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I. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

RENDELETEI 

 

 

2020. február 27. napján tartott nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 

5/2020.(II.27.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról   

6/2020.(II.27.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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II. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 

2020. február 27. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 
 

13/2020. (II.27.) Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a 2021-
2023. évekre 

14/2020. (II.27.) Nyilatkozat az MVK Zrt. 2019. évi önkormányzati támogatásáról, a 
közösségi közlekedés 2020. évi fenntartásáról 

15/2020. (II.27.) A 2020. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése 

16/2020. (II.27.) A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek 

17/2020. (II.27.) Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak 
étkezési térítési díjának meghatározása 

18/2020. (II.27.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei 
Jogú Város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között 
létrejött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés 
meghozatala 

19/2020. (II.27.) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és a 
beiratkozásról szóló hirdetménnyel kapcsolatos döntés meghozatala 

20/2020. (II.27.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan 
önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

21/2020. (II.27.) Miskolc, belterület 6514/A/3, 5027, 5058/2 és 5057 hrsz.-ú ingatlanok 
egésze, míg a Miskolc, belterület 5049, 5032/1, 5033/1, 5034/1, 
5035/1, 5036/1, 5037/1, 5038/3 hrsz.-ú ingatlanok beruházással érin-
tett részei tulajdonjogának kisajátítást helyettesítő adásvétel útján a 
Magyar Állam részére történő átruházása 

22/2020. (II.27.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
112/2019. (XII.19.) számú határozatának módosítása 

23/2020. (II.27.) Az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítása 

24/2020. (II.27.) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 2. számú módosítása 
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III. 

 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 

 

2020. február 19. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

1/2020. (II.19.) A 26. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzetre vonatkozó 
feladatellátási szerződés megkötésének véleményezése 

2/2020. (II.19.) A 3. számú iskolafogászati körzetre vonatkozó feladatellátási 
szerződés megkötésének véleményezése 

3/2020. (II.19.) Szakmai vélemény kialakítása a 22. számú házi gyermekorvosi 
körzet praxisjogának Barancsiné Dr. Sárai Katalin Edit részére 
történő átadása tárgyában 

 

2020. február 24. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

4/2020. (II.24.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

5/2020. (II.24.) Méltányosságból történő bérbeadás 

6/2020. (II.24.) Bérleti jogviszony visszaállítása 

 

 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 
2020. február 24. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

1/2020. (II.24.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

2/2020. (II.24.) Méltányosságból történő bérbeadás 

3/2020. (II.24.) Bérleti jogviszony visszaállítása 

7/2020. (II.24.) Lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

8/2020. (II.24.) A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

9/2020. (II.24.) Önkormányzati bérlakás biztosítása jogi személy javára 

 
2020. február 24. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 

4/2020. (II.24.) A DSM Miskolc Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyása   

5/2020. (II.24.) Önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, valamint 
a Miskolc Holding Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő 
társaságainak 2020-2021. gázévi földgáz energia beszerzése 

6/2020. (II.24.) Tájékoztatás a 2020. évi közös villamos energia közbeszerzési 
eljárás eredményéről 
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KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 

BIZOTTSÁG 

 
 

2020. február 25. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

4/2020. (II.25.) A CINE-MIS Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a 
közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámo-
lójának, valamint a 2020. évi szakmai tervének jóváhagyása 

5/2020. (II.25.) A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai 
munkájáról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól 
szóló beszámolójának, valamint a 2020. évi szakmai tervének 
jóváhagyása 

6/2020. (II.25.) DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel történő 
közművelődési megállapodás megkötésének véleményezése 

 

 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

 
2020. február 26. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 

1/2020. (II.26.) Beszámoló a polgármester, az alpolgármester, a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról 
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I. 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

RENDELETEI 
 
 
2020. február 27. napján tartott alakuló nyílt ülésen hozott rendeletek: 
 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meg-
határozott 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) bekez-
désében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Me-
gyei 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. mel-
léklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 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. mel-
léklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat 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. mel-
léklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 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. mel-
léklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 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. mel-
léklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
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1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, 
valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított 
költségvetési szervekre, az Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre 
terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll. 
 

2. A költségvetés előirányzatai 
 

2. § 
 

(1)  A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 
a) 39.020.473.945 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 39.444.044.123 Ft költségvetési kiadással, 
c)   -  423.570.178 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)       -   16.577.118 Ft működési egyenleg, 
cb)       - 406.993.060 Ft felhalmozási egyenleg 
d)   1.085.000.000 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)      661.429.822 Ft finanszírozási kiadással, 
f)      423.570.178 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g)  40.105.473.945 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -16.577.118 Ft működési egyenle-

get, és cb) alpontjában megállapított - 406.993.060 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja 
szerinti 661.429.822 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 
1.085.000.000 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza. 

 
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) 

pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket és 
kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatonként, mérleg-
szerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.  

