. sz., adóazonosító jele: …………….), 
 
jelöli ki 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra.  

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: azonnal 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Közalapítványok alapító 
okiratainak módosítását a felügyelőbizottságok létszámának 13 főre (1 elnök és 12 tag) történő 
emelése és az 1. pontban megnevezett felügyelőbizottsági elnök és tagok kijelölése, továbbá az alapító 
képviselőjének változása alapján a képviselő nevének és képviseleti minősége feltüntetése, valamint 
a felügyelőbizottságok elnöke és tagjai esetében feltüntetett adatokkal egyezően, a közalapítványok 
kuratóriuma elnöke és tagjai – jogszabályok alapján kötelezően feltüntetendő, illetve feltüntethető – 
adataival történő kiegészítése tekintetében, egyúttal felhatalmazza és utasítja a Polgármestert a 
módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok, továbbá a 
felügyelőbizottsági elnök és tagok megbízásával kapcsolatos egyéb okiratok elkészítésére vonatkozó 
intézkedések megtételére, illetve az elkészített okiratok aláírására, illetve a változásbejegyzési 
kérelmek Miskolci Törvényszékhez történő benyújtására vonatkozó intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: 30 napon belül 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Közalapítványok 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak az Önkormányzat honlapján 
(www.miskolc.hu), valamint az Önkormányzati Közlönyben történő közzétételét.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: a változásbejegyzést elrendelő végzés kézhezvételétől számított 

30 napon belül 
 

2020. január 30. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 
4/2020. (I.30.) számú határozat 

 
Tárgy:  Az Integrált Területi Program (ITP) 4. sz. módosításának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Integrált Te-
rületi Program (ITP) 4. sz. módosításának elfogadására” című előterjesztést és a következő határo-
zatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 

képező módosított Integrált Területi Programot. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Közreműködik: 

Pályázati Osztály 
Városfejlesztési Főosztály 

Határidő: azonnal 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

módosított Integrált Területi Program dokumentumait, és az azt elfogadó Közgyűlési 
határozatot az Irányító Hatóságához megküldje.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pályázati Osztály 
Határidő: 2020. január 31. 
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5/2020. (I.30.) számú határozat 
 
 
Tárgy:  A Közgyűlés VIII-101/80.935/2014. számú határozatának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Cser-
készszövetséggel létrejött adásvételi szerződés módosítására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) hozzájárul 

a Közgyűlés 193/2017. (XI.30.) számú határozatával módosított, a Közgyűlés VIII-101/80.935/2014. 
számú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Cserkészszövetség 
(székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény 3/a.) között 2015. február 17. napján létrejött adásvételi 
szerződés módosításához akként, hogy  

a) az adásvételi szerződés 6.1. pontjában foglalt beruházási kötelezettség teljesítési határideje 
2025. december 31. napjára,  

b) az adásvételi szerződésben rögzített elidegenítési tilalom határideje 2040. december 31. 
napjára módosul, valamint  

c) a szerződés 6.3. pontjában foglalt fenntartási idő a beruházás megvalósításától kezdődő húsz 
évben kerüljön megállapításra.  

Amennyiben a Magyar Cserkészszövetség a jelen határozat alapján meghosszabbított teljesítési 
határidőre az adásvételi szerződésben foglaltak szerint a felújítási (beruházási) kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy köteles a nemteljesítési kötbért az Önkormányzat részére az adásvételi szerződésben 
foglaltak szerint megfizetni.  

 
2. A Közgyűlés akként rendelkezik, hogy a beruházási feladatok ellátása az alábbi ütemezés szerint 

történjen:  
a) legkésőbb 2020 évben a kiviteli tervek elkészítése, 
b) legkésőbb 2021 évben a közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
c) legkésőbb 2022. január 1-től a kivitelezés megkezdése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

dokumentálással. 
 
