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I.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
28/2020. (IX.25.)

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

II.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
110/2020. (IX. 24.) Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezésekkel kapcsolatos döntés
meghozatala
111/2020. (IX. 24.) a Miskolci Százszorszép Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői)
megbízásának (beosztásának) ellátására kiírt pályázat elbírálása
112/2020. (IX. 24.) a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójának kinevezés-módosítása
113/2020. (IX. 24.) gazdaságfejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötése
114/2020. (IX. 24.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben
meghozott polgármesteri döntésekről
115/2020. (IX. 24.) az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok
eléréséhez szükséges döntés
116/2020. (IX. 24.) A 01470/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem
jóváhagyása
117/2020. (IX. 24.) A 60795 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem
jóváhagyása
118/2020. (IX. 24.) Komposztkeretek térítésmentes használatba adása
119/2020. (IX. 24.) a Magyar Házak Nonprofit Kft. részére ingatlanhasználat biztosítása
120/2020. (IX. 24.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához való csatlakozás vonatkozásában felmerülő feladatok
121/2020. (IX. 24.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra
vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása
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III.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ
BIZOTTSÁGAI ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK
III.1.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA
ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK
1/2020. (IX.03.)
2/2020. (IX.22.)

A Miskolci Önkormányzati Rendészet átalakítására vonatkozó koncepció
elfogadása
A Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójának vezetői tevékenységével
kapcsolatos előzetes állásfoglalás

III.2.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS,
TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK
9/2020. (IX.08.)

11/2020. (IX.08.)

2020. évi „Kulturális Mecénás Alap” pályázati felhívásaival kapcsolatos
döntések
2020. évi „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” pályázati felhívásával
kapcsolatos döntések
2020. évi „Idegenforgalmi Alap” pályázati felhívásaival kapcsolatos döntések

12/2020. (IX.08.)

2020. évi „Sport Mecénás Alap” pályázati felhívásaival kapcsolatos döntések

13/2020. (IX.08.)

2020. évi „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények” pályázati
felhívásaival kapcsolatos döntések
a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett
munkájáról szóló beszámolójának és 2020/2021. évadtervének jóváhagyása
a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett
munkájáról szóló beszámolójának és 2020/2021. évadtervének jóváhagyása
a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2019/2020. évi évad
beszámolójának és 2020/2021. évi évadtervének jóváhagyása
Az „Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány
közművelődési megállapodásának meghosszabbítása
2020. évi Idegenforgalmi Alapból igényelhető támogatásra érkezett pályázatok
elbírálása
A 2020. évi Sport Mecénás Alap elosztására vonatkozó döntés meghozatala

10/2020. (IX.08.)

14/2020. (IX.22.)
15/2020. (IX.22.)
16/2020. (IX.22.)
17/2020. (IX.29.)
18/2020. (IX.29.)
19/2020. (IX.29.)
20/2020. (IX.29.)
21/2020. (IX.29.)
22/2020. (IX.29.)

A 2020. évi Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények
támogatásának elosztására vonatkozó döntés meghozatala
2020. évi Kulturális Mecénás Alapból igényelhető támogatásra érkezett
pályázatok elbírálása
2020. évi művészeti és tudományos ösztöndíjak elnyerésére beérkezett
pályázatok elbírálására
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III.3.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT
HATÁROZATOK
33/2020. (IX.21.)
34/2020. (IX.21.)
35/2020. (IX.21.)
36/2020. (IX.21.)
37/2020. (IX.21.)

a Miskolc, Csabavezér utca 55. elhelyezkedő „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan elidegenítése
a közösségi hasznosításra átadott lakásokról szóló beszámoló elfogadása
az Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terv 3. számú módosításának
jóváhagyása
Méltányosságból történő bérbeadás
lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása

III.4.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ÁLTAL
MEGHOZOTT HATÁROZATOK
13/2020. (IX.21.)
14/2020. (IX.21.)
15/2020. (IX.21.)
16/2020. (IX.21.)

A 32. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzetre vonatkozó
feladatellátási szerződés megkötésének véleményezése
Méltányosságból történő bérbeadás
A szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek
támogatására kiírt pályázatok elbírálása
A Polgármesteri Járványügyi Operatív Törzs Covid-19 humánjárvánnyal
szembeni védekezés során végzett munkájáról szóló tájékoztatás
tudomásulvétele

IV.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI
IX-154/308471-4/2020

Miskolc, III. ker. belterület 38402/1 és 31327/1 helyrajzi számú
ingatlanon térfigyelő kamerarendszer villamos energia ellátása során
érintett területrészének térítésmentes használatba vétele
IX-155/803188/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci
Közintézmény-működtető Központ gazdasági vezető (magasabb
vezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására kiírt pályázat
elbírálása
IX-156/101.806/2020.
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére 30.000.000.- Ft
bevétellel fedezett visszatérítendő támogatás biztosítása
IX-157/803375/2020.
a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatói beosztásának
ellátására vonatkozó pályázat kiírása
IX-158/MH-IGI-5576-2/2020. a Miskolc, Gémeskert utcában elhelyezkedő "kivett beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan elidegenítése
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I.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
28/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában és 143. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (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. §
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Önkormányzati ingó vagyontárgy tulajdonjogát ingyenesen átruházni – törvényben
meghatározottakon kívül – abban az esetben lehet, amennyiben az ingó vagyontárgy értéke a bruttó
10 millió forintot nem haladja meg.”
2. §
A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról kizárólag a Közgyűlés
dönthet.”
3. §
A Rendelet 12. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Önkormányzati ingó vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról:
a) bruttó 5 millió forintot meg nem haladó értékű vagyon esetében Polgármester, és
b) bruttó 5 millió forintot meghaladó értékű vagyon esetében Városgazdálkodási és-üzemeltetési
Bizottság jogosult dönteni.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Miskolc, 2020. szeptember 24.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester
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II.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
110/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

Egyedi szociális
meghozatala

hatósági

ügyekben

fellebbezésekkel

kapcsolatos

döntés

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat fellebbezések
elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
I/1.
II/1.

I. fokú határozat száma
SZOC: 944014-3/2020. számú I.
fokú határozat
SZOC: 944358-1/2020. számú I.
fokú határozat

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Kérelmező
********

Ügyiratszám
808851/2020.

********

808868/2020.

Polgármester
Önkormányzati Igazgatási Osztály
8 nap
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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111/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

a Miskolci Százszorszép Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízásának
(beosztásának) ellátására kiírt pályázat elbírálása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elbírálta a „Javaslat a Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Százszorszép Óvoda magasabb vezetői
(intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására” című előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. november 1. napjától 2025. július
31. napjáig terjedő időszakra a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci
Százszorszép Óvoda (3530 Miskolc, Serház u. 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátására - határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban óvodapedagógus munkakörben
fennálló kinevezése mellett –
Ádám Anikó Ágnes
(született: ***********,
születési hely, idő: *********.,
anyja neve: ***********,
lakcím: *********.)
részére megbízást ad.
2. Az 1. pont szerinti intézményvezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján kerül
megállapításra.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesterét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
az 1. - 2. pont tekintetében azonnal,
a 3. pont tekintetében 15 napon belül
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112/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójának kinevezés-módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci
Önkormányzati Rendészet igazgatójának kinevezés-módosítására” című előterjesztést és a
következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Kovács László Csaba igazgató Miskolci
Önkormányzati Rendészetnél (3531 Miskolc, Győri kapu 27/B.) fennálló kinevezését 2020. szeptember
25. napjától kezdődően határozatlan időre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
48. § (2) bekezdés d) pontja alapján igazgató munkakörről szolgálatvezető munkakörre módosítja.
2. Az 1. pont szerinti szolgálatvezető illetménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján kerül megállapításra, melynek összege bruttó 350.000,-Ft/hó.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a kinevezés-módosítással kapcsolatos munkáltatói intézkedések, valamint az igazgatói
beosztás betöltésére pályázat kiírásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
az 1. - 2. pont tekintetében azonnal,
a 3. pont tekintetében 15 napon belül
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113/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

gazdaságfejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a
gazdaságfejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére”
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott kötelező, továbbá az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
4. § (1) bekezdés 16. és 21. pontja szerint önként vállalt közfeladatok ellátása céljából, valamint Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési
programjáról szóló 32/2008. (XI. 26.) számú rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt.-vel a gazdaságfejlesztési feladatok, ezen belül különösen a befektetésszervezési, a vállalkozásfejlesztési és a gazdaságfejlesztési célú ingatlanfejlesztési tevékenységek ellátására
irányuló, 2029. december hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra történő közszolgáltatási szerződés
megkötését a melléklet szerinti tartalommal.
2./ A jelen határozatban foglalt feladatok ellátásának finanszírozását a mindenkori költségvetési
rendeletben meghatározott összeg biztosítja.
3./ Miskolc Megyei Jogú Váras Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1./
pontban körülírt szerződés jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő osztály:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt.
Gazdálkodási Főosztály
Polgármesteri Kabinet
1. és 2. pont tekintetében azonnal
3. pont tekintetében 30 napon belül
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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2020. SZEPTEMBER

114/2020. (IX. 24.) 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 1-15. számú mellékletét képező polgármesteri határozatok
vonatkozásában.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
/A határozat mellékletei a Közlöny mellékletét képezik./
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2020. SZEPTEMBER

115/2020. (IX. 24.) számú határozat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az éghajlati
vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez szükséges döntések
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy környezeti és
éghajlati vészhelyzet áll fenn, és kinyilvánítja, hogy feladat- és hatáskörén belül minden lehetséges
intézkedést meg kíván tenni a veszély elhárítására.

2.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy terjesszen
elő döntéstervezetet a klímasemlegesség elérése, a környezeti szempontból káros támogatások
megszüntetése érdekében teendő konkrét lépésekről, különös tekintettel
a.
b.
c.

az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a település lakóépületei fűtésének
korszerűsítésére,
az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a lakóépületek hőszigetelésére,
az önkormányzat, annak cégei, valamint a településen működő gazdasági társaságok
tulajdonában álló gépjárművek nulla kibocsátású járművekkel való felváltására.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:
3.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy terjesszen
elő döntéstervezetet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez társuló szociális
intézkedésekre, az igazságos és méltányos átmenet biztosítása érdekében.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

4.

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Lakosságszolgálati Főosztály
2020. december 1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében nyújtson be pályázatot a 2. és a 3. pontban említett intézkedések
finanszírozásának az Európai Unió forrásai terhére történő támogatására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

5.

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Városfejlesztési Főosztály
Miskolc Holding Zrt.
2020. december 1.

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Városfejlesztési Főosztály
Miskolc Holding Zrt.
2020. december 1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy évente
nyújtson be jelentést a fenti rendelkezések végrehajtásáról, és tegyen javaslatot az éghajlati
vészhelyzet elhárításához való hozzájárulás érdekében alkotott döntéseknek a cél elérése érdekében
szükséges módosítására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
minden évben a zárszámadással egyidejűleg
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2020. SZEPTEMBER

116/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

A 01470/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem
jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat belterületbe
vonási kérelmek jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 01470/11
helyrajzi számú, 44788 m2 alapterületű ingatlan belterületbe vonását. A terület felhasználási célja
Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati
rendelet szerint kertvárosias lakózónában kialakuló építési telek.
c)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon
az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosaival kötendő megállapodás előkészítéséről, amely
tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.)
számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert.

d) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az
59/2018. (V.17.) számú határozatban foglaltakon túl az ingatlan tulajdonosaival kötendő
megállapodásban kerüljön kikötésre, hogy a belterületbe vont ingatlanból az építési telkek
kialakításával egyidejűleg kialakuló útterületet a kérelmező köteles az Önkormányzattal
egyeztetett és az Önkormányzat által elfogadott tervek alapján, annak megfelelően kiépíteni,
valamint azt követően az „út” ingatlant az Önkormányzat részére térítésmentesen átadni. Az
Önkormányzat a felhasználási célt abban az esetben tekinti teljesítettnek, amikor az építési telkek
kialakításra kerülnek és az építési telkek kialakításával összefüggő útterületek a jogszabályokban
előírt közművekkel együtt az előzetesen az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján és
azokban foglaltak szerint megépítésre kerülnek, valamint térítésmentes átadásuk az
Önkormányzat részére megvalósul. A kérelmező köteles vállalni az „út” ingatlan átadásával
egyidejűleg az Önkormányzat feladatellátási kötelezettségének növekedéséből adódó
költségnövekmény 50%-ának 10 évre vetített összegének megtérítését.
e)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az
ingatlan tulajdonosokkal történő megállapodás jelen, valamint az 59/2018. (V.17.) számú
határozat keretei között történő aláírására, valamint egyéb kapcsolódó intézkedések megtételére,
továbbá az 1. pont szerinti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtására.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
Az 1. pont tekintetében azonnal.
Az 2-3. pont tekintetében a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
A 4. pont tekintetében a kérelmező által a szükséges dokumentumok
becsatolását követően.
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2020. SZEPTEMBER

117/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

A 60795 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem
jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat belterületbe
vonási kérelmek jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 60795 helyrajzi
számú ingatlan belterületbe vonását. A terület felhasználási célja Miskolc Megyei Jogú Város
Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet szerint
hétvégiházas üdülőzóna.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a kérelmezőt értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről. Egyúttal felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosával kötendő
megállapodás előkészítéséről, amely tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az
ingatlan tulajdonosával történő megállapodás jelen, valamint az 59/2018. (V.17.) számú határozat
keretei között történő aláírására, valamint egyéb kapcsolódó intézkedések megtételére, továbbá az
1. pont szerinti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalhoz történő benyújtására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
Az első pont tekintetében azonnal.
Az 2. pont tekintetében a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
A 3. pont tekintetében a kérelmező által a szükséges dokumentumok
becsatolását követően.
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118/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