 
(4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata         34.066.651.063 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata  9.557.672.382 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 1.836.499.348 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata 12.322.516.931 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 443.000.000 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 9.906.962.402 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka 283.000.000 Ft, 
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  a költségvetés céltartaléka 30.000.000 Ft, 
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata          5.377.393.060 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata 5.236.393.060 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 140.000.000 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.000.000 Ft 
 

c) Finanszírozási kiadások előirányzata 661.429.822 Ft. 
 
3. A költségvetés további részletezése 

 
3. § 

 
(1)  A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek 
további részletezését a 2.1.- 2.14. mellékletek tartalmazzák. 

 
(2)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormány-

zat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, 
jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza. 

 
(3)  A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat fel-

adatonkénti kiadási előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes fel-
adatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb működési ki-
adásainak részletezését a 3.2.2. melléklet tartalmazza. 

 
(4)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, 

valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. 
melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruhá-
zásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bon-
tását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza.  

 
(5) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási 

törvény) rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvénye-
síthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. mel-
léklet tartalmazza.  

 
(6)  Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény rendelkezései 

alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, 
vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.  
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4. § 
 

A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
alapján teljesített 2020. évi bevételeket és kiadásokat.  
 

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal  
 

5.§ 
 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő fel-
adatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelem-
bevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meg-
határozott keretösszegen belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkor-
mányzat költségvetésében szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli hite-
lek, vagy kölcsönök felvétele érdekében – a Közgyűlés döntése és a jogszabályi előírások figyelem-
bevételével – eljárjon és a kapcsolódó szerződést megkösse.  

 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.  
 
(3)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári 

éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a 
költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások elnyeré-
sére.  

 
6.§ 

 
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó be-

vételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, 
jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. 
 

(2)  A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi 
feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.  
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intéz-
ményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelős-
séggel tartozik.  

 
(3)  Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek 

között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt fel-
adatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető. 

 
(4)  A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi esz-

közöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló  
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelem-
bevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és 
közvetett költségeknél.  
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7.§ 
 

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

 
(2)  Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előíráso-

kat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység 
megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladat-
körnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a vállalkozási maradványt 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (to-
vábbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben fog-
laltak figyelembevételével állapítják meg. 

 
5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 

 
8.§ 

 
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási hely-

zetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra, az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
figyelembevételével külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyű-
lést tájékoztatni kell. 
 

(2)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási hely-
zetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben, különösen a pályázatokhoz szükséges 
fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján visszatérítendő 
támogatást nyújtson.  

 
(3)  Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. (a továbbiakban: Áht.) által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi dön-
tése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 

 
6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása 

 
9.§ 

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

valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: 
 

a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 
b)Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként a tartalékba helyezett 
összeg 25%-áig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A 
keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. 
 

(2)  Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a Polgármester köteles a 
Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési 
rendeletbe be kell építeni. 
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7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 
 

10.§ 
 

(1)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. 
(XI.23.) önkormányzati rendelete alapján megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részéből kép-
zett céltartalék – a helyi adókról szóló törvényben foglaltakkal összhangban – 2020. évben az egyes 
felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: 

 
a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, 

b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása, 

c) az Önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása, 

d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre, vagy 
támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások 
támogatása, 
 

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

f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra 
tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, 

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

h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása. 
 
(2)  A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó megha-

tározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.  
 
(3)  A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben 

meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.  
 
(4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló ke-

retében tájékoztatást kell adni. 
 

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 
 

11.§ 
 

(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési be-
vételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az 
előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési marad-
ványból, a vállalkozási maradványból. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés 
után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 
saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem szemé-
lyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg ere-
jéig használható fel.  

 
(2)  A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.  
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(3)  A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, infor-

mációs rendszer keretében adnak tájékoztatást. 
 
(4)  A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem 

a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.  
 

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

 
12.§ 

 
(1)  Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok átcso-

portosítására – beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is – a polgármester jogosult. A 
módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosí-
tását. 

 
(2)  A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változ-

tatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. 
 
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát 

a Közgyűlés magának tartja fenn. 
 
(4)  Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell 

beépíteni.  
 

13.§ 
 

(1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelő-
irányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.  

 
(2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az 

intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév 
kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabály-
ban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyúj-
tani. 
 

(3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester 
haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

 
10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 

 
14.§ 

 
(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha 

a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az 
Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél 
az önkormányzati biztos kirendelését. 
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(2)  Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési 
eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték.  

 
(3)  Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.  
 
(4)  A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó 

rendelkezéseinek figyelembevételével.  
 
(5)  A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettségvállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkor-

mányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figye-
lembe kell venni. 

 
(6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati 

biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben ke-
letkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költség-
vetésében kell biztosítani.  

 
(7)  Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek 

állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az 
adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 

 
11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 

 
15.§ 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az 
átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált érték-
papírt vásároljon. 
 

16.§ 
 
(1)  Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.  
 
(2)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalá-

sokat folytasson.  
 
(3)  A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, vala-

mint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.  
 

17.§ 
 

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

 
(2)  A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.  
 

18.§ 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú 
keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 
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19.§ 
 

(1)  A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, csak 
akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a 
fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.  