3. A Közgyűlés akként rendelkezik, hogy a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a Magyar 

Cserkészszövetség kössön a 8483 hrsz.-ú, természetben a Miskolc, Csengey Gusztáv utca 3. sz. alatti 
ingatlan vonatkozásában biztosítást, az épület nem megfelelő műszaki állapotából esetlegesen adódó 
valamennyi kár megtérítése érdekében.  
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletének 17. § b) pontja alapján – az irányadó jogszabályi előírások 
figyelembevételével - a Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon az adásvételi szerződés 
módosításának előkészítéséről, megszövegezéséről és aláírásáról, azzal, hogy a szerződés jelen 
határozat 1-3. pontjaiban nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal fennmaradnak. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2020. február 14. 
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6/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  A polgármester 2020. évi szabadságával kapcsolatos döntések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város polgármestere 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) 
bekezdésében foglaltak alapján Veres Pál főállású polgármester  

 
a. 2019. évben járó szabadságból 9 munkanap szabadságot nem vett igénybe, a ki nem vett 

szabadság mértéke 9 munkanap; 
b. 2020. évben 39 munkanap szabadságra jogosult, így összesen a 2020. évben igénybe vehető 

szabadsága az alábbi: 
 

Alapszabadság/év (2020.01.01. – 2020.12.31.):  25 munkanap 

Pótszabadság/év (2020.01.01. – 2020.12.31.): 14 munkanap 

2019. évben (2019.10.13. – 2019.12.31.)  
ki nem vett, tárgyévi szabadsághoz hozzászámítandó 
napok száma: 9 munkanap 

 
2. A Közgyűlés az 1. pontban megállapított 48 munkanap szabadság ütemezését a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 
 

3.  A Közgyűlés felkéri a jegyzőt arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere részére a jelen 
határozat 1. pontja szerint a 2020. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § 
(3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész 
vezetéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály, 3. pont tekintetében Humánerőforrás Osztály  
Határidő:   azonnal, 3. pont tekintetében folyamatos 
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7/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház Magyarország Kormá-

nyával közös működtetésére irányuló kezdeményezésről szóló tájékoztatás tudo-
másul vétele 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Nemzeti Szín-
ház és a Csodamalom Bábszínház Magyarország Kormányával közös működtetésére irányuló kezde-
ményezésről szóló tájékoztatás tudomásul vételére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodama-
lom Bábszínház Magyarország Kormányával közös működtetésére vonatkozó kérelmek benyújtásáról 
való tájékoztatást tudomásul veszi.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: azonnal 

 
 

8/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meg-

hozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés utó-
lagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri dön-
tésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról 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 1-3. számú mellékletét képező polgármesteri határozatok vonatkozásában. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
9/2020. (I.30.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabály-

zatának 1. számú módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
reklámhordozók létesítésére vonatkozó eljárásrend módosításával összefüggő döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2020. február 1. napjával hatályba lépő 1. 
számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
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10/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Miskolc Mechatronikai 

Ipari Park 12995/6 hrsz.-ú területére vonatkozó módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabály-
zatának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1. melléklete szerinti tar-
talommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-75/16.321-
2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének módosítását. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítész 
Közreműködik: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:  Azonnal 

 
 

11/2020. (I.30.) számú határozat 
 
Tárgy:  építésügyi igazgatási feladatok átadásával összefüggő döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat építésügyi 
igazgatási feladatok átadásáról összefüggő döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fővárosi és megyei kormányhivat-
alok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. 
törvény rendelkezései alapján rögzíti, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, jelen határozat 1. számú mellékletében foglalt ingó vagyontárgyak 2020. már-
cius 01. napjáig az állam ingyenes használatába kerülnek azzal, hogy a használati jogot a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal gyakorolja.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt 
térítésmentes használatba adáshoz szükséges építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő: 2020. január 31.  
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12/2020. (I.30.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc-Diósgyőri Református 