Komposztkeretek térítésmentes használatba adása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a LIFE projekt
keretében komposztkeretek átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti helyi
környezet- és természetvédelem közfeladat ellátásának elősegítése érdekében térítésmentes
használatba ad bejelentett miskolci lakcímmel rendelkező természetes személyek, illetve az Nvtv. 3.
§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján – a törvény erejénél fogva – átlátható szervezetnek
minősülő, miskolci székhellyel rendelkező jogi személyek részére 600 darab vörösfenyő anyagú, lapra
szerelt komposztkeretet az igénylőlapok beérkezési sorrendje szerint, a rendelkezésre álló mennyiség
erejéig.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja alapján
felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti használati szerződés szövegének megállapítására,
elfogadására, és a szerződés aláírására, valamint annak esetleges módosítására.
3. A 2. pont szerinti szerződésben rögzíteni kell különösen, de nem kizárólagosan:
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatba ad az igénylőnek
ingatlanonként egy darab komposztkeretet;
b) a jogviszony 3 év határozott időre, de legfeljebb a közfeladat ellátás idejére jön létre;
c) a vagyontárgyak használatával járó, a használót terhelő, illetve megillető – nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvényben is foglalt – kötelezettségeket és jogokat, a szerződés
jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit.
d) a használó részt vesz egy 45 perces tájékoztatón, ahol a komposztálás jó gyakorlatához kap
segítséget,
e) a tájékoztatót követően a komposztkeretet önerőből elszállítják,
f) a szerződés hatálya alatt rendeltetésszerűen használják a használatukba adott komposztkeretet
és biztosítják a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének lehetőségét.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Főosztály
Határidő:
Az 1. pont tekintetében azonnal, a 2-3. pont tekintetében 30 nap
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2020. SZEPTEMBER

119/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

a Magyar Házak Nonprofit Kft. részére ingatlanhasználat biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Javaslat a Magyar Házak Nonprofit
Kft.-vel fennálló közművelődési- és közfeladat ellátási szerződéssel összefüggésben
helyiségbérlet biztosítására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a helyiségek
bérletéről szóló 19/2011. (V. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Magyar Házak
Nonprofit Kft. részére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 16. pontjában
meghatározott közfeladatok ellátásának elősegítése céljából, - figyelemmel a Magyar Házak
Nonprofit Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a Felvidék Ház létrehozása
és üzemeltetése céljából létrejött közművelődési- és közfeladat ellátási megállapodásra - legfeljebb a
közművelődési- és közfeladat ellátási szerződés időtartamára, 75.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj,
valamint az ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak,
karbantartási költségek) megfizetése mellett, 6 hónapos rendes felmondási idő kikötése mellett bérbe
adja a Magyar Házak Nonprofit Kft. részére a Miskolc 2450/A/25 hrsz.-ú, természetben Miskolc,
Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatti 19 m2 nagyságú helyiséget.
2. A Magyar Házak Nonprofit Kft.-nek a bérleti szerződésben kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy
a közfeladatot az ingatlanban legkésőbb 2020. október hó 31. napjáig megkezdi, továbbá annak
ellátásáról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a tárgyévet követő év
május 31. napjáig. Ezen kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén az Önkormányzat javára a
bérleti szerződés tekintetében az azonnali felmondás lehetőségét kell biztosítani.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés előkészítéséről és
megkötéséről.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:
az 1-2. pont tekintetében: azonnal
a 3. pont tekintetében: legkésőbb 2020. szeptember 30.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Házak Nonprofit Kft. között a Felvidék Ház létrehozása
és üzemeltetése tárgyában létrejött közművelődési- és közfeladat ellátási megállapodás kerüljön
módosításra, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a közművelődési- és közfeladat ellátási
megállapodás módosításának az alábbi tartalommal történő aláírására és az ehhez kapcsolódó
intézkedések megtételére:
- a hatályba lépésének időpontja, azaz a Felvidék Ház működésének megkezdése legkésőbb 2020.
október 31. napjában kerüljön meghatározásra, és
- az 1-4. pontok alapján megkötött bérleti szerződés megléte esetén, feladatellátási helyként a Miskolc,
Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlan földszintjén található 62,5 m2 alapterületű helyiség mellett, a
Miskolc 2450/A/25 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatti 19 m2
nagyságú helyiség kerüljön megjelölésre.
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Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

Polgármester
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
az 4. pont tekintetében: a 3. pontban megjelölt bérleti szerződés
megkötését követően haladéktalanul
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120/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához való csatlakozás vonatkozásában felmerülő feladatok

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához való csatlakozására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának jelen határozat 1. melléklete szerinti Általános
Szerződési Feltételek dokumentumban közzétett eljárásrendjét elfogadva csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a
Polgármestert a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentum, különös tekintettel a 2. melléklet
szerinti nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály
azonnal

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot
jelen határozat 3. és 4. melléklet szerinti tartalommal írja ki.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály
2020. október 5.

3./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghatározza, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában 150 fő keret erejéig kerüljenek a
pályázatok elfogadásra, melyből 130 fő „A” típusú, 20 fő „B” típusú pályázó részesülhet 5 000,- Ft/fő/hó
támogatásban, jelen határozat 5. mellékletében meghatározott szempontrendszer alapján.
Amennyiben az engedélyezett „B” típusú keret erejéig nem érkezik elegendő számú érvényes pályázat,
akkor a megmaradó keretszám az „A” típusú pályázatra biztosított keretszámot növeli.
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésbe a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási összegének pénzügyi fedezetét építse be.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Gazdálkodási Főosztály
2021. évi költségvetés elfogadásáig

4./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egészségügyi, Szociális
és Környezetegészségügyi Bizottságot és a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntéseket együttes ülésen hozzák meg, jelen
határozat 5. mellékletében megfogalmazott bírálati szempontok alapján.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály
2020. november 20.
/A határozat mellékletei a Közlöny mellékletét képezik./

18

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

121/2020. (IX. 24.) számú határozat
Tárgy:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó
Gazdasági Programjának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei

Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának
elfogadására című előterjesztést és a következő határozatot hozza.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20202024. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programját.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Gazdálkodási Főosztály
Határidő:
azonal
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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III.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ
BIZOTTSÁGAI ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK
III.1.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA
ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK
1/2020. (IX.03.) Rendészeti Bizottság határozata
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága megtárgyalta a
„Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet átalakítására vonatkozó koncepció elfogadására”
tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Tárgy: a Miskolci Önkormányzati Rendészet átalakítására vonatkozó koncepció elfogadása
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolci Önkormányzati Rendészet
átalakítására vonatkozó koncepciót.
Felelős:
Határidő:

Bizottság Elnöke
azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága felkéri
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a Miskolci Önkormányzati
Rendészet átalakítására vonatkozó, elfogadott koncepció alapján gondoskodjon a Miskolci
Önkormányzati Rendészet szervezeti és működési szabályzata átdolgozásának előkészítéséről.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Miskolci Önkormányzati Rendészet
Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
2020. november 30.
Szilágyi Szabolcs sk.
elnök
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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2/2020. (IX.22.) Rendészeti Bizottság határozata
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága megtárgyalta a
„Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet működésével kapcsolatos alapítói döntés
előkészítésének kérésére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Tárgy: a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójának vezetői tevékenységével kapcsolatos
előzetes állásfoglalás
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága felkéri
Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesterét arra, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet
igazgatójának kinevezés módosítása tárgyában előterjesztést nyújtson be Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő ülésére, valamint gondoskodjon a
közgyűlési döntés meghozatalát követően új vezetői pályázat kiírásáról.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága javasolja
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet
igazgatójának kinevezését igazgató munkakörről szolgálatvezető munkakörre módosítsa.
Felelős:
Határidő:

Bizottság Elnöke
azonnal
Szilágyi Szabolcs sk.
elnök
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III.2.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS,
TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK
9/2020. (IX.08.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi „Kulturális Mecénás Alap” pályázati felhívásaival kapcsolatos döntések
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a kulturális, művészeti, tudományos, turisztikai és sport
témájú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2020.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelete alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2014. (XII. 19.) rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörben
eljárva – a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Kulturális Mecénás Alapból
igényelhető 2020. évi támogatásokra vonatkozó pályázati felhívást.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről, a pályázati eljárás lebonyolításáról, valamint a pályázati
eljárást lezáró döntési javaslat Bizottság elé terjesztéséről.
Felelős:
Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Határidő:
az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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10/2020. (IX.08.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” pályázati felhívásával kapcsolatos
döntések
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a kulturális, művészeti, tudományos, turisztikai és sport
témájú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2020.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelete alapján, Miskolc Város művészeti és tudományos ösztöndíjainak
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI. 1.) számú rendelet 3. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.
19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a jelen
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 2020. évi Művészeti és tudományos ösztöndíjak
odaítélésére irányuló pályázati felhívást.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével
gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről, a pályázati eljárás lebonyolításáról, valamint a pályázati
eljárást lezáró döntési javaslat Bizottság elé terjesztéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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11/2020. (IX.08.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi „Idegenforgalmi Alap” pályázati felhívásaival kapcsolatos döntések
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a kulturális, művészeti, tudományos, turisztikai és sport
témájú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2020.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelete alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.3. pontja szerinti átruházott feladat- és
hatáskörben eljárva – a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Idegenforgalmi
Alapból igényelhető 2020. évi támogatásokra vonatkozó pályázati felhívást.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon
a pályázati kiírás közzétételéről, a pályázati eljárás lebonyolításáról, valamint a pályázati eljárást lezáró
döntési javaslat Bizottság elé terjesztéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: azonal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./

24

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

12/2020. (IX.08.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi „Sport Mecénás Alap” pályázati felhívásaival kapcsolatos döntések
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a kulturális, művészeti, tudományos, turisztikai és sport
témájú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2020.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontja alapján – a jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Sport Mecénás Alapból igényelhető 2020. évi
támogatásokra vonatkozó pályázati felhívást.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről, a pályázati eljárás lebonyolításáról, valamint a pályázati
eljárást lezáró döntési javaslat Bizottság elé terjesztéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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13/2020. (IX.08.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények” pályázati felhívásaival
kapcsolatos döntések
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a kulturális, művészeti, tudományos, turisztikai és sport
témájú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2020.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport
feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) számú rendelet 18. § alapján – a jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja a 2020. évi Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények
támogatására vonatkozó pályázati felhívást.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről, a pályázati eljárás lebonyolításáról, valamint a pályázati
eljárást lezáró döntési javaslat Bizottság elé terjesztéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: azonal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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14/2020. (IX.22.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett munkájáról
szóló beszámolójának és 2020/2021. évadtervének jóváhagyása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a “Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
2019/2020. évad beszámolójának és 2020/2021. évadtervének jóváhagyására” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.11.
pontja alapján – a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett
munkájáról szóló beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2020/2021.
évadtervét a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő osztály:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat mellékletei a Közlöny mellékletét képezik./
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15/2020. (IX.22.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett munkájáról szóló
beszámolójának és 2020/2021. évadtervének jóváhagyása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a “Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2019/2020.
évad beszámolójának és 2020/2021. évadtervének jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.11.
pontja alapján – a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett munkájáról
szóló beszámolót a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2020/2021. évadtervét a
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő osztály:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat mellékletei a Közlöny mellékletét képezik./
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16/2020. (IX.22.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2019/2020. évi évad beszámolójának
és 2020/2021. évi évadtervének jóváhagyása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a “Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
2019/2020. évi évad beszámolójának és 2020/2021. évi évadtervének jóváhagyására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.11.
pontja alapján – a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2019/2020. évadban végzett
munkájáról szóló beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2020/2021.
évadtervét jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő osztály:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat mellékletei a Közlöny mellékletét képezik./
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17/2020. (IX.29.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: Az „Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány közművelődési
megállapodásának meghosszabbítása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az „Észak-Magyarországi Regionális FilmalapMiskolc” Alapítvány közművelődési megállapodásának meghosszabbítására” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 – az
Önkormányzat és az „Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány között létrejött,
2016. március 1. napjától hatályos közművelődési megállapodás meghosszabbítását 2025. december 31.
napjáig, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal Polgármester részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Elnök
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
azonnal
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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18/2020. (IX.29.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi Idegenforgalmi Alapból igényelhető támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi Idegenforgalmi Alapból igényelhető
támogatásra érkezett pályázatok elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2020. évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatokat – Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.3. pontjában
biztosított hatáskörében eljárva – a határozat melléklete szerinti tartalommal bírálja el.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:
2.

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport, és Rendezvényszervezési Osztály
azonnal

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos
teendők intézéséről gondoskodjon.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport, és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
30 napon belül
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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19/2020. (IX.29.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgya: A 2020. évi Sport Mecénás Alap elosztására vonatkozó döntés meghozatala
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázatainak és a
Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatására érkezett pályázatok
elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2020. évi Sport Mecénás Alapra benyújtott pályázatokat – Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontjában
biztosított hatáskörében eljárva – a határozat 1-4. melléklete szerinti tartalommal bírálja el.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
azonnal

2. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos
teendők intézéséről gondoskodjon.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
30 napon belül
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat mellékletei a Közlöny mellékletét képezik./
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20/2020. (IX.29.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: A 2020. évi Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatásának
elosztására vonatkozó döntés meghozatala
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázatainak és a
Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatására érkezett pályázatok
elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2020. évi Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények
támogatására benyújtott pályázatokat – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II. 27.) számú
önkormányzati rendelet, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc Megyei
Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III.12.) számú rendelet 18. § alapján – a
határozat melléklete szerinti tartalommal bírálja el.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
azonnal

2. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos teendők
intézéséről gondoskodjon.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
30 napon belül
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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21/2020. (IX.29.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi Kulturális Mecénás Alapból igényelhető támogatásra érkezett pályázatok
elbírálása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi Kulturális Mecénás Alapból igényelhető
támogatásra érkezett pályázatok elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2020. évi Kulturális Mecénás Alapra benyújtott pályázatokat – Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.2. pontjában
biztosított hatáskörben eljárva – a határozat melléklete szerinti tartalommal bírálja el.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:
2.