 
(2)  A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál 

elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni. 
 
(3)  A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok ered-

ményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirány-
zatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot – különös tekintettel a felhalmozási hiány ter-
vezett nagyságrendjére – a Közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 
(4)  A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Polgármester a 

vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult. 
 

20.§ 
 
A Közgyűlés a kiadások készpénzben – a házipénztár útján – történő teljesítésének eseteit a költségvetési 

szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg: 
 a) a kiküldetési kiadások, 
 b) a reprezentációs kiadások, 
 c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke, 
 d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása, 
 e) elszámolásra felvett előlegek, 
 f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,  
 g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés 
kifizetései történhetnek készpénzben. 

21.§ 
 

b) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 
2020. évben havi 1.000,- Ft/fő. 

 
c) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2020. július 15. és 2020. december 15. napjáig kell 

bankszámlára utalással kifizetni.  
 

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása 
 

22.§ 
 

(1)  A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át: 
a) a Polgármester dönt: 

aa) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármes-
teri” előirányzatból 3,7 millió Ft összeg felhasználásáról, 
ab) Alpolgármester javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton be-

lül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatból 5 millió Ft összeg felhasználásáról, 
ac) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Kulturális 

rendezvények és feladatok támogatása” előirányzat felhasználásáról, 
ad) az „Egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról, 
ae) a „Kiemelt sportesemények támogatása” előirányzat felhasználásáról. 
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b) a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt a „Helyi Környezetvédelmi Alap” felhasz-
nálásáról, melyet elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő 
költségvetési évre át kell vinni. 
 

c) az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság dönt: 
ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,  
cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról. 
 

d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt  
da) a „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” előirányzat felhasználásáról 
db) a „Sport Mecénás Alap” előirányzat felhasználásáról, 
dc) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” előirányzat felhasználá-

sáról, 
 
dd) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság 

által felosztható” 6 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról, 
 
de) az „Idegenforgalmi Alap” előirányzat felhasználásáról. 
 

(2)  Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján ke-
rülhet sor. 

 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szerve-

zetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átüteme-
zésről, halasztásról még nem született döntés. 

 
(4) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellá-

tásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak 
szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és annak felróható nem teljesítésének 
jogkövetkezményeit a megállapodásokban rögzíteni kell. 
 

(5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten a 3. melléklet-
ben, az „Önkormányzat összesen” soron megtervezett – az intézmények kiadási előirányzatait 
nem tartalmazó – kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja meg. 
 

 
13. Záró rendelkezések 

 
23.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti. 

 
 
Miskolc, 2020. február 27. 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

6/2020. (II.27.) 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 me-
ghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint 1. mel-
léklet 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 2.1.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2019. évi költségve-
tésének 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)   68.732.001.543 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 105.428.961.410 Ft költségvetési kiadással, 
c)   - 36.696.959.867 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)      - 1.377.723.925 Ft működési egyenleg, 
cb)    - 35.319.235.942 Ft felhalmozási egyenleg 
d)    42.077.537.411 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)      5.380.577.544 Ft finanszírozási kiadással, 
f)    36.696.959.867 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g)  110.809.538.954 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.” 

 
2.§ 

 
A R. 2. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti -1.377.723.925 Ft működési egyen-
leget, 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 fi-
nanszírozza. 
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(2a) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti -35.319.235.942 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 
1.112.253.160 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   43.742.632.202 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata     10.081.018.361 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 2.179.684.198 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata  20.195.095.934 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata  600.370.974 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.686.462.735 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka  223.602.929 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka  0 Ft, 
  
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata        61.686.329.208 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata  58.011.868.237 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 282.502.068 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata  3.391.958.903 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata         5.380.577.544 Ft.” 

 
 

4.§ 
 

(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. 
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(10) A R. 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A R. 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2020. február 27. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 
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II. 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HATÁROZATAI 

 
2020. február 27. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 
13/2020. (II.27.) számú határozat 

 
Tárgy:  Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei várható összege a 2021-2023. évekre 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 
összegének megállapítására a 2021-2023. évekre” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2021-2023. évekre 
a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. 
 
Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásáért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                               azonnal 
 

14/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  Nyilatkozat az MVK Zrt. 2019. évi önkormányzati támogatásáról, a közösségi 

közlekedés 2020. évi fenntartásáról 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb 
kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
helyi közösségi közlekedést 2020. január 1-jétől 2020.december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közlekedés működtetéséhez 
(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2019. évre 
vonatkozóan – az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MVK Zrt.) 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának elkészítéséig - a Közszolgáltatási 
Szerződésében meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként nettó 1.502 millió Ft összegű, saját 
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.  

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi XLI. tv. 24. § (6) bekezdése alapján az 
MVK Zrt.-t mint szolgáltatót, pályáztatás nélkül, közvetlenül bízta meg a közszolgáltatási 
tevékenység ellátásával. 