Egyházközség közötti feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyi-
latkozat  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc-
Diósgyőri Református Egyházközséggel történő együttműködésre” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
gyermekjóléti alapellátások keretében az alternatív napközbeni ellátás megvalósítása érdekében együtt 
kíván működni a Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközséggel, és elvi támogatást nyújt a nevezett 
Egyházközségnek az adott ellátás nyújtásához szükséges feltételek megteremtése, épületenergetikai tárgyú 
pályázat benyújtása érdekében.  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyúttal kifejezi azon szándékát, hogy a 
Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközség által igazolt jogcímen használt épületek KEHOP-5.2.13. 
azonosító számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című pályázat keretében 
történő felújítása, valamint az alternatív napközbeni ellátások nyújtásához nélkülözhetetlen hatósági 
működési engedély megszerzése esetén alternatív napközbeni ellátás nyújtására ellátási szerződést kíván 
kötni a Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközséggel.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal,  
 2. pont tekintetében 2020. december 31. 
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III. 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 
BIZOTTSÁG 

 
2020. január 28. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 
 

1/2020. (I.28.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 

Tárgy: Eszmék és Értékek Alapítvány 2019. évi Kulturális Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó 
módosítási kérelmének jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2019. évi Kulturális Mecénás Alap és Idegenforgalmi 
Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága az Eszmék és Értékek Alapítvány által benyújtott, 2019. december 19. 
napján kelt módosítási kérelemnek helyt ad és jóváhagyja az Eszmék és Értékek Alapítvány ré-
szére, a „XV. Miskolci Nemzeti Estély megrendezéséhez és a Kartal-Veczán díj 
adományozásának támogatására” témájú pályázat megvalósítására a Bizottság 18/2019. (V. 16.) 
számú határozatával megállapított 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatás válto-
zatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a felhasználás időszaka 2019. 
január 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje pedig 2020. 
április 30. napja. 
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges in-
tézkedéseket tegye meg.  
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2020. január 31. 
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2/2020. (I.28.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 2019. évi Kulturális Mecénás Alap pályáz-
athoz kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2019. évi Kulturális Mecénás Alap és Idegenforgalmi 
Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány által benyújtott, 2019. 
december 18. napján kelt módosítási kérelemnek helyt ad és jóváhagyja a Miskolc Város 
Közoktatásáért Közalapítvány részére, a „Miskolc Célpontban – helytörténeti vetélkedő” témájú 
pályázat megvalósítására, a Bizottság 18/2019. (V. 16.) számú határozatával megállapított 
300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatás változatlan pályázati céllal és módon 
történő felhasználását akként, hogy a felhasználás időszaka 2019. január 1. napjától 2020. március 
31. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje pedig 2020. április 30. napja.  
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály  
Határidő: azonnal 
 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges in-
tézkedéseket tegye meg.  
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2020. január 31. 
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3/2020. (I.28.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
 

Tárgy: A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány 2019. évi Idegen-
forgalmi Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmének jóváhagyása 

 
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 

és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2019. évi Kulturális Mecénás Alap és Idegenforgalmi 
Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

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

Ifjúsági és Sport Bizottsága a Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány 
által benyújtott, 2019. december 19-én kelt módosítási kérelemnek helyt ad és jóváhagyja a Bükk-
térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány részére, a „Ivókút felállítása a 
Szinvapark Bevásárlóközpont előtti területen című projekt megvalósítása” témájú pályázat 
megvalósítására, a Bizottság 21/2019. (V. 16.) számú határozatával megállapított és 27/2019. 
(VIII. 27.) számú határozatával módosított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű 
támogatás változatlan pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a felhasználás 
időszaka 2019. január 1. napjától 2020. április 30. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje 
pedig 2020. május 31. napja.  
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály  
Határidő: azonnal 

 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges in-

tézkedéseket tegye meg.  
 

Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály  
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2020. január 31 
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KIADJA: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

Szerkesztette: 

Busák Mária 

Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály 
Önkormányzati Igazgatási Osztály 

 

 

 

Jóváhagyta: 

Dr. Bodnár Tibor 
Önkormányzati Igazgatási Osztály 

osztályvezető 
 

 

 

KÉSZÜLT: 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 