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
azonnal

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos
teendők intézéséről gondoskodjon.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
30 napon belül
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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22/2020. (IX.29.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata
Tárgy: 2020. évi művészeti és tudományos ösztöndíjak elnyerésére beérkezett pályázatok
elbírálására
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi művészeti és tudományos ösztöndíjak
elnyerésére beérkezett pályázatok elbírálására” című bizottsági előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 4.9. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 2020. évi művészeti és
tudományos ösztöndíjakra benyújtott pályázatokat a határozat melléklete szerinti tartalommal bírálja
el.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:
2.

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
azonnal

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos
teendőkről gondoskodjon.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Bizottság elnöke
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
30 napon belül
Szopkó Tibor
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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III.3.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT
HATÁROZATOK
33/2020. (IX.21.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata
Tárgy: a Miskolc, Csabavezér utca 55. elhelyezkedő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlan elidegenítése.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, Csabavezér utca 55. elhelyezkedő „kivett beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlan elidegenítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési
Bizottsága akként dönt, hogy a természetben Miskolc, Csabavezér utca 55. elhelyezkedő „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárásban.
2./ A Bizottság az ingatlan minimális eladási árát bruttó 15.500.000,- Ft (12.204.724,- Ft + 3.295.276,Ft áfa) összegben határozza meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett.
3./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül
köteles megfizetni.
4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési
Bizottsága felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt.-t, mint az önkormányzati tulajdonú üzleti vagyon
hasznosításával megbízott szervezetet az értékesítés teljes körű lebonyolítására azzal, hogy az
értékesítés során az Nvtv. – különös tekintettel az Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra - az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Miskolc Holding Zrt.
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály
Határidő:
1 – 3 pontra vonatkozóan azonnal, a 4. pont tekintetében a határozat
kézhezvételét követő 30 nap
Badány Lajos sk.
Városgazdálkodási és – üzemeltetési
Bizottság Elnöke
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34/2020. (IX.21.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata
Tárgy:a közösségi hasznosításra átadott lakásokról szóló beszámoló elfogadása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a közösségi hasznosításra átadott lakásokról szóló beszámoló
elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és
-üzemeltetési Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről
szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete 28/C.§ (3) bekezdése alapján a Miskolc Holding Zrt.
közösségi lakáshasznosításra vonatkozó beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolc Holding Zrt.
Gazdálkodási Főosztály
azonnal
Badány Lajos sk.
Városgazdálkodási és – üzemeltetési
Bizottság Elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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35/2020. (IX.21.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
Közbeszerzési Tervének 3. sz. módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Tárgy:

az Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terv 3. számú módosításának
jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési
Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.2.5.1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének 3. sz. módosítását a jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pályázati Osztály
Miskolc Holding Zrt.
azonnal

Badány Lajos sk.
Városgazdálkodási és – üzemeltetési
Bizottság Elnöke
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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36/2020. (IX.21.) 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. 2020. évi ingatlangazdálkodási tervét jóváhagyó 81/2020 (VIII.
28.) számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján
********** (szül.: *************.; an.: ***********) a Miskolc, Szentgyörgy u. 73. 3/2 szám alatt lévő
1,5 szobás, 37 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé jelöli a
szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra,
********** (szül.: ************.; an.: ***********) a Miskolc, Nyíri Dániel u. 11. 4/1. szám alatt
lévő 1+2 fél szobás, 55 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé jelöli
a szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra.
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:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő Osztály:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolc Holding Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
1. pont esetében azonnal,
a 2. pont esetében a határozat meghozatalát követő 30 napon belül
Badány Lajos sk.
Városgazdálkodási és – üzemeltetési
Bizottság Elnöke
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37/2020. (IX.21.) 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 a
-

Miskolc, Hegyalja u. 4. 3/6. szám alatt lévő 55 m2 alapterületű, 1+2 fél szobás, összkomfortos,
piaci elven bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli ******* (szül. *******. an: *******) a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.-nél létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves
határozott időtartamra szólóan.

-

Miskolc, Vörösmarty M. u. 66. fsz./2. szám alatt lévő 37 m2 alapterületű, 1,5 szobás,
összkomfortos, piaci elven bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli ********* (szül. ********, an.:
*******) a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodánál 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:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást Felügyelő Osztály:
Határidő:

Bizottság Elnöke
Miskolc Holding Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében a határozat
meghozatalától számított 30 napon belül
Badány Lajos sk.
Városgazdálkodási és – üzemeltetési
Bizottság Elnöke
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III.4.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ÁLTAL
MEGHOZOTT HATÁROZATOK
13/2020. (IX.21.) EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG HATÁROZATA:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 32. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati
körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésének véleményezésére” című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
Tárgy: A 32. számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati 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 32.
számú felnőtt lakosságot ellátó fogászati körzet (praxiskód: 05 009 6148) praxisjogának Dr.
Hassanzadeh Mohammad fogorvos részére történő átadását 2020. november 1. napjától.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet
Lakosságszolgálati Főosztály
azonnal

2./ A Bizottság egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 32. számú felnőtt
lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában a Galaxy- Dent Kft.-vel (székhely: 3519
Miskolc, Nagyszentbenedek dűlő 61937/1.) a feladat-ellátási szerződést megkösse azzal, hogy a
személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Hassanzadeh Mohammad. A Bizottság egyetért továbbá
azzal, hogy a ZDR DENTAL Kft.-vel (székhely: 3534 Miskolc, Lankás utca 16.) megkötött feladatellátási szerződés, amely alapján a fogorvosi feladatokat Dr. Zombor Judit látta el, közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő főosztály:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet
Lakosságszolgálati Főosztály
azonnal

Fodor Zoltán s.k.
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
elnök
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14/2020. (IX.21.) EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG HATÁROZATA:
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:
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás
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 rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Miskolc Holding Zrt. 2020. évi ingatlangazdálkodási tervét
jóváhagyó 81/2020 (VIII. 28.) számú Közgyűlési határozat 10. a) pontjában foglaltak alapján
*********** (szül.: **********.; an.: ***********) a Miskolc, Szentgyörgy u. 73. 3/2 szám alatt lévő
1,5 szobás, 37 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé jelöli a
szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra,
*********** (szül.: **********.; an.: ***********) a Miskolc, Nyíri Dániel u. 11. 4/1. szám alatt lévő
1+2 fél szobás, 55 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelven bérbe adandó lakás bérlőjévé jelöli a
szerződés megkötésének időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra.
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:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő Osztály:
Határidő:

Bizottság elnöke
Miskolc Holding Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
1. pont esetében azonnal,
a 2. pont esetében a határozat meghozatalát követő 30 napon belül

Fodor Zoltán s.k.
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
elnök
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15/2020. (IX.21.) EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
HATÁROZATA:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a szociális feladatot ellátó civil
szervezetek és nyugdíjas szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálására” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Tárgy: A szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek támogatására kiírt
pályázatok elbírálása
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Környezetegészségügyi Bizottsága a 2020. évi Szociális feladatot ellátó civil szervezetek és
nyugdíjas szervezetek támogatására benyújtott pályázatokat – az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.5.4.
pontjában biztosított hatáskörében eljárva - a határozat melléklete szerinti tartalommal bírálja el.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság Elnöke
Szociális és Köznevelési Osztály
azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Környezetegészségügyi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázókkal a
támogatásra vonatkozó megállapodásokat megkösse.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság Elnöke
Szociális és Köznevelési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
2020. október 31.

Fodor Zoltán s.k.
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
elnök
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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16/2020. (IX.21.) EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG HATÁROZATA:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Bizottság tájékoztatására a
Polgármesteri Járványügyi Operatív Törzs Covid -19 humánjárvány elleni védekezéshez
kapcsolódóan elvégzett munkájáról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Tárgy: A Polgármesteri Járványügyi Operatív Törzs Covid -19 humánjárvánnyal szembeni
védekezés során végzett munkájáról szóló tájékoztatás tudomásulvétele
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és
Környezetegészségügyi Bizottsága a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi a
Polgármesteri Járványügyi Operatív Törzs által elvégzett feladatokat ismertető tájékoztatást.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Bizottság elnöke
Koordinációs Osztály
azonnal

Fodor Zoltán s.k.
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
elnök
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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IV.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI
Határozat
IX-154/308471-4/2020
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 17. § g) pontja szerint az alábbi döntést hozom:
Tárgy: Miskolc, III. ker. belterület 38402/1 és 31327/1 helyrajzi számú ingatlanon térfigyelő
kamerarendszer villamos energia ellátása során érintett területrészének térítésmentes használatba vétele
1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 17. § g) pontja alapján
akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint beruházó, a Modern
Városok Program – Okos Város – Okos Miskolc program Intelligens Térfigyelő Rendszer c., a
Miniszterelnökség által támogatott, GF/SZKF/578/13/2017 azonosító számú támogatási
szerződés alapján megvalósuló projekt keretében az erős és gyengeáramú tápellátás tervezése és
kivitelezése során a Miskolc, intelligens térfigyelő kamerarendszer villamosenergia-ellátása
„Lillafüred, Csanyik-völgy” optikai hálózaton 1. ütem c. beruházás megvalósítása érdekében a
beruházással érintett, de a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlanokat közfeladatként végzett beruházásra vonatkozóan
térítésmentesen használatba veszi az építési engedély véglegessé válásának napjától a kamera
létesítmények fennmaradásáig terjedő időszakra az alábbiak szerint:

Település

Helyrajzi
szám

Ingatlan
alapterülete (m2)

Ingatlan igénybevétel
(m2)

Miskolc
Miskolc

38402/1
31327/1

31429
28267

0,50
0,25

2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg az 1. pontban meghatározott ingatlanokra
vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírásra történő előkészítését.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Vagyongazdálkodási Osztály
2020. szeptember 25.

Miskolc, 2020. szeptember 18.
Veres Pál
polgármester
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Határozat
IX-155/803188/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §
d) pontja, 9/A § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 1. a) pontja alapján - az alábbi döntést hozom:
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Közintézmény-működtető
Központ gazdasági vezető (magasabb vezetői) megbízásának (beosztásának) ellátására kiírt pályázat
elbírálása
1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként 2020. október 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig
terjedő időszakra a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci
Közintézmény-működtető Központ (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 13.) gazdasági vezető
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására - határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban,
gazdasági főelőadó munkakörben fennálló kinevezése mellett Mező Lászlóné
(született: ********,
születési helye, ideje: ***********.,
anyja neve: *********
lakcím: ***********.)
részére megbízást adok.
2. Az 1. pont szerinti gazdasági vezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú
77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről
gondoskodom.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
az 1-2. pont tekintetében azonnal
a 3. pont tekintetében 8 napon belül

Kelt: Miskolc, 2020. szeptember 22.
Veres Pál
polgármester
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Határozat
IX-156/101.806/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként ‒ az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján ‒ az alábbi
döntést hozom:
Tárgy: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére 30.000.000.- Ft bevétellel fedezett
visszatérítendő támogatás biztosítása
1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt átruházott
hatáskörömben eljárva 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint bevétellel fedezett visszatérítendő
támogatás nyújtásáról döntök a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (székhelye: 3530 Miskolc,
Görgey Artúr utca 11.) részére a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.
31.) EMMI rendelet szerinti működéséhez nyújtott állami támogatás felhasználáshoz szükséges 2020. évi
III. és IV. negyedéves számlák ÁFA összege befizetésének megelőlegezése céljából azzal, hogy a
Támogatott köteles a kapott visszatérítendő támogatást visszafizetni, amelynek végső határideje a
visszaigényelt ÁFA összegének a Könyvtár számlájára történő beérkezését követő 3. munkanap, de
legkésőbb 2021. április 30. napja.
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon
a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
Gazdálkodási Főosztály
a döntés meghozatalát követően 3 napon belül

3. A Gazdálkodási Főosztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon az aláírt, érvényes és
hatályos támogatási szerződés alapján a visszatérítendő támogatás összegének kifizetéséről.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Gazdálkodási Főosztály
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
2020. szeptember 30.

Miskolc, 2020. szeptember 23.
Veres Pál
polgármester
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Határozat
IX-157/803375/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként ‒ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.22. pontja alapján – az alábbi döntést hozom:
Tárgy: a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírása
1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.22. pontja alapján a Miskolci Önkormányzati Rendészet (3531
Miskolc, Győri kapu 27/B.) igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról döntök a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Elrendelem a határozat 1. pontja szerinti pályázati felhívásnak a Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai
Főosztály kezelésében lévő közszolgálati állásportálon, valamint Miskolc város honlapján történő
megjelentetését.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Polgármester
Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
az 1. pont tekintetében azonnal
a 2. pont tekintetében 15 napon belül

Kelt: Miskolc, 2020. szeptember 30.
Veres Pál
polgármester
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./
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Határozat
IX-158/ MH-IGI-5576-2/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati
rendelete 19. § (2) bekezdése, valamint az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
37/2014. (XII. 19.) sz. rendelete 2. számú mellékletének 1.7. pontja alapján – átruházott hatáskörömben
eljárva az alábbi döntést hozom:
Tárgy: a Miskolc, Gémeskert utcában elhelyezkedő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan
elidegenítése
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy 49672/4 helyrajzi számú
Miskolc, Gémeskert utcában elhelyezkedő, 491 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárás alkalmazásával.
2./ Az ingatlan minimális eladási árát bruttó 3.200.000,- Ft (2.519.685,- Ft + 680.315,- Ft áfa) összegben
határozom meg.
3./ Az ingatlan vételárát Vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül
köteles megfizetni.
4./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az értékesítés teljes körű
(az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtást felügyelő osztály:
Határidő:

Polgármester
Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatósága
Vagyongazdálkodási Osztály
a határozat kézhezvételét követő 30 nap

Miskolc, 2020. szeptember 30.
Veres Pál
polgármester
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Melléklet a Közgyűlés 110/2020. (IX.24.) számú határozatához
I. Születési támogatás
I/1. 808851/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.
808851-1/2020.
Üi: Dr. Kovácsné dr. Omar L.