 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Intézmény- és Társaságfelügyeleti Osztály 
Közreműködik: MVK Zrt. 
Határidő: folyamatos 
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15/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  A 2020. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szol-

gáló támogatás pályázat útján történő igénylése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb 
kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi 
lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati 
úton igénylésre kerüljön. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Intézmény- és Társaságfelügyeleti Osztály 
Közreműködő:  MIVÍZ Kft. 
 Határidő:  folyamatos 

 
16/2020. (II.27.) számú határozat 

 
Tárgy:  A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb 
kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés dönt a 2020. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében szereplő fejlesztési célú feladatainak 

megvalósításához előirányzott, legfeljebb 90 000 000,- Ft összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről. 
A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az Önkormányzat beszerzési 
eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerinti beszerzési eljárás(ok) lefolytatását. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzési 

eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény meghatározása során: 
a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékaként – a vonatkozó jogszabályi előírások 

figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges esetben ingatlan 
fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá  

b) a hiteltörlesztés tekintetében legfeljebb egy évi türelmi időt követő és legfeljebb 10 éves 
törlesztési határidő kerülhet rögzítésre a beszerzési eljárást megindító dokumentumban.  

 
3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést, amennyiben biztosítékul csak az önkormányzat saját 

bevétele szolgál a polgármester, amennyiben biztosítékul ingatlan fedezet bevonása szükséges a 
Közgyűlés hozza meg. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő hitel-, vagy kölcsön-szerződés, illetve szerződések – az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével, Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti Kormány engedélyezetést követően, valamint a 
Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzés után történő – aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal ill. folyamatos 
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17/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak étkezési térítési 

díjának meghatározása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb 
kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati fenntartású óvodákban 
dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés térítési díjának összegét 2020. évre az óvodákra 
vonatkozó hatályos nyersanyagnorma 63%-ában hagyja jóvá. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Miskolci Közintézmény -működtető Központ 
Határidő: azonnal 
 

18/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város területén 

működő nemzetiségi önkormányzatok között létrejött Együttműködési Megállapo-
dásokkal kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között 
megkötött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és 

- Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 

- Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata, 
között jelenleg érvényben lévő Együttműködési Megállapodásokat felülvizsgálta, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy azok módosítása nem indokolt. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
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19/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és a beiratkozásról szóló 

hirdetménnyel kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő beiratkozás időpontjának 
meghatározására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020/2021-as nevelési évre 

vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák tekintetében az óvodai beiratkozás 
idejét a következők szerint állapítja meg: 

 

2020. április 20. (8.00-tól 17.30 óráig) 
2020. április 21. (8.00-tól 17.30 óráig) 
2020. április 22. (8.00-tól 17.30 óráig) 

 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 

jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a határozat melléklete szerinti fenntartói hirdetmény 
közzétételéről dönt. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon a határozat melléklete szerinti fenntartói hirdetmény közzétételéről. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 

 
 

20/2020. (II.27.) 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 1-18. számú mellékletét képező polgármesteri határozatok 
vonatkozásában. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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21/2020. (II.27.) számú határozat 

Tárgy:  Miskolc, belterület 6514/A/3, 5027, 5058/2 és 5057 hrsz.-ú ingatlanok egésze, míg a 
Miskolc, belterület 5049, 5032/1, 5033/1, 5034/1, 5035/1, 5036/1, 5037/1, 5038/3 
hrsz.-ú ingatlanok beruházással érintett részei tulajdonjogának kisajátítást 
helyettesítő adásvétel útján a Magyar Állam részére történő átruházása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
tehermentesítő út I. és II. ütemének (Y HÍD) megvalósítása kapcsán érintett 
ingatlanok/ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam által történő megszerzésére irányuló 
döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Nvtv. 6. § (3c) és az Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése alapján dönt a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Y-híd beruházással érintett alábbi ingatlanok, 
alábbi térmértékkel és vételár ellenében kisajátítást helyettesítő adásvétel útján a Magyar Állam részére történő 
átruházásáról a Magyar Állam nevében eljáró NIF Zrt. közreműködésével az alábbiak szerint: 

 

Hrsz. Megnevezés Összterület 
(m2) 

Beruházással 
érintett 

terület (m2) 

Vételár 
(bruttó) Ft 

5057 kivett közterület 529 529 852.219.- 

5037/1 kivett közterület 411 33 54.648.- 

5035/1 kivett közterület 309 22 36.432.- 

5033/1 kivett közterület 284 10 16.560.- 

5049 kivett közút 2882 1402 2.160.482.- 

5058/2 kivett beépítetlen terület 1107 1107 19.696.851.- 

5038/3 kivett beépítetlen terület 862 181 2.668.664.- 

5036/1 kivett 2 lakóház, 2 gazd. épület, 
udvar, transzformátorház 

3138 338 4.278.404.- 

5034/1 kivett lakóház, udvar, 3 gazd. épület 3693 202 2.556.916.- 

5032/1 kivett lakóház, udvar, 4 gazd. épület 4145 66 835.428.- 

5027 kivett beépítetlen terület 763 763 6.390.888.- 

6514/A/3 kivett társasházi lakás 37 37 5.582.264.- 

 

A beruházással érintett ingatlanok/ingatlanrészek forgalmi értéke összesen bruttó 45.129.756.-Ft 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglalt feltételekkel a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések 
előkészítésére és aláírására.  