Tárgy: ********** születési támogatás
ügyében fellebbezés elbírálása
HATÁROZAT

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint II. fokú hatóság az I. fokú eljárást
lefolytató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. augusztus 5. napján kelt, SZOC:9440143/2020. számú I. fokú határozatát – amelyben ***** (született: *******.; anyja neve: ******) *********szám
(tartózkodási hely: *********.) alatti lakos ********* (sz.: ******.) gyermekre tekintettel születési támogatás
megállapítása iránt benyújtott kérelmét elutasította – a …./2020. (…) számú határozatával

h e l y b e n h a g y j a.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Az érdekeltek a kézhezvételtől számított 30 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozva, illetékmentesen, keresettel kérhetik a határozat felülvizsgálatát a Miskolci
Törvényszéktől. A keresetet 3 példányban Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán (3525 Miskolc, Petőfi u. 39.) lehet
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni, illetve elektronikus úton a
http://www.miskolc.hu/ugyleiras/kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata-irantikeresetlevel-benyujtasa linken található nyomtatvány használatával. A jogi képviselővel eljáró fél a
keresetet
elektronikus
úton
köteles
benyújtani
hatóságomhoz
http://www.miskolc.hu/ugyleiras/kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata-irantikeresetlevel-benyujtasa linken található nyomtatvány használatával.
INDOKOLÁS
******(született: *********.; anyja neve: *****) *********. szám (tartózkodási hely: ********) alatti lakos
******* (született: *******.) gyermekére tekintettel születési támogatás megállapítása iránti kérelmét
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. augusztus 5. napján kelt SZOC:944014-3/2020. számú
határozatával elutasította.
Határozatát az I. fokú hatóság arra alapozta, hogy nevezett személynek a gyermek születési idejét
megelőzően nem volt egy éves bejelentett lakóhelye Miskolcon, tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala BO-08/ON/02275-2/2020. számú tájékoztatására, mely
szerint 2014. szeptember 9. napjától - jelenleg is - a nevezett bejelentett lakóhelye *******. szám. Fentiekre
tekintettel nem teljesült Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési
támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.
(II.10.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 12/A. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított feltétel.
Nevezett az I. fokú határozattal szemben törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, amelyben úgy
nyilatkozott, hogy a város honlapján az ügyelírások között nem egyértelmű a bejelentett lakóhely kifejezés.
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Egyúttal kérte kérelmének pozitív elbírálását, valamint ennek hiányában kérelmének továbbítását a
bejelentett lakóhelye szerinti önkormányzathoz.
A II. fokú hatóság eljárása során – a rendelkezésre álló iratokra, az előadott tényekre és
körülményekre tekintettel – az alábbiakat állapította meg:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. §
(1) bekezdése alapján: ,,(1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni
formában - települési támogatást nyújt.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján:
A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a) települési támogatás
aa) gyógyszertámogatás;
ab) lakásfenntartási támogatás;
b) gyermekek, fiatal felnőttek és családok támogatása

ba) életkezdési és születési támogatás;

bb) gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye;
bc) menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás;
bd) ifjúságvédelmi támogatás;
c) időskorúak támogatása
ca) Salkaházi Sára Miskolc Program;
d) krízis helyzet kezelése
da) rendkívüli települési támogatás
(továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.
A születési támogatás jogosultsági feltételeit a Rendelet 12/A. § (1) bekezdése szabályozza, mely
kimondja, hogy: ,,a szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha

a) a gyermek születését megelőző egy évben rendelkezett és a kérelem benyújtásakor is
rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és
b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza.”
A másodfokú eljárás során megállapítást nyert, hogy a Rendelet 12/A. § alapján az I. fokú hatóság
jogszerűen járt el a születési támogatási kérelem elutasításakor, tekintettel arra, hogy lakcímnyilvántartás
adatai alapján a kérelmező 2014. szeptember 9. napjától jelenleg is gyöngyösi bejelentett lakóhellyel
rendelkezik. A Rendelet feltételként a bejelentett lakóhely meglétét szabja, így nem releváns az a tény,
hogy a kérelmező miskolci tartózkodási hellyel rendelkezik. Erre tekintettel a Rendelet által támasztott
követelmény nem teljesült.
A Rendelet értelmező rendelkezései ugyan nem adnak definíciót a lakóhely fogalmát illetően, azonban a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) és (3)
bekezdései egyértelmű különbséget tesznek a lakóhely és a tartózkodási hely között.
Felhívom nevezett személy figyelmét arra, hogy a Rendeletben meghatározott feltételektől eltekinteni
nem lehet, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Egyúttal tájékoztatom, hogy a Rendelet hatálya
Miskolc város illetékességi területére terjed ki és állapít meg jogosultsági feltételeket. Ugyanakkor a
kérelmének a gyöngyösi hatósághoz történő áttételére, az ügy ezen szakaszában jogszabályi előírás
hiányában már nincs lehetőség.
Tekintettel arra, hogy az I. fokú eljárásban a hatóság az ügy elbírálása során jogszabályt nem
sértett, ténybelileg megalapozottan döntött, határozatát a II. fokon eljáró Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 119. § (5) bekezdése alapján helybenhagyta.
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A II. fokú hatóság a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § (1) bekezdése, valamint a 114. § (1) bekezdése,
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 26. § (1)
bekezdése, a 28. § (1)-(2) bekezdései, illetve a 39. § (1)-(2) bekezdései alapján adott tájékoztatást.
A II. fokon eljáró szerv az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:
f)az Ákr. 15. §, 16. §, 81. §, 112. §, 114. §, 119. §,
g)az Sztv. 16. §, 45. § (1) bekezdése,
h)a Rendelet 12/A. § (1) bekezdése,
i)a Kp. 26. § (1) bekezdése, a 28. § (1)-(2) bekezdései, illetve a 39. § (1)-(2) bekezdései.
Miskolc, 2020. szeptember „…..”
A Közgyűlés nevében:
Veres Pál
polgármester
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II. Rendkívüli települési támogatás
II/1. 808868/2020.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.
808868-1/2020.
Üi: Dr. Kovácsné dr. Omar L.

Tárgy: Agócs Piroska rendkívüli települési
támogatás ügyében fellebbezés elbírálása

HATÁROZAT
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint II. fokú hatóság az I. fokú eljárást
lefolytató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. augusztus 17. napján kelt, SZOC:9443581/2020. számú I. fokú határozatát – amelyben ******* (született: *******.; anyja neve: *******) *********.
szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét elutasította – a …./….. (……)
számú határozatával

h e l y b e n h a g y j a.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Az érdekeltek a kézhezvételtől számított 30 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozva, illetékmentesen, keresettel kérhetik a határozat felülvizsgálatát a Miskolci
Törvényszékhez. A keresetet 3 példányban Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán (3525 Miskolc, Petőfi u. 39.) lehet
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni, illetve elektronikus úton a
http://www.miskolc.hu/ugyleiras/kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata-irantikeresetlevel-benyujtasa linken található nyomtatvány használatával. A jogi képviselővel eljáró fél a
keresetet
elektronikus
úton
köteles
benyújtani
hatóságomhoz
http://www.miskolc.hu/ugyleiras/kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata-irantikeresetlevel-benyujtasa linken található nyomtatvány használatával.
INDOKOLÁS
******** (született: ********.; anyja neve: *********) *******. szám alatti lakos rendkívüli települési
támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere, mint az I.
fokú eljárást lefolytató hatóság 2020. augusztus 17. napján kelt, SZOC: 944358-1/2020. számú I. fokú
határozatával elutasította.
Határozatát az I. fokú hatóság arra alapozta, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-ban meghatározott
jogosultsági feltétel nem teljesült. A kérelmező vonatkozásában a Rendelet hivatkozott szakaszában
meghatározott rendkívüli élethelyzet nem áll fenn, tekintettel arra, hogy a becsatolt számla alapján nem
állapítható meg az, hogy néhai hozzátartozója eltemetéséről gondoskodott volna.
Nevezett az I. fokú határozattal szemben törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, melyben nehéz
anyagi körülményeire, és arra hivatkozott, hogy a temetési számla valóban nem kérelmező személy nevére,
hanem a testvére nevére lett kiállítva. Ugyanakkor jelzi, hogy testvérével közösen - mint örökösök viselték az édesanyjuk temetésének költségeit és erre tekintettel kéri a rendkívüli támogatás megítélését.
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A II. fokú hatóság eljárása során – a rendelkezésre álló iratokra, az előadott tényekre és
körülményekre tekintettel – az alábbiakat állapította meg:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45.
§ (1) bekezdése alapján: ,,(1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.”
A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit a Rendelet tartalmazza. A Rendelet 17. § (3)
bekezdése szerint:
,,A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi esetekben:
a) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi
tartózkodással járó többletköltségekhez,
b) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. állásinterjúhoz utazási költség)
évente egy alkalommal,

c) temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján igazolja,
hogy meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,

d) a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett, és átmenetileg vagy
tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került,
e) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszereléséhez,
f) a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő
részére,
g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához - vitaminok, tápszer pótlásához - a családgondozó ajánlása
alapján.”
A másodfokú hatóság eljárása során megállapítást nyert - a becsatolt dokumentumok alapján -, hogy a
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelt számla Agócs József ároktői
lakos nevére szól. A Rendelet 17. § (3) bekezdés c) pontja pontosan meghatározza jogosultsági feltételként
azt, hogy a temetési költségek viselése esetén csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési
támogatás, ha a becsatolt számla igazolja, hogy a kérelmező a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, azaz a kiállított számla a kérelmező nevére került kiállításra. A csatolt számla jelen esetben
Agócs József ároktői lakos nevére szól. Erre tekintettel - a becsatolt számlák alapján - nem bizonyított,
hogy a kérelmező gondoskodott a meghalt személy eltemettetéséről. Erre tekintettel megállapítható, hogy
az elsőfokú hatóság a kérelem elutasításakor jogszerűen járt el. A másodfokú hatóság tájékoztatja a
fellebbező felet, hogy a Rendeletben meghatározott feltételektől eltekinteni nem lehet, mérlegelésre sem
az I. fokú, sem a II. fokú hatóságnak nincs lehetősége.
Tekintettel arra, hogy az I. fokú eljárásban a hatóság az ügy elbírálása során jogszabályt nem
sértett, ténybelileg megalapozottan döntött, határozatát a II. fokon eljáró Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 119. § (5) bekezdése alapján helybenhagyta.
A II. fokú hatóság a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § (1) bekezdése, valamint a 114. § (1) bekezdése,
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 26. § (1)
bekezdése, a 28. § (1)-(2) bekezdései, illetve a 39. § (1)-(2) bekezdései alapján adott tájékoztatást.
A II. fokon eljáró szerv az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:
j)az Ákr. 15. §, 16. §, 81. §, 112. §, 114. §, 119. §,
k)az Sztv. 4. §, 16. §, 45. § (1)-(2) bekezdése,
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l)a Rendelet 17. §,
m)a Kp. 26. § (1) bekezdése, a 28. § (1)-(2) bekezdései, illetve a 39. § (1)-(2) bekezdései.
Miskolc, 2020. szeptember 24.
A Közgyűlés nevében:
Veres Pál
polgármester
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 1. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 2. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 3. számú melléklete

77

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 4. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 5. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 6. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 7. számú melléklete

81

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 8. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 9. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 10. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 11. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 12. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 13. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 14. számú melléklete
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A Közgyűlés 114/2020. (IX.24.) számú határozatának 15. számú melléklete
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A Közgyűlés 120/2020. (IX.24.) számú határozatának 2. melléklete

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2021
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2020. október 1-ig
Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Nyilatkozat
a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról
Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére
2020. október 1-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt
példányban.
Alulírott ………………. mint a …………… Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere (a
polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával
igazolom, hogy:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy
a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
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Alapadatok (önkormányzat):
Önkormányzat neve: ………….. Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat címe: …………………………..
Polgármester: ……………………………….
Jegyző: …………………………………
Központi e-mail cím: polgarmester@ ……………..
Központi telefonszám: +36 …………………………..
Pénzintézeti adatok:
Önkormányzat bankszámlaszáma: …………………………..