 

Felelős:   Polgármester 
Végrehajtás felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2020. március 15. 
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22/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 112/2019. (XII.19.) 

számú határozatának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil szervezet 
részére helyiség biztosítása tárgyában hozott határozat módosítására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 112/2019. (XII.19.) számú határozatát 

módosítja olyan módon, hogy a 112/2019. (XII.19.) számú határozat 1. pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 
 

„1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján akként rendelkezik, hogy határozatlan időre, térítésmentesen a „Várva Várt” 
Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 3. V. em./7.) használatába adja az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Miskolc 6571/60/A/31 helyrajzi számú, természetben Miskolc, 
Vörösmarty u. 45. szám alatt található ingatlan – jelen határozat mellékletét képező alaprajzon jelölt 
– összesen 62 m2 térmértékű helyiségeit.” 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 112/2019. (XII.19.) számú határozata 
jelen határozat mellékletét képező melléklettel egészül ki. 
 

3. A 112/2019. (XII.19.) számú határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a Miskolc 

Holding Zrt. útján gondoskodjon a használati szerződés módosításának előkészítéséről, 
megszövegezéséről és megkötéséről. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. - 3. pont tekintetében azonnal, a 4. pont tekintetében 2020. március 13. 

 

 
23/2020. (II.27.) számú határozat 

 
Tárgy:  az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK Zrt.-vel 
fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1. számú mel-
lékleteként szereplő, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. 
napján megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 20. számú Módosító 
szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 20. számú Módosító szerződés és a 
módosításokkal egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés aláírására.  

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 
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24/2020. (II.27.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 2. számú módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a Miskolc Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala átszervezéséről, egyúttal felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjét a 
feladatok hatékony, költségtakarékos ellátásához szükséges munkakörök ügyrendben való me-
ghatározására, valamint az ehhez, illetve - az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és 
önkormányzati fenntartású költségvetési szervek által ellátott feladatokra is tekintettel - a párhuzamos 
feladatellátások megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2020. március 1. napjával hatályba lépő 
2. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
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III. 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 

 
2020. február 19. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

 

1/2020. (II.19.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 

 
Tárgy: A 26. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzetre vonatkozó feladatellátási szer-

ződés megkötésének véleményezése 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének 5.1.14. pontja alapján – véleményezési jogkörében eljárva javasolja a 26. 
számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzet (praxiskód: 05 009 6294) praxisjogának Dr. Plés 
Tamás Gergő fogorvos részére történő átadását 2020. április 1. napjától. 

2./ A Bizottság – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének 5.1.8. pontja alapján – véleményezési jogkörében eljárva támogatja, hogy a körzet ellátása 
a továbbiakban új helyen, a 3529 Miskolc, Mikes K. u. 5. szám alatt található fogorvosi rendelőben 
történjen. 

3./ A Bizottság egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 26. számú 
iskolafogászati körzet működtetése tárgyában az Adamantin Kft.-vel (székhely: 3529 Miskolc, 
Bottyán János utca 16.) a feladat-ellátási szerződést megkösse azzal, hogy a személyes ellátásra 
kötelezett orvos Dr. Plés Tamás Gergő. A Bizottság egyetért továbbá azzal, hogy a Dental-Soft Kft.-
vel megkötött feladat-ellátási szerződés, amely alapján a fogorvosi feladatokat Dr. Ládi Renáta látta el, 
közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Lakosságszolgálati Főosztály  
Határidő: azonnal 
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2/2020. (II.19.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 

 
Tárgy: A 3. számú iskolafogászati körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésének 

véleményezése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
1. mellékletének 5.1.14. pontja alapján – véleményezési jogkörében eljárva javasolja a 3. számú is-
kolafogászati körzet (fogorvosi szolgálat kódja: 050096290) működtetésének átadását az Adamantin 
Kft. részére azzal, hogy a körzet fogorvosi feladatait Dr. Frank István látja el 2020. április 1. napjától. 
 
2./ A Bizottság – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 
5.1.8. pontja alapján – véleményezési jogkörében eljárva támogatja, hogy a körzet ellátása a továbbiakban 
új helyen, a 3529 Miskolc, Mikes K. u. 5. szám alatt található fogorvosi rendelőben történjen. 
 
3./ A Bizottság egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3. számú is-
kolafogászati körzet működtetése tárgyában az Adamantin Kft.-vel (székhely: 3529 Miskolc, Bottyán 
János utca 16.) 2020. április 1. napjától kezdődő hatállyal a feladat-ellátási szerződést megkösse, illetőleg 
a Dental-Soft Kft.-vel megkötött feladat-ellátási szerződést – közös megegyezéssel – 2020. március 31. 
napjával megszüntesse. 
 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Lakosságszolgálati Főosztály  
Határidő: azonnal 
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3/2020. (II.19.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 

 
Tárgy:  Szakmai vélemény kialakítása a 22. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjogának 

Barancsiné Dr. Sárai Katalin Edit részére történő átadása tárgyában 
 
1/ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
1. mellékletének 5.1.14. pontja alapján – véleményezési jogkörében eljárva javasolja a 22. számú házi 
gyermekorvosi körzet (3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25. szám praxiskód: 5044) praxisjogának 2020. 
április 1. napjától Barancsiné Dr. Sárai Katalin Edit részére történő átadását. 
 
Felelős: Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  Azonnal 
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 22. 
számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában SÁRAI ÉS TÁRSA Bt. -vel a feladat-ellátási 
szerződést megkösse azzal, hogy a személyes ellátásra kötelezett orvos Barancsiné Dr. Sárai Katalin 
Edit. A Bizottság egyetért továbbá azzal, hogy TETIN MEDICAL Kft.-vel megkötött feladat-ellátási 
szerződés, amely alapján a házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Nsossoné Dr. Nagy Franciska Zsuzsanna 
látta el, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
 
Felelős: Bizottság Elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  Azonnal 

 
  



XXX. ÉVFOLYAM                                       2. sz.                                       2020. FEBRUÁR 

30 

2020. február 24. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

 
4/2020. (II.24.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 

 
Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizott-
sága megtárgyalta a „Javaslat a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1.    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/D. § (1)-(2) bekezdése, valamint 6. § alapján a költségelven bérbe adandó lakások pá-
lyázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Ssz. Cím 
Első helyre javasolt pá-

lyázó 
Második helyre 

javasolt 

1 Szinva utca 25. 2/15.   

2 Szinva utca 25.4/5.   

3 Szinva utca 25. 6/7.   

4 Középszer u. 70. 1/3.   

5 Áfonyás u. 2. 3/1.   

6 Debreceni Márton tér 2. 1/9.    

7 Felsőruzsin körút 5. 9/4.   

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/C. § (5) bekezdése, valamint 2/D. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy az 
előterjesztés mellékletében meghatározott, az arra nem jogosultak által előterjesztett pályázatok ér-
vénytelenek, így azokat a Bizottság elutasítja. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága felkéri 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:  azonnal, illetve a 3. pont esetében a határozat  
  meghozatalát követő 30 napon belül 
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5/2020. (II.24.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat méltányosságból történő bérbeadásra” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bér-
letéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási ter-
vét jóváhagyó 55/2019 (VI. 20.) számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján  
 

………………………… (szül.hely. idő.: …………………..., an.: …………….) és házastársát 
…………………..  a ……………………… sz. alatt lévő 2 szoba plusz 1 félszobás, összkom-
fortos, 69 m2 alapterületű, piaci alapon bérbe adandó lakás bérlőivé kijelöli a szerződés 
megkötésének időpontjától számítva 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 további intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont esetében azonnal,  
  a 2. pont esetében a határozat meghozatalát követő 30 napon belül 
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6/2020. (II.24.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság határozata 

 
Tárgy: Bérleti jogviszony visszaállítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizott-
sága megtárgyalta a „Javaslat bérleti jogviszony visszaállítására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozzák:  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága a 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.: ……………, ……..…..., an.: ……………) a Miskolc, Középszer utca 
44. fsz. 3. szám alatti lakásra, 
 

a szerződés megkötésének időpontjától 1 éves határozott időtartamra bérlővé jelöli. 
 
2. 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 in-
tézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont esetében azonnal, a 2. pont esetében a határozat meghoza-

talát követő 30 napon belül 
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VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 
 
2020. február 24. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

 
1/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának 
elbírálására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1.    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2/D. § (1)-(2) 
bekezdése, valamint 6. § alapján a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, 
valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Ssz. Cím 
Első helyre javasolt 

pályázó 
Második helyre 

javasolt 

1 Szinva utca 25. 2/15.   

2 Szinva utca 25.4/5.   

3 Szinva utca 25. 6/7.   

4 Középszer u. 70. 1/3.   

5 Áfonyás u. 2. 3/1.   

6 Debreceni Márton tér 2. 1/9.    

7 Felsőruzsin körút 5. 9/4.   

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

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet 2/C. § (5) 
bekezdése, valamint 2/D. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy az előterjesztés 
mellékletében meghatározott, az arra nem jogosultak által előterjesztett pályázatok érvénytelenek, 
így azokat a Bizottság elutasítja. 