Felhasználó adatok (Központi kapcsolattartó):
Központi kapcsolattartó neve: ………………………….
Felhasználónév: …………………………..
E-mail cím: ………………………………..
Telefonszám: +36 ………………………..
Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 8
napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.
Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.
Kelt: Miskolc, 2020. szeptember …

………………………………………
aláírás

………………………………………
aláíró neve
P.H.
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A Közgyűlés 120/2020. (IX.24.) számú határozatának 3. melléklete
„A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.),
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg
az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok
látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
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2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
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meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázati kiírás és a kötelező melléklet letölthető a www.miskolc.hu honlapról, illetve
papíralapon elérhető az Önkormányzat ügyfélszolgálatain (Lakosságszolgálati Főosztály
Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálata: 3530 Miskolc, Petőfi u. 39.,
Központi Ügyfélszolgálat: 3525 Miskolc, Városház tér 8.).
A pályázatot kizárólag zárt borítékban, „Bursa Hungarica pályázat” felirattal ellátva,
az EPER-Bursa rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapon a
kötelező és kiegészítő mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
Postai úton beküldhető a következő címre: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály (3530 Miskolc, Petőfi u. 39.)
Postai feladás esetén a pályázat beérkezésének legkésőbbi dátuma: 2020. november
5. (csütörtök).
Személyes leadásként a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán elhelyezett
gyűjtődobozba történő elhelyezésre van lehetőség, legkésőbb: 2020. november
5.(csütörtök) 16.00 óráig.
A pályázat benyújtását megelőzően, illetve a pályázat benyújtásakor előzetes ellenőrzésre
nincs lehetőség.
Pályázatot nyújthat be: akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, azaz
71 250,- Ft-ot. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2020. évben 28.500,- Ft. )

A pályázat kötelező mellékletei:
a)A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév
első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében
a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
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b)Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
-

-

-

-

-

-

-

c)

havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
(továbbiakban: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző
hónap havi nettó összegéről szóló munkáltatói igazolás;
nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó
jövedelemről igazolás (vállalkozók esetében 2019. év jövedelméről szóló Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kiadott igazolás és a tárgy év január hónapjától a pályázat benyújtását
megelőző hónappal bezárólag, nyilatkozat havi bontásban a megszerzett nettó
jövedelemről);
nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, egyéb nyugdíjszerű
ellátás, árvaellátás esetén a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolása, mely
tartalmazza a 2020. évre megállapított ellátás összegét és a pályázat benyújtását megelőző
hónapról szóló csekkszelvény illetve folyószámla másolat;
családtámogatási ellátások esetén az illetékes kormányhivatal, vagy munkáltató igazolása
a pályázat benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás nettó összegéről;
tartásdíj esetén a pályázat benyújtását megelőző havi összegének igazolása, tartásdíj
hiányában erről nyilatkozat;
jövedelemmel nem rendelkezők esetén az állami foglakoztatási szervek által kiadott
igazolás arról, hogy nem részesül ellátásban, valamint személyes nyilatkozat arról, hogy
jövedelemmel nem rendelkezik;
rendszeres szociális ellátások esetében (időskorúak járadéka, foglakoztatást helyettesítő
támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
gyermekek
otthongondozási díja, ápolási díj, álláskeresési ellátás) a járási hivatal vagy az állami
foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítvány a pályázat benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelméről;
ösztöndíj esetében (a pályázóra és a vele egy háztartásban élő érintett más személyre
vonatkozóan is) a pályázat benyújtását megelőző egy évben bármilyen jogcímen (kivéve a
Bursa Hungarica ösztöndíjat) megszerzett összegről a felsőoktatási intézmény által kiadott
igazolás, amennyiben nem részesült juttatásban, arról is;
önfenntartó, a háztartásban egyedül élő pályázó esetén a megélhetésére vonatkozó,
fentiekben meghatározott jövedelemigazolás, valamint a szülők nyilatkozata arról, hogy
havonta milyen összeggel támogatják a pályázót.
Egyéb csatolandó iratok:

-

pályázó lakcímkártyájának másolata;
a pályázóval egy háztartásban élő tanulói jogviszonnyal rendelkezők intézmény
látogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása;
kiegészítő adatlap az egy háztartásban élőkről és a jövedelmekről;

d) A szociális rászorultság igazolására csatolandó további igazolások, okiratok:

-

amennyiben a pályázó családfenntartó, gyermeke(i) születési anyakönyvi kivonatának
másolata;
amennyiben a pályázó szülei elváltak, a bírósági ítélet másolata, vagy záradékolt
házassági anyakönyvi kivonat másolata;
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amennyiben a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának másolata
vagy a különélést igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;
amennyiben a pályázó fogyatékkal élő, szakorvosi igazolás;
amennyiben a pályázó eltartója és/vagy a vele egy háztartásban élők közül bárki tartós
beteg, rokkant (testi, érzékszervi, értelmi) szakorvosi igazolás;
amennyiben a pályázó árva vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat másolata, vagy
árvaellátás folyósításáról igazolás;

A pályázati űrlap csak a fenti a), b) és c) pontokban meghatározott kötelező mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A d) pontban felsorolt igazolások hiányában a pályázati űrlapon megjelölt egyéb szociális
szempont nem vehető figyelembe.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szja tv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
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e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok
és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól,
az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a
Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__mellek
et.pdf
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti
túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan

118

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. Hiánypótlás csak
önrevízióval a pályázat benyújtásának határidejéig, 2020. november 5. napjáig lehetséges;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok,
amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden
formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5
napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással
kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-ig
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az
EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az
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adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öt havi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói
juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 márciusa.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíjkifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított
támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulék fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa
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Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418) 1 . A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell
kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj
további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja
el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu

1

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók,
a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét, így a
pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását és feldolgozását. Az eügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés alatt áll, a modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és a Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.
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Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
A pályázat kötelező melléklete
ADATLAP
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához
A pályázó neve (születési név):
Lakóhelye (állandó lakcím):
Telefonszáma:
E-mail címe:
Közös háztartásban élők száma a
pályázóval együtt (fő):
A pályázóval közös háztartásban élők adatai:
Név (születési név):

Születési idő:

Anyja neve:

Rokoni
kapcsolat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: 2020. ……………………..
…………………………
a pályázó aláírása
Jövedelmek típusai
A
A pályázóval egy háztartásban élők
Összesen
pályázó
havi jövedelme
havi
jövedelm
e
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Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem (és
táppénz)
Társas
és
egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
Ingatlan
és
ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, árvaellátás és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (pl: CSED,
GYED, GYES, GYET,
családi pótlék
Tartásdíj
Állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
Föld
bérbeadásából
származó jövedelem
Ösztöndíjak
• tanulmányi
• szociális
• Bursa Hungarica
Önkormányzat,
járási
hivatal által folyósított
rendszeres
pénzbeli
ellátás
(a
szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 4. §. (1) bek. i) pontja
Havi
jövedelmek
összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: __________________ Ft/hó
Kelt: 2020. ____________________
___________________________
pályázó aláírása
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A Közgyűlés 120/2020. (IX.24.) számú határozatának 4. melléklete
„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok
látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
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2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely”
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPERBursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.

125

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázati kiírás és a kötelező melléklet letölthető a www.miskolc.hu honlapról, illetve papíralapon
elérhető az Önkormányzat ügyfélszolgálatain (Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és
Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálata: 3530 Miskolc, Petőfi u. 39., Központi Ügyfélszolgálat:
3525 Miskolc, Városház tér 8.).
A pályázatot kizárólag zárt borítékban, „Bursa Hungarica pályázat” felirattal ellátva, az EPERBursa rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapon a kötelező és
kiegészítő mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Postai úton beküldhető a következő címre: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Köznevelési Osztály (3530 Miskolc, Petőfi u. 39.)
Postai feladás esetén a pályázat beérkezésének legkésőbbi dátuma: 2020. november 5.
(csütörtök).
Személyes leadásként a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán elhelyezett
gyűjtődobozba történő elhelyezésre van lehetőség, legkésőbb: 2020. november 5.(csütörtök)
16.00 óráig.
A pályázat benyújtását megelőzően, illetve a pályázat benyújtásakor előzetes ellenőrzésre nincs
lehetőség.
Pályázatot nyújthat be: akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, azaz 71 250,- Ft-ot. (Az öregségi
nyugdíj legkisebb összege 2020. évben 28.500,- Ft. )

A pályázat kötelező mellékletei:
a)Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
-

-

-

-

havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
(továbbiakban: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző
hónap havi nettó összegéről szóló munkáltatói igazolás;
nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó
jövedelemről igazolás (vállalkozók esetében 2019. év jövedelméről szóló Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kiadott igazolás és a tárgy év január hónapjától a pályázat benyújtását
megelőző hónappal bezárólag, nyilatkozat havi bontásban a megszerzett nettó
jövedelemről);
nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, egyéb nyugdíjszerű
ellátás, árvaellátás esetén a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolása, mely
tartalmazza a 2020. évre megállapított ellátás összegét és a pályázat benyújtását megelőző
hónapról szóló csekkszelvény illetve folyószámla másolat,
családtámogatási ellátások esetén az illetékes kormányhivatal, vagy munkáltató igazolása
a pályázat benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás nettó összegéről;

126

XXX. ÉVFOLYAM

-

-

-

-

b)

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

tartásdíj esetén a pályázat benyújtását megelőző havi összegének igazolása, tartásdíj
hiányában erről nyilatkozat;
jövedelemmel nem rendelkezők esetén az állami foglakoztatási szervek által kiadott
igazolás arról, hogy nem részesül ellátásban, valamint személyes nyilatkozat arról, hogy
jövedelemmel nem rendelkezik;
rendszeres szociális ellátások esetében (időskorúak járadéka, foglakoztatást helyettesítő
támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
gyermekek
otthongondozási díja, ápolási díj, álláskeresési ellátás) a járási hivatal vagy az állami
foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítvány a pályázat benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelméről;
ösztöndíj esetében (a pályázóra és a vele egy háztartásban élő érintett más személyre
vonatkozóan is) a pályázat benyújtását megelőző egy évben bármilyen jogcímen (kivéve a
Bursa Hungarica ösztöndíjat) megszerzett összegről a felsőoktatási intézmény által kiadott
igazolás, amennyiben nem részesült juttatásban, arról is;
önfenntartó, a háztartásban egyedül élő pályázó esetén a megélhetésére vonatkozó,
fentiekben meghatározott jövedelemigazolás, valamint a szülők nyilatkozata arról, hogy
havonta milyen összeggel támogatják a pályázót.
Egyéb csatolandó iratok:

-

c)

pályázó lakcímkártyájának másolata;
a pályázó intézménylátogatási igazolása;
a pályázóval egy háztartásban élő tanulói jogviszonnyal rendelkezők intézmény
látogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása;
kiegészítő adatlap az egy háztartásban élőkről és a jövedelmekről;

A szociális rászorultság igazolására csatolandó további igazolások, okiratok:

-

amennyiben a pályázó családfenntartó, gyermeke(i) születési anyakönyvi kivonatának
másolata;
amennyiben a pályázó szülei elváltak, a bírósági ítélet másolata, vagy záradékolt
házassági anyakönyvi kivonat másolata;
amennyiben a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának másolata
vagy a különélést igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;
amennyiben a pályázó fogyatékkal élő, szakorvosi igazolás;
amennyiben a pályázó eltartója és/vagy a vele egy háztartásban élők közül bárki tartós
beteg, rokkant (testi, érzékszervi, értelmi) szakorvosi igazolás;
amennyiben a pályázó árva vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat másolata, vagy
árvaellátás folyósításáról igazolás;

A pályázati űrlap csak a fenti a) és b) pontokban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A c) pontban felsorolt igazolások hiányában a pályázati űrlapon megjelölt egyéb szociális
szempont nem vehető figyelembe.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó,
ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
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Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett – ab) vagyoni
érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B.
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy
átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
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belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok
és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól,
az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a
Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__mellek
et.pdf
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december
4-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti
túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. Hiánypótlás csak
önrevízióval a pályázat benyújtásának határidejéig, 2020. november 5. napjáig lehetséges;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok,
amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad,
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
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f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5
napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással
kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-ig
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az
EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2021. augusztus 31-ig a
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a
2021. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.
Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan
elveszti.
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7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2021/2022. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg
a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öt havi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói
juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíjkifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított
támogatástól.
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulék fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381
Budapest Pf. 1418)2. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj
további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
10. Lebonyolítás

2

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók,
a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét, így a
pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását és feldolgozását. Az eügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés alatt áll, a modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.
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Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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A pályázat kötelező melléklete
ADATLAP
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához
A pályázó neve (születési név):
Lakóhelye (állandó lakcím):
Telefonszáma:
E-mail címe:
Közös háztartásban élők száma a
pályázóval együtt (fő):
A pályázóval közös háztartásban élők adatai:
Név (születési név):

Születési idő:

Anyja neve:

Rokoni
kapcsolat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: 2020. ……………………..
…………………………
a pályázó aláírása
Jövedelmek típusai
A
A pályázóval egy háztartásban élők
Összesen
pályázó
havi jövedelme
havi
jövedelm
e
Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
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egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem (és
táppénz)
Társas
és
egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
Ingatlan
és
ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, árvaellátás és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (pl: CSED,
GYED, GYES, GYET,
családi pótlék
Tartásdíj
Állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
Föld
bérbeadásából
származó jövedelem
Ösztöndíjak
• tanulmányi
• szociális
• Bursa Hungarica
Önkormányzat,
járási
hivatal által folyósított
rendszeres
pénzbeli
ellátás
(a
szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 4. §. (1) bek. i) pontja
Havi
jövedelmek
összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: __________________ Ft/hó
Kelt: 2020. ____________________
___________________________
pályázó aláírása
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A Közgyűlés 120/2020. (IX.24.) számú határozatának 5. melléklete
Szabályzat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kiírt Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében beérkezett pályázatok
elbírálásához
I.

Általános rész

1.

A Szabályzat célja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Ösztöndíjpályázat) keretében beérkezett pályázatok azonos elvek alapján kerüljenek
elbírálásra.
2. A benyújtott pályázatok elbírálása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével, az Általános Szerződési Feltételek, az „A” és „B” típusú pályázati kiírásban szereplő feltételek
alapján, valamint a jelen Szabályzatban foglalt szempontok szerint történik.
3. A benyújtási határidő lejártát követően a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztálya a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerébe (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) befogadja és ellenőrzi, hogy a benyújtott pályázatok megfelelnek-e a
pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.
4. A benyújtott pályázatok befogadását az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be
nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
5. A pályázó által az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül.
6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
37/2014.(XII.19.) önkormányzati rendeletében, valamint a Közgyűlés által elfogadott
önkormányzati határozatban kapott felhatalmazás alapján a pályázatok elbírálásáról az Egészségügyi,
Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság és a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és
Sport Bizottság közösen dönt.
7. A pályázók az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhetnek.
8. Az Ösztöndíjrendszer keretében az Önkormányzat a Közgyűlés által elfogadott önkormányzati
határozatban meghatározott számú pályázót támogathat, a határozatban megjelölt havi összeggel.
9. Amennyiben nincs elegendő „B” típusú nyertes pályázó, a megmaradó keretszám az „A” típusú
pályázók keretszámát növeli.
10. A nyertes pályázók sorrendje a kapott pontok alapján kerül meghatározásra.
II.