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

Bizottsága felkéri 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:  azonnal, illetve a 3. pont esetében a határozat  
 meghozatalát követő 30 napon belül 



XXX. ÉVFOLYAM                                       2. sz.                                       2020. FEBRUÁR 

34 

2/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat méltányosságból történő bérbeadásra” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
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.hely. idő.: ………………..., an.: ………………) és házastársát 
…………………….  a Miskolc, Második u. 1. 1/2. sz. alatt lévő 2 szoba plusz 1 félszobás, 
összkomfortos, 69 m2 alapterületű, piaci alapon bérbe adandó lakás bérlőivé kijelöli a szerződés 
megkötésének időpontjától számítva 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 további 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont esetében azonnal,  
 a 2. pont esetében a határozat meghozatalát követő 30 napon belül 
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3/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: Bérleti jogviszony visszaállítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat bérleti jogviszony visszaállítására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozzák:  
 

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 rendelete 25. § (2) bekezdése alapján a jogcím nélküli 
lakáshasználat rendezése érdekében  

 
……………………………. (sz.: ……………………., an.: ………………) a Miskolc, 
Középszer utca 44. fsz. 3. szám alatti lakásra, 
 

a szerződés megkötésének időpontjától 1 éves határozott időtartamra bérlővé jelöli. 
 
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:  1. pont esetében azonnal,  
  a 2. pont esetében a határozat meghozatalát követő 30 napon belül 
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7/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
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 28/B.§ (1) bekezdése alapján 

 

- Miskolc Felsőruzsin körút 11. 3/1. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, 
költségelven bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli ……………… (szül.neve.:………………. 
sz: …………………., an: ………………..) bérlői jogviszonyban a Miskolc Holding Zrt-nél 
létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 

- Miskolc Második utca 7. 3/2. szám alatt lévő 54 m2 alapterületű, 1 szoba plusz 2 félszobás, 
összkomfortos, piaci alapon adandó lakásra bérlővé kijelöli ………………………. 
(szül.neve.:………….. sz: …………………., an: …………….) bérlői jogviszonyban a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynél létesített 
munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 

- Miskolc Győri kapu 150. 3/14. szám alatt lévő 43 m2 alapterületű, 1 szoba plusz 1 félszobás, 
komfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli ………………… (sz: 
Miskolc, ……………….., an: …………..) bérlői jogviszonyban 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: azonnal, a 2. pont tekintetében a határozat meghozatalától  
 számított 30 napon belül 
 
 

8/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy:  A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának 
elbírálására” című előterjesztést és következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -

üzemeltetési Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről 
szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendeletének 2/D. § (3)-(4) bekezdése, valamint 7. §-a alapján 
a piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt 
pályázóit az alábbiak szerint állapítja meg: 
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 Lakás címe 

Első helyre 
javasolt 
pályázó 

Második helyre 
javasolt pályázó 

1.  Hegyalja u. 11. 4/3.   

2.  Hegyalja u. 17. 2/4.   

3.  Ady Endre u. 20. 1/9.   

4.  Régiposta u. 21. 2/6.   

5.  Ady Endre u. 20. 1/2.   

6.  Ady Endre u. 18. fsz/3.   

7.  Vászonfehérítő u. 66. 4/2.   

8.  Kurucz u. 33. 5/3.   

9.  Hegyalja u. 4.  1/2.   

10.  Hegyalja u. 4.  3/6   

11.  Losonczy István u. 17. fsz/1.   

12.  Hajós Alfréd u. 27. 10/1.   

13.  Losonczy István u. 17. 1/2   

14.  Ady Endre u. 18. 1/6.   

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

meltetési Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 
2/C. § (5) bekezdése, valamint 2/D. § (4) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy az 
előterjesztés mellékletében meghatározott, az arra nem jogosultak által előterjesztett pályáza-
tok érvénytelenek, így azokat a Bizottság elutasítja.  

 
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 megtéte-
lére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. és 2. pont esetében azonnal, illetve a 3. pont esetében a határozat 

meghozatalát követő 30 napon belül 
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9/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: önkormányzati bérlakás biztosítása jogi személy javára 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati bérlakás biztosítása jogi személy javára” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 10/E. § (2) bekezdése 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló üres önkormányzati lakásállományból a 
 
Diósgyőr FC Kft. (székhely: 3532 Miskolc, Andrássy u. 61., cégjegyzék szám: 05-09-011701, adószám: 
11755948-2-05, képviseli: Tamás Gábor cégvezető) mint bérlő részére 1 db önkormányzati bérlakás 
kerüljön biztosításra a vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
természetes személyek lakhatásának biztosítása céljából. 
 

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 30 napon belül 
 

2020. február 24. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 
 
 

4/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: A DSM Miskolc Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása   
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és  
-üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) 
bekezdése alapján, mint az adott társaság hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója - a 
DSM Miskolc Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.) Felügyelőbizottságának 
ügyrendjét a határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 
Felelős: Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: DSM Miskolc Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 
Végrehajtást felügyelő főosztály:     Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
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5/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
 
Tágy: Önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, valamint a Miskolc Holding 

Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságainak 2020-2021. gázévi földgáz energia 
beszerzése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és  
-üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, 
valamint a Miskolc Holding Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságainak 2020-2021. gázévi földgáz energia 
beszerzésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jóváhagyja azt, hogy a Miskolc Holding Zrt. 
koordinálásában megvalósuló 2020-2021. gázévi földgáz beszerzésben résztvevő, a 20 m3/óra 
lekötött gázteljesítmény feletti önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények a 
beszerzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodást – az adott egységek beszerzendő földgáz 
mennyiségére vonatkozóan – 1 Ft/m3+ÁFA megbízási díj mellett a Miskolc Holding Zrt.-vel, 
mint gesztor féllel megkössék. 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szerv: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: 2020. április 30. 
 

2. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 103/2017. (VI.14) sz. határozatában foglalt meghatalmazására is figyelemmel -: 
a. jóváhagyja azt, hogy a 20 m3/óra lekötött gázteljesítmény feletti fogyasztók 2020-2021. 

gázévi földgáz beszerzésére vonatkozó közös közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályai 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 29. §-ának 
megfelelő együttműködési megállapodásban kerüljenek rögzítésre.  

b. Továbbá a lefolytatandó közös közbeszerzési eljárás típusát – a 20 m3/óra lekötött 
gázteljesítmény feletti fogyasztók esetében – következőképpen határozza meg:  
a) a 2020-2021. gázévi földgáz energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a 

Kbt. XV. fejezet, uniós értékhatárt elérő értékű, 
b) „Nyílt eljárás” eljárási szabályai szerint kell lefolytatni,  
c) elektronikus árlejtés alkalmazásával, mely  
d) beszerzési eljárás az alábbi két rész szerinti bontásban kerül lefolytatásra: 

1. rész: MVK Zrt. (beleértve a CNG töltőállomás gázigényét) beszerzési igénye 
2. rész: önkormányzati intézmények – azaz az Önkormányzat egyszemélyes 

tulajdonában álló gazdasági társaságok és az önkormányzati fenntartású 
intézmények -, valamint a Miskolc Holding Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő 
alábbi társaságai beszerzési igénye: MIHŐ Kft., MIVÍZ Kft., Miskolci Fürdők Kft. 
és Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 

c. Egyúttal a Bizottság jóváhagyja, hogy a Miskolc Holding Zrt. által nyújtott szolgáltatásért 
járó közbeszerzési lebonyolítási díj mértéke a beszerzés becsült nettó értékének maximum 
2%-ban, de legfeljebb nettó 1.000.000,- Ft összegben kerüljön meghatározásra. 

d. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy a 
2020-2021. gázévi földgáz energia beszerzésére vonatkozó beszerzési igény teljesítéséhez 
szükséges, előző alpontokban meghatározott megállapodásokat a határozatban 
foglaltaknak megfelelően készítse elő, és gondoskodjon azok megkötéséről. 
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Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szerv: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: azonnal, illetve 2020. április 30. 

 
3. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jóváhagyja azt, hogy a 20 m3/h gázteljesítmény 

alatti önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények a 2020-2021. gázévi földgáz energia 
beszerzéseiket továbbra is az egyetemes szolgáltatás keretében bonyolítsák a szabadpiaci 
árkockázatok kiküszöbölése miatt. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szerv: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
6/2020. (II.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
 
Tárgy: Tájékoztatás a 2020. évi közös villamos energia közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztatás a 2020. évi közös villamos energia közbeszerzési eljárás eredményéről” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága elfogadja „Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci beszerzése 2020.01.01. 00:00 CET - 
2020.12.31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos 
energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről adott 
tájékoztatást. 

 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő szerv: Városüzemeltetési és Műszaki Osztály 
Határidő: azonnal 
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KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 
BIZOTTSÁG 

 
2020. február 25. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 
 

4/2020. (II.25.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 

Tárgy:  A CINE-MIS Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a közszolgáltatási szer-
ződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2020. évi szakmai 
tervének jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról 
és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2020. évi szak-
mai tervének jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a közszolgáltatási 
szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolóját, valamint a 2020. évi szakmai tervét a határozat 
1. és 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: azonnal 

 
 

5/2020. (II.25.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 

Tárgy:  A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a közszol-
gáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2020. 
évi szakmai tervének jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai 
munkájáról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 
2020. évi szakmai tervének jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a közszol-
gáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolóját, valamint a 2020. évi szakmai tervét a 
határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő: azonnal 
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6/2020. (II.25.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 
 
Tárgy:  DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési megállapo-

dás megkötésének véleményezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel tör-
ténő közművelődési megállapodás megkötésének véleményezésére” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.12. pontja szerinti véleményezési jogkörében eljárva – megtár-
gyalta és támogatja  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
 

DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesület közművelődési megállapodásának 
megkötését 

 
2020. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő, öt éves határozott időtartamra jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 

2020. február 26. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 
 

1/2020. (II.26.) Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata 
 

Tárgy: Beszámoló a polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatainak leadásáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 
„Javaslat a polgármester, az alpolgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilat-
kozatainak leadásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága elfogadja a 
Bizottság elnökének beszámolóját arról, hogy a polgármester, az alpolgármester, valamint a helyi 
önkormányzati képviselők a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
39. § (1) bekezdésében foglalt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesítették. 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri a 
Bizottság Elnökét, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését, valamint 
polgármesterét tájékoztassa a vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatos bizottsági döntésről. 
 
Felelős: Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály  
Határidő:                           1. pont azonnal, 2. pont 2020. február 27. napján tartandó közgyűlési ülésig 
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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 