Pontrendszer

1.Jövedelem határ: egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.
2.Jövedelmi szempont alapján adható pontok száma:
Amennyiben a pályázó háztartásában az egy főre eső nettó jövedelem a pályázatban kiírt
jövedelemhatár:
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-40 %-át nem haladja meg: 20 pont,
-amennyiben a 40%-át meghaladja, de a 75%-át nem haladja meg: 15 pont
-amennyiben a 75%-át meghaladja: 10 pont
3.Egyéb szociális szempontok alapján adható pontok száma:
a) a pályázó árva: 20 pont
b) a pályázó félárva: 15 pont
c) a pályázó gyermeket nevel: gyermekenként: 10 pont
d) a pályázó fogyatékos: 20 pont
e) a pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: 15 pont
f) a pályázóval egy háztartásban élők körében van tartósan beteg vagy rokkant személy: 10 pont.
(A b) és e) pontok szerinti pontszámok nem adhatók együttesen.)
4.A sorrend felállításának szabályai:
a) az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság és a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság a magasabb pontszámot elért pályázók igényét részesíti előnyben,
b) azonos pontszámú pályázók esetén az alacsonyabb összegű egy főre eső jövedelmű pályázó igényét
kell előnyben részesíteni.
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A Közgyűlés 121/2020. (IX.24.) számú határozatának melléklete
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1/2020. (IX.03.) Rendészeti Bizottság határozatának melléklete

KONCEPCIÓ ÉS JAVASLAT
a Miskolci Önkormányzati Rendészet átalakítására
I.

Előzmények:

A Miskolci Önkormányzati Rendészetet (továbbiakban MIŐR), a korábbi közterület-felügyelet alapjaira
szervezve 2013. április 1-vel alapította Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 2012. évi CXX.
törvény hatályba lépése által teremtett lehetőséggel élve.
A létszám folyamatosan emelkedett, amíg el nem érte a jelenlegi felduzzasztott szintet. A rendészet ilyen
létszámú állománynövelése szakmai szempontból csak abban az esetben lehet indokolt, amennyiben az
megfelelő rendészeti feladatrendszerrel és gazdasági háttérrel rendelkezik. A város lakosságától érkező
információk és jelzések nem minden esetben támasztják alá a szakmai indokoltságot.
A város jelenlegi vezetése, részben az új szakmai elvárások megfogalmazása, részben a gazdasági okok
szempontjából történő racionalizálás érdekében kért fel szakmai anyag elkészítésére.
Az anyag elkészítéséhez felhasználtam a Jegyző Úron keresztül bekért anyagokat, a személyes
beszélgetéseket, illetve saját, tapasztalati úton beszerzett információimat. Az elődleges lépés minden ilyen
esetben a jelenlegi helyzet felmérése, azokból megnyert adatok értékelése, illetve az ezekből leszűrtek
alapján javaslat elkészítése.
A javaslatom egyrészt az állománytábla megváltoztatására adhat iránymutatást. A munkaidő jobb
kihasználásával, optimalizálásával a személyi költségek vonatkozásában is jelentős megtakarítás érhető el.
A második vizsgálandó terület az infrastrukturális háttér, a rendészet működési költségeinek vizsgálata.
Ennek során a rendészet által használt épületek, azok fenntartásának költségei, az esetlegesen itt
megtakarítható pénzügyi lehetőségek feltárása indokolt.
A felülvizsgálat során meg kell nézni a rendészet által használt járművek működési, üzemeltetési és
fenntartási költségeit, meg kell nézni melyek azon járművek, amelyek javítási költségei magasak, illetve
azokat is, amelyek használhatósága jelentősen csökkent, illetve a közúti közlekedésre alkalmasságuk már
megkérdőjelezhető. Ezen járművek további rendszerben tartása növeli a költségeket, ezért javasolt a
selejtezésük, illetve értékesítésük.
A javaslat megvalósítása során egyeztetni kellett a rendészet szakmai tevékenysége, a lakossági elvárás,
valamint bizonyos gazdasági tényezők elemeit, az optimalizálás során ezek együttese határozza meg az
átalakítás folyamatát.
Ennek kellemetlen oldala lehet bizonyos szintű létszámcsökkentés, melyre vonatkozóan, a megvalósítás
folyamatát tekintve a munkavégzés hatékonysága, valamint a köztisztviselőkre vonatkozó elvárások
teljesítésének szintje kell, hogy legyen az értékmérő, a kiválasztás alapja.
A következőkben ismertetem javaslataimat, amelynek ezen változata főként nagyvonalakban tárgyalja a
feladatot. Az átalakításra vonatkozó további részletesebb javaslatok egy bővebb verzióban, a koncepció
elfogadása után kerülnének meghatározásra, a stratégiai döntés megfogalmazását követően.
II.

Helyzetfelmérés

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, mely terülteken és milyen módon indokolt racionalizálni
a MIŐR működését, át kell tekinteni, milyen állománytáblával, szervezeti, strukturális elemekkel,
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feladatkörrel, infrastrukturális háttérrel és humán oldali feltöltöttséggel rendelkezik a rendészet. Meg kell
vizsgálni a lefolytatott intézkedéseket, azok fajtáját típusait, az intézkedési aktivitást, az ügyiratok
feldolgozását, az iktatási rendszert, az infrastruktúra kihasználtságát, azok költségeit, a fenntartás
lehetőségeit és indokoltságát, a személyi állomány összetételét, feladatrendszerét.
Az áttekintéshez felhasználtam a Jegyző Úr által megküldött, a MIŐR működését szabályozó
dokumentációkat, a kérésemre összeállított szakmai anyagokat, illetve személyes tapasztalataimat.
Az anyag és a javaslat elkészítéséhez, a rendészet későbbi átalakításához felmerülhet városunk
lakosságának körében elvégzett felmérés, amely történhet egy jól kidolgozott elégedettségi kérdőív
lakosság felé történő megküldésével - akár elektronikusan is, de történhet a helyi önkormányzati
képviselők bevonásával is -, illetve a lakosságtól érkező javaslatok begyűjtése, értékelése és indokolt
esetben az átalakítás során ezek felhasználása.
Ennek kidolgozása természetesen a politikai stratégia kialakítása után szakmai támogatással készülhet el,
nagyon lényeges, hogy a politikai akarat megfogalmazása a szakmai elképzelésekkel összhangban legyen,
hiszen az átstrukturálás kizárólag a szakmaiság megtartásával képzelhető el.
A javaslat elkészítése során, a megküldött anyagokból egyértelműen megállapítható, hogy a jelentős
költségek túlnyomó többségét, közel 500 millió Ft-ot a személyi juttatások teszik ki. A költségcsökkentés
egyik, de talán a legfőbb eleme ezen tétel csökkentéséből eredhet, amely részben a személyi állomány, az
állománytábla átvizsgálást, az egyes szervezeti egységek racionalizálását, de szükség szerint a személyi
állomány teljesítményének áttekintését követően a kevésbé jól teljesítő, vagy a köztisztviselői törvény
elvárásainak nem megfelelő paraméterekkel rendelkező kollégák közszolgálati viszonyának
megszüntetéséből eredhet.
III.

Infrastrukturális háttér:

A MIŐR központi egysége, jelenleg a Miskolc, Győri kapu 27/B. szám alatt található, 2 épületből álló
épületegyüttesben helyezkedik el. Az elsőként használt, B jelű épületben helyezkedik az Igazgatóság,
illetve a rendészet teljes adminisztrációs feladatokat ellátó szervezeti egységei, azok munkatársai, az
ügyfélszolgálat, míg a másik épületben az előző városvezetés által meghozott, vitatott döntés alapján
odatelepített térfelügyeleti központ.
A fentieken túlmenően ún. rendészeti alközpontok kialakítására került sor, melynek kihasználtsága a
jelenlegi formában, a lakosság igényeinek kiszolgálása érdekében nem tekinthető sikertörténetnek, erről a
későbbiekben írok. A rendészeti alközpontok mellett jelenleg a rendészethez kapcsolt, de a szervezet által
már nem használt, korábban térfelügyeleti központ elhelyezését szolgáló a Kisavason, Papszer utcán lévő
épület is megtalálható.
Ismereteim szerint a Miskolc, Széchenyi utcán található önkormányzati tulajdonban lévő helyiségegyüttes – amelyet a Magyar Honvédség által eddig használt – a közeljövőben visszakerül a rendészet
kezelésébe.
A kérdéses helyiség fenntartása rendészeti költségvetésből indokolatlannak látszik, hiszen a rendészet
központjától mindössze 4 villamosmegálló távolságra helyezkedik el, amely csupán néhány perc alatt
megtehető, és ezzel egyidejűleg a tömegközlekedési eszközökön a jelenlét és biztosítható, így indokolt
lehet a más feladatra történő felhasználása, bérletbe adása vagy értékesítése.
A gépjármű állomány tekintetében megállapítható, hogy a 4 db Dacia Duster, a csapatszállításra is
alkalmas mikrobusz, a VW Bora személygépkocsik, illetve terepjárók erősen elhasználtak.
Általánosságban elmondható, hogy ezen járművek többsége a rendészet megalapításával egyidejűleg, vagy
azt követően közvetlenül kerültek beszerezésre, és azóta amortizálódtak. A VW Bora gépjárművek még
ettől is korábban kerültek rendszerbe.
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A járművek elhelyezése kizárólag udvaron, fedett beálló vagy garázs nélkül megoldott, tekintettel arra,
hogy azok „csillaggarázsban” kerülnek elhelyezésre, amely főleg a hideg téli időszakban meggyorsítja az
amortizációt.
A robogók (4 db) mindegyike erősen amortizált, közúti közlekedésre való alkalmasságuk,
működőképességük erősen megkérdőjelezhető. A járművek forgalomban tartása, üzemeltetésük és
szervízelésük jelentős költségkihatással járhat, így a jelenlegi helyzetben célszerű átgondolni
fenntartásukat.
A kerékpáros szolgálat járművei jelenleg még használható állapotban vannak, de kihasználtságuk nem
kellő mértékű, melyről később értekezem.
Hírközlés tekintetében rendben a rendszer, a rendészek rádión tartják kapcsolatot a központtal, illetve
egymás között is, amikor indokolt. A rádiórendszer egyetlen hátránya, hogy éves szinten jelentő összegű
ún. frekvenciahasználati díjat kell fizetni. Ez a költség adott helyzetben – bár ez későbbi részletes értékelés
tárgyát képezheti – csökkentheti a rádiók értékesítésével, és cseréjével olyan PTT készülékre, amelynek
hatótávolsága korlát nélküli, GPS helymeghatározóval rendelkezik, és ingyenes diszpécser szoftvert
tartalmas a szolgáltatás, amely kb. 10-20 másodperces eltéréssel jeleníti meg a rádió tartózkodási helyét, 3
hónapra visszanézhető a rádióval megtett út, és a forgalmazások visszahallgathatóak.
Kutyás szolgálat ismereteim szerint már rendelkezik külön állatok szállítására szolgáló gépjárművel, ebben
az esetben meg kell vizsgálni részben a végrehajtandó feladatokat, igénybevételeket, alkalmazásuk
lehetőségeit. Itt érdemes megjegyezni, hogy a szolgálati kutya alkalmazása kizárólag önvédelmi célból
lehetséges a vonatkozó jogszabályok alapján, így a velük való szolgálatteljesítés inkább látványelem a
hétköznapokban, és elrettentési célokat szolgálhat.
A lovas szolgálat vonatkozásában eldöntendő kérdés, hogy a viszonylag alacsony szintű intézkedési
hatékonyság (amely a szolgákat teljesítésének helyéből fakad) illetve a lakosság szubjektív - de akár
objektív biztonságérzetének növelésére kívánjuk alkalmazni.
IV.

Állománytábla

A MIŐR állománytábláját áttekintve első ránézésre megállapítható, hogy elsősorban a nem végrehajtó,
közterületi állomány tekintetében rendkívül tagolt, sok szervezeti egység, sok részben egymást fedő
tevékenységi kör, illetve túl sok vezetői szint került megállapításra.
A végrehajtói állomány vonatkozásában leszűrhető, hogy szintén jelentően felduzzasztott létszámmal
rendelkezik, ennek további racionális csökkentése a feladatok egyértelmű meghatározása és letisztítása
mellett jó döntés lehet.
A profiltisztitás és a racionalizálás mindenképpen szükségessé teszi a rendészet állománytáblájának, a
különböző szervezeti egységek átstrukturálását.
Erre vonatkozóan, nagyvonalakban az alábbiakat lehet megállapítani, szervezeti egységekre lebontva,
amelyek a későbbiekben, egységenként kissé részletesebben tárgyalásra kerülhetnek.
-

-

Operatív Irányítási Osztály: a MIŐR feladatrendszerében a legnagyobb létszámú, és elsősorban a
közterületi szolgálatot ellátó szervezeti egység. az ide tartozó állomány végzi a feladatok nagy
részét, ebben jelentős tartalékok vannak.
Szervezetfejlesztési és Irányítási Osztály: az adminisztratív területen ennek a felülvizsgálata,
újragondolása tűnik a leginkább indokoltnak.
Gazdálkodási Osztály: ezen a területen szakmai álláspontom szerint találhatóak olyan feladatkörök,
amelyek nem tartoznak szorosan a klasszikus értelemben vett gazdasági tevékenységek körébe,
így javasolt az osztály keretei közül ezen tevékenységi köröket áthelyezni más szervezetekhez.
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Térfelügyeleti Osztály: szolgálati tagjainak besorolása pontosítása szorul, adott helyzetben vezetői
szintek csökkenthetők.
Alparancsnoki szintekről kezdve célszerű bevezetni az olyan ügyeletes vezetői, váltásparancsnoki
beosztást, aki adott helyzetben döntésképes minden olyan esetben, akár munkaidőn kívül is,
amikor vezetői döntést, és ellenőrzést igényel a rendszer, ezzel ki lehet váltani bizonyos irányítói,
ellenőrző funkciókat (pl. a munkaidőn túli ügyeletes vezető, aki akár a felügyeli, mezőőri,
térfigyelői vezetői feladatokat el tudja látni, ellenőrzi a közterületi állományt).
Meg kell változtatni a körzeti rendészeti szolgálat szolgálati idejét, amelyet igazítani kell a lakosság
otthon tartózkodásának idejére a racionalizálás megkövetelő a szervezeti egységek, valamint a
vezetők számának csökkentését.
A különböző állomásokat jelenlegi formájában nem célszerű fenntartani, jelentős mértékű bérleti
díjat emészt fel, de gyakorlati haszna kevés. A mai ingyenes telefonos elérhetőség, az email-es
elérhetőség szükségtelenné teszi fenntartásukat, és jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Meg kell nézni a Papszer utcai objektum fenntartási kötelezettségét, más feladatra kell kijelölni,
vagy értékesíteni, átadni.
Szolgálati motorok indokolatlan fenntartása, selejtezni kell, ugyancsak aVolkswagen Borákat sem
gazdaságos megtartani.

Az önálló közterület-biztonsági referensi beosztást célszerű megszüntetni, és megvizsgálni annak
lehetőségét, hogy az adatvédelmi felelős tevékenységével összevonása milyen szakmai terhelést jelentene
az e feladatot ellátónak. Különösen indokolt lehet a felülvizsgálat tekintettel arra, hogy a beosztást betöltő
személy már tartósan távol van, ennek ellenére a feladatok így is elvégzésre kerülnek, illetve hogy az ide
rendelt feladatokat az egyes szervezeti egységek vezetői, vagy más beosztottak is el tudnák látni
A Gazdálkodási Osztály keretében nem érthető a portás - egyébként segédfelügyelő ide történő
besorolása - profiltisztává kell az egységet, a portásokat, a beosztást javasolt áthelyezni az operatív
irányításhoz.
Fontos megjegyezni, hogy a szervezeti átalakítás részben egyes pozíciók megszűnésével, részben a
megmaradó beosztások esetében munkateher növekedéssel járhat. Ezt minden egyes érintett dolgozónak
tudomásul kell venni, mint ahogyan azt is, hogy a pozícióváltás járhat egyéni sérelmekkel is.
Szervezetfejlesztési és Irányítási Osztály:
Az osztály egyike azon szervezeti egységeknek, amelynek a működése, fenntartása jelen helyzetben,
bizonyos feladatkörök átcsoportosításával kiváltható, amellyel jelentős mértékű anyagi megtakarítás
érhető el. A szervezet bizonyos elemei, alacsonyabb szintű struktúrában, mint csoport esetlegesen
megtarthatóak, ezzel bizonyos szintű bérmegtakarítás érhető el vezetői szinten is.
A jelenlegi osztály vonatkozásában a képzési referens megtartható, a felvételikhez kapcsolódóan az
előkészítő intézkedések, a felvételi folyamat, illetve a személyzeti kapcsolattartás képezné a feladatát,
részben átvéve a foglalkoztatási kapcsolattartó jogkörét.
A szervezési és koordinációs ügyintéző munkakör megszüntetésre kerülne, így a jelenlegi feladatok egy
része (pl. jelvények, igazolványok igénylése) a foglalkoztatási kapcsolattartóhoz kerülne, míg más
feladatok is szétoszthatóak.
Az iratkezelés egy igazgató alá rendelt iratkezelői csoport (ezt 2 fős egységként javasolnám létrehozni)
vagy személyek hatáskörébe kerülne, a szervezethez érkező, és innen kimenő iratok teljes körű iktatási
feladatainak az ellátása.
A területi kapcsolattartási referens és ügyintéző munkaköre szinte teljes egészében lefedi egymást, így két
olyan munkakör került kialakításra, amely duplikálja a feladatköröket, munkaszervezési feladatokkal
átcsoportosítani lehet a tevékenyégi köröket.
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Az adatvédelmi felelős és közterület-biztonsági referens munkája összevonható, a közterület-biztonsági
referens munkájának átszervezésével és áthelyezésével egyidejűleg.
Ügyfélszolgálati és Ügyfeldolgozási Csoport
A csoport vezetését jelenleg egy nagy tapasztalattal bíró volt közterület-felügyelő látja el. Fontos lehet
azonban, hogy a tevékenység végzése időnként igényel olyan jogi ismereteket, amelyek szükségesek
lehetnek a csoport munkájának irányításához, a szakszerű és jogszerű intézkedéseket, eljárás
kezdeményezéseket, szabálysértési feljelentéseket és minden e területen folytatott adminisztrációs
tevékenységet magas szintű jogi előképzettséggel bíró vezető lássa el. A beosztást a jelenlegi jogászi körből
célszerű kiválasztani.
Gazdálkodási Osztály
A Gazdálkodási Osztály tevékenységének áttekintése esetében azt tapasztaltam, hogy a szervezet
keretében működik a portai szolgálat, amely az ügyfelek eligazításán és tájékoztatásán kívül részben
objektumvédelmi feladatokat is kell, hogy ellásson.
A gazdálkodási tevékenység körébe semmiképpen nem sorolható az objektumvédelem, legfeljebb az
ahhoz szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása.
Ebből fakadóan szakmai álláspontom szerint a portai szolgálat tevékenysége elsősorban a járőrszolgálat
tevékenységéhez köthető inkább, mint a gazdálkodási tevékenységhez. Mivel a szervezeti beosztás nem
tekinthető helyénvalónak, ezért javaslom azt az Operatív Irányítási Osztály tevékenységi köréhez csatolni.
Egyéb vonatkozásban ezen osztály tevékenyégében nem látok változtatási igényt.
Operatív Irányítási Osztály:
Az osztály foglalja magába a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állományt, a közterület-felügyelők,
a mezőőrök, a körzeti rendészek, valamint a segédfelügyelők összességét. Ők találkoznak a város
lakosságával, tőlük kérnek segítséget, vagy az általuk lefolytatott intézkedések nyomán elszenvedői a
szankcióknak.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy szakmailag magasan képzett, határozott, de kulturált, megfelelő fizikai
kiállással és megjelenéssel bíró kollégák teljesítsenek ezen a területen szolgálatot.
Az osztály szervezeti felépítését tekintve kisebb változtatások javasolhatóak, amelyeket a bővebb szakmai
anyag tartalmazhat, gondolok itt a jelenlegi beosztások hatékonyabb kihasználásról.
A végrehajtó állomány vonatkozásában a lakossági visszajelzések alapján az a következtetés vonható le,
hogy a körzeti rendészek szolgálati idejének, a vezénylések elkészítésénél a lakosság otthon
tartózkodásához jobban kell kötődnie. Igazodnia kell többek között a szemétszállítások időpontjához is.
A körzeti rendészet felállításának alapgondolata jó, de a szakmai tartalommal történő kitöltése, többek
között a fenti indokok alapján átgondolásra szorul.

Térfelügyeleti Osztály:
Az osztály tevékenységét áttekintve, az „intézkedési mutatókat” megvizsgálva, hogy ez évben javuló
tendenciát mutat.
A racionalizálás érdekében azonban itt is van változtatási lehetőség és irány, amelyeket a következőkben
foglalom össze. Az osztály vezetőjének alárendelt alacsonyabb szintű vezetők körében látok lehetőséget
átszervezésre.
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Jelenleg az osztályvezetői alárendeltségben az adminisztratív ügyintézői feladatokat ellátó kolléga mellett
szolgálatvezető, térfelügyeleti irányító is szerepel a rendszerben a végrehajtó, a kamerákat közvetlenül
figyelő kollégák felett.
A szolgálatvezetői körben az ide beosztott - irányító - munkatárs feladatait részben át tudja venni az a
szolgálatvezető, aki váltásos munkarendben a rendészet teljes közterületi és térfelügyeleti állománya
egésze felett gyakorol ellenőrzési jogköröket, irányítói szerepet. Ebben a jelenlegi állománytáblában a
létszámhoz képest túlzónak tűnik a fenti, többszintű irányítói rendszer fenntartása.
A hatékonyabb munkavégzés érdekében a már korábban jelzett, 1 fős szolgálatvezetői, ügyeletes vezetői
beosztás, általános irányítói jogkörben, kellő szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal képes a munkaidőn
túli irányítói jogkör betöltésére. Ez sokat javíthat a munkavégzés szintjén megfelelő kiválasztás mellett.
Rendészeti Alközpontok és fenntartásuk:
A MIŐR által létrehozott és 4 helyen telepített rendészeti alközpontok megalapításának célja inkább
politikai, mint szakmai okokra vezethető vissza. A rendészet az alközpontok lakossághoz való
közelítésének célja nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, jelenlegi szinte egyedüli funkciója, hogy a
területen szolgálatot teljesítő rendészek munkaközi szünetüket el tudják tölteni.
Az elkészített kimutatás szerint is nagyon minimális a lakossági igénybevétel, viszont a fenntartás költségei
jelentősek, amelyek bérletének, működtetésének megszüntetése jelentős költségcsökkentést
eredményezne.
A rendészet jelenlegi többszintű elérhetősége (ingyenes telefon, email, esetleg személyes megjelenés) tudja
biztosítani a rendészeti intézkedést igénylő állampolgári jelzések, bejelentések fogadásának lehetőségét,
emiatt indokolatlannak tűnik az alközpontok fenntartása.
Az elmúlt évben 1.218.770,-Ft bérleti díj kifizetésére került az alközpontok tekintetében, ez az összeg
teljes egészében megtakarítható a bérletek felmondásával.
A fentieken túlmenően a Papszer utcán lévő, korábban térfigyelő központként céljára felújított illetve
használt, rendészeti célokat ma már nem szolgáló épület számára is célszerű lenne valamilyen más, új
funkciót találni, tekintettel arra, hogy rendészeti célokra történő alkalmazása értelmét vesztette.
Kerékpáros szolgálat:
A kerékpáros szolgálat létrehozásának indoka a gyalogos járőrök mozgásának és az intézkedést igénylő
esetek helyszínére történő érkezés, a reagálási idő felgyorsítása volt. Az elmúlt időszakban ez a típusú
szolgálat szinte teljesen kiüresedett, alkalmazása messze elmarad az optimálistól. A kerékpáros járőr
alkalmazása a lakossággal történő kapcsolattartást, a segítség kérésre történő reagálási időt a gyalogos
járőrhöz képest gyorsabbá és hatékonyabbá teszi, indokoltnak tartom az újragondolását.
Mindezek mellett a területi jelenlét is fokozható, hiszen adott időben nagyobb területet tud bejárni a járőr,
illetve vissza tud térni az adott közterületre, fokozva ezzel a rendészi jelenlétet. Szakmai okokra tekintettel
a jelenlegi gyakorlattól eltekintve mindenképpen javasolt a 2 fős kerékpáros szolgálat fenntartás, melynek
a jelenlegi szűk időintervallumban folytatott gyakorlatát átgondolva célszerű tavasszal korábban kezdeni,
míg az őszi időszakban tovább folytatni a kerékpáros járőr tevékenységet.
Segédmotorkerékpáros szolgálat:
A korábban a rendőrségtől átvett, és már akkor is megkérdőjelezhető állapotú segédmotorkerékpárok,
illetve a velük teljesített szolgálatok, bár mobilitását tekintve hatékony eszközök, azonban a műszaki
állapotuk a közúti közlekedésre nem teszi alkalmassá a járműveket.
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Javításuk jelentős költségekbe került, amely nem áll arányban az elvárásokkal, így ezen közlekedési
eszközöket indokolt lenne selejtezni, illetve értékesíteni.
A későbbiekben, az anyagi lehetőségek javulása esetén célszerű visszatérni ezen szolgálati formához,
hiszen mozgékonyságuk miatt a távolabbi járőrkörzetek könnyebben és gyorsabban megközelíthetőek.
Szolgálati állatokkal teljesített járőrtevékenység:
A mezei őrszolgálat lovakkal történő teljesítése részben a lakossággal történő kapcsolattartás, részben az
egyébként gyalogosan vagy gépjárművel nehezen megközelíthető helyek elérése szempontjából jó
választás.
Ami gondot jelent ezen tevékenység tekintetében, az a magas fenntartási költségek. Szükségesnek látom
szakmai szempontból olyan optimális lehetőség kialakítása – ez nagymértékben függ a jelenlegi, illetve a
korábban ilyen típusú szolgálatot teljesítő mezőőrökkel kötendő szerződés tartalmától – amelyben e
szolgálat, ha a korábbihoz csökkentett mértékben is, de megmarad.
A lakossági visszhangja ezen a lovas mezőőri szolgálatnak jó, amely egy jó sajtókommunikációval
megerősítve a szakmai előnyök mellett pozitív politikai eredményekkel is járhat.
A szolgálati kutyák alkalmazása, bár kétségtelenül rendkívül látványos lehetővé teszi az 1 rendész 1 kutya
alkalmazását, így a járőrpárosok oszthatóak, de mivel használatuk csak önvédelmi célra megengedett, más
kényszerítőeszközként (mint pl. a bilincs) történő alkalmazása nem jogszerű. Ennek ellenére összképi,
visszatartó hatása kiváló
Egyéb:
Társszervekkel történő együttműködés tekintetében a rendőrség, mint stratégiai partner továbbra is,
éppen ezért törekedni kell a közös szolgálatok minél gyakoribb alkalmazására. Nagyon fontos, hogy
javítani kell az együttműködés színvonalát, a partnerséget, amelynek kialakítása nagyobb mértékben függ
a rendészet hozzáállásától.
A polgárőrség tekintetében hasonló a helyzet, jobban ki kell használni az alkalmas polgárőrökkel való
közös szolgálatokban rejlő lehetőségeket.
A MIRENDSEC Kft. vonatkozásában elsősorban továbbra is a rendezvénybiztosítások területén van
együttműködési lehetőség, bár ennek bővítése tekintetében külön tanulmány elkészítése indokolt lehet.
A Miskolc városában található roncsjárművek elszállítási, tárolási és értékesítési gyakorlatát felül kell
vizsgálni. Ez a tevékenyég – bár nem kecsegtet nagy haszonnal – , de a város parkolói számának minimális
növekedését is eredményezi, és ezzel a lakosság elégedettségi mutatóit is javítja.
A fentieken túlmenő szakmai javaslatok röviden:
➢ Az egyes osztályok iktatási tevékenyégét célszerű egy 2 fős, a jelenlegi adminisztratív feladatokat
ellátók munkaköri átcsoportosításával megalakítandó iktatási részleghez átcsoportosítani, akár
közfoglalkoztatottak igénybevételével is.
➢ Felül kell vizsgálni a közterületen szolgálatot teljesítők számát, és azt optimalizálni kell, megfelelő
feladatkörök kijelölésével, a nem a rendészeti tevékenység körébe közvetlenül sorolható feladatok
elhagyásával azt csökkentett letétszámban (ennek pontos meghatározása a szakmain túl gazdasági
elemzést is igényel). A közterületi jelenlét meghatározásánál figyelembe kell venni a szakmai,
gazdasági érveken túl a lakosság elvárásait, így azt 80-90 fő alá semmiképpen nem célszerű
beállítani.
➢ A Szervezetfejlesztési és Irányítási Osztály feladatkörét teljes egészében át kell értékelni, és a
jelenleginél kisebb létszámú, alacsonyabb szervezeti szintű csoporthoz rendelni.
➢ A Gazdálkodási Osztály profiltisztítását végre kell hajtani.
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➢ A kihasználatlan alközpontok fenntartását indokolt megszüntetni.
➢ A jelenleg csak magas üzemeltetési és szervízköltségekkel járó járműveket ki kell vonni a
rendszerből, azokat értékesíteni kell.
➢ A kisebb, de szakmailag képzettebb, elkötelezett és elismert személyi állománytól magasabb
színvonalú munka várható el.
➢ Javaslom olyan szolgálatvezetői rendszer kialakítását a jelenlegi átalakításával, amely a
párhuzamosságokat kiküszöböli, döntésképes, az egyes intézkedések jog- és szakszerűségét képes
helyesen megítélni, a nap bármely szakában ellenőrizni tudja úgy a közterületi, mint a térfelügyeleti
állományt.

Szakmai álláspontom szerint a fenti javaslatok figyelembevételével a jelenleginél gazdaságosabban,
magasabb szakmai szinten teljesítő önkormányzati rendészet jöhet létre városunkban.
Miskolc, 2020. augusztus 14.

Szilágyi Szabolcs
elnök
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9/2020. (IX.08.) KKTIS Bizottság határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ
2020. ÉVI TÁMOGATÁSRA
a) PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 2.4.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Kulturális Mecénás
Alapból odaítélhető támogatások elnyerésére.
TÁMOGATÓ, LEBONYOLÍTÓ
A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázat
lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális, Sport és
Rendezvényszervezési Osztály
TÁMOGATÓ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FORRÁS MEGNEVEZÉSE ÉS KERETÖSSZEGE
Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020.
évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2020. (VIII. 28/.) önkormányzati rendeletben megállapított
Kulturális Mecénás Alap előirányzat.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 3.200.000, - Ft
PÁLYÁZAT CÉLJA
• A város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka támogatása;
• A város kulturális civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a
közösségi média és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő
munkájának támogatása.
•
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, KÜLÖNÖSEN
a) Miskolc kulturális érdekeit szem előtt tartó újszerű kezdeményezések és a város kulturális kínálatát
gazdagító projektek,
b) a jeles évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények,
c) irodalmi munkák,
d) filmalkotások.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE, KIZÁRÓ OK
– kizárólag bankszámlával, jogi személyiséggel rendelkező, miskolci székhelyű civil szervezet vagy
gazdálkodó szervezet részesülhet, továbbá
– olyan nem miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdálkodó szervezet, mely rendelkezik
Miskolcon működő hivatalos (bejegyzett) tagszervezettel, illetve van bejegyzett miskolci
telephelye, és
– tevékenységét a miskolci lakosok szolgálatára végzi.
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Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, JELLEGE
A pályázó által megpályázható támogatás maximális mértéke pályázatonként 300.000, - Ft
Támogatás jellege: vissza nem térítendő
Támogatás intenzitása: 80%, 20 % önrész biztosítása kötelező, azaz az igényelt támogatás a projekt
összes költségének 80%-a lehet.
PÁLYÁZAT TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött
és a pályázó (törvény vagy meghatalmazás alapján) képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati
adatlap, pályázat szerinti támogatási cél ismertetését tartalmazó írásbeli összefoglaló (a téma és
a megvalósítás részletes leírása, időbeni ütemezése, tervezett költségvetés maximum 2 oldal
terjedelemben), és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet. Amennyiben a pályázatot benyújtó
meghatalmazás alapján jár el, a meghatalmazás csatolása szükséges.
Mellékletek:
b) bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi kivonat
másolata,
c) a pályázó létesítő okiratának másolata,
d) szépirodalmi és művészeti kiadvány esetében a mű szinopszisa és két lektor véleménye,
e) filmalkotás esetén a forgatókönyv, és legalább két ajánlás vagy legalább egy referenciamunka
csatolása szükséges.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:
átláthatósági nyilatkozat,
összeférhetetlenségi nyilatkozat,
a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető
pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által
hitelesített eredeti példánya,
köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS MÓDJA
Pályázat benyújtásának határideje:

2020. szeptember 18. napja
Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás
és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és
aláírt pályázati adatlapot, pályázati témát, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1
eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és
formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2020.
szeptember 18. napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül.
Postai küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma
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legkésőbb 2020. szeptember 18. napja, és ezzel párhuzamosan elektronikusan is benyújtásra kerül a
pályázat 2020. szeptember 18-án 12.00 óráig.
A borítékra kérjük, írják rá:
PÁLYÁZAT
KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAP 2020
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály

MISKOLC
Városház tér 8.
3525
Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2020. január 1. és 2021. március 31.
napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése az elszámolás benyújtásáig megtörténik!
A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:
• előadók-, szakmai közreműködők tiszteletdíja,
• szerzői jogdíj(ak),
• bérjellegű költségek,
• szakmai anyagköltség, utazási-, szállítási-, szállásköltség,
• csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag
beszerzésére nem kérhető),
• terem-, helyiség-, terület-, eszköz-, hang- és fénytechnika bérlés,
• vizuális dokumentálás-, reklám- és népszerűsítés költsége
• szépirodalmi és művészeti kiadvány megjelenésével kapcsolatos költségek.
Támogatás terhére nem elszámolható költségek:
– más támogatási keretből (hazai államháztartás rendszereiből származó és nem hazai forrás)
már finanszírozott költségek,
– beruházási, felújítási kiadások,
– dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
– lejárt köztartozások teljesítése.
A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2021. április 30. napjáig írásos szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály számára, melynek hiányában a
támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.
PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSA, ÉRVÉNYTELENSÉGE
A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási
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lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt
határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy
a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.
A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a
pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.
Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során a Támogató hatáskörében eljáró Bizottság
érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha:
- az a határidőt követően került benyújtásra,
- az adatlap hiányosan került kitöltésre vagy hiányzik az aláírás,
- bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik,
- a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
- olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből
támogatás nem adható,
- a bírósági bejegyzést három hónapnál régebbi bírósági kivonattal igazolja,
- korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elfogadott elszámolása hiányzik,
- valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
- pályázónak köztartozása áll fenn,
- a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb
megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
- a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
- a pályázatot felfüggessze,
- a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
- ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
- hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb
mértékű támogatást nyújtson.
A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati
támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendje.
A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján.
Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály részére történt
visszaküldését követően 30 napon belül kerülhet sor.
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen:
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Osztermann Józsefné, Telefon: +36-46-512-700/2793 mellék
E-mail: osztermann.jozsefne@miskolc.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály,
Kulturális Csoport
TÁJÉKOZTATÁS
A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek
(különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a
pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból
részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve
a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt
helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles
haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató
jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére
vonatkozó szankciók (támogatás visszatérítésének kezdeményezése) alkalmazására. Az ellenőrzések
lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a
támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
A pályázat lebonyolítója a Bizottság döntésének előkészítése során, valamint a támogatási szerződés
előkészítése során ellenőrzi a pályázók közhiteles adatbázisban szereplő adatait annak megállapítása
érdekében, hogy a pályázóval szemben fennáll-e a pályázati felhívás szerinti kizáró ok.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése
érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak
közzétételéről.

Miskolc, 2020. …………………..

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
Szopkó Tibor
bizottsági elnök sk.
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Beérkezés időpontja: ________________
PÁLYÁZATI ADATLAP
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAPJA
2020. évi pályázatához
Benyújtandó: 1 db eredeti példányban, ill. e-mailben (osztermann.jozsefne@miskolc.hu) beszkennelve
elektronikusan.

Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell
kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni!
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 18.
A pályázat címe:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1.

A pályázó

1.1.

Megnevezése:___________________________________________________

1.2.

Szervezeti formája: ______________________________________________

1.3.

Székhelye: _____________________________________________________

1.4.

Postacíme: _____________________________________________________

1.5.

Adószáma:_____________________________________________________

1.6.

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: ________________________________

1.7.

Bankszámlaszáma: _______________________________________________

2.

Aláírásra jogosult képviselőjének és a kapcsolattartó személynek

2.1.

Neve: _________________________________________________________

2.2.

Telefonszám: ___________________________________________________

2.3.

E-mail: ________________________________________________________
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3. Pénzügyi lebonyolító (Amennyiben nem azonos a pályázó szervezettel):
3.1.

Neve: ___________________________________________________________

3.2.

Székhelye: ________________________________________________________

3.3.

Képviseli: ________________________________________________________

3.4.

Adószáma: _______________________________________________________

3.5.

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: ___________________________________

3.6.

Bankszámlaszáma: _______________________________________________

4.

Pénzügyi paraméterek:

4.1.

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: _____________________________ Ft

4.2.

A megvalósításhoz meglévő önrész összege: ____________________________ Ft

4.3.

Más forrásból rendelkezésre álló összeg: _______________________________ Ft

4.4.

Az igényelt támogatás összege: ______________________________________ Ft

5.

□
□
□

Kötelező melléklet:
a) bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi kivonat
másolata,
b) a pályázó létesítő okiratának másolata,
c) szépirodalmi és művészeti kiadvány esetében a mű szinopszisa és két lektor véleménye,
d) filmalkotás esetén a forgatókönyv, és legalább két ajánlás vagy legalább egy referenciamunka.
e) a pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírása, időbeni ütemezése,
tervezett költségvetése, (maximum 2 oldal terjedelemben).

6.
A pályázó szervezet felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel
kijelentem, hogy (nyilatkozatához a jelölőnégyzetben kérjük tegyen „X-et”)
a pályázó szervezet nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás vagy egyéb
megszüntetésére irányuló eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt, illetve bejelentem, ha a pályázat
elbírálásáig a pályázó szervezet ellen ilyen eljárás indul;
az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
jogszabályban vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét teljesítette, a támogatás összegével
elszámolt;
a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet,
amelynek támogatására pályázatát benyújtotta;
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□

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom,
hogy nincsen lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás,
NFK, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé). Tudomásul veszem, hogy amennyiben
vállalkozásomnak a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy támogatásban nem
részesülhetek.

□

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti átlátható
szervezetnek minősülök. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem minősülök átlátható
szervezetnek, támogatásban nem részesülhetek.
a pályázati önrész rendelkezésre áll;

□
□
□

más forrásokból elnyert támogatások tekintetében átfedések nem állnak fenn a jelen pályázatba foglalt,
ugyanazon támogatási költség elemre vonatkozóan.
a benyújtott pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz
mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek;
a benyújtott pályázatban foglaltakat fenntartom akkor is, ha a pályázati döntés alapján a megpályázott
támogatási összeghez viszonyítva csökkentett összegű támogatást ítél meg a pályázat kiírója:
igen / nem1
a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – különös tekintettel az
érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül értesítem;
tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, címe, a támogatás tárgya, a
támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
továbbá az interneten megjelentethető;
tudomásul veszem, hogy a pályázat benyújtásával, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése
érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű
adatainak közzétételéről.

□
□
□
□

A pályázó a jelen adatlap aláírásával a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
Miskolc, 2020…………. hó ……… nap
P.H.
_____________________________
(cégszerű) aláírás

1

A megfelelőt kérem aláhúzni!
278

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

10/2020. (IX.08.) KKTIS Bizottság határozat melléklete
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET
a 2020. évi
MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK
elnyerésére
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a városban folyó és a várost érintő művészeti
és tudományos alkotómunka ösztönzésére, a várost gazdagító művészeti, tudományos értékek
létrehozására – Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk
szabályairól szóló a 62/1997. (XI. 1.) számú önkormányzati rendeletével – a következő művészeti és
tudományos ösztöndíjakat alapította:
I. ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolc városban élő vagy ide kötődő alkotóművészek, valamint
tudományos tevékenységet folytató szakemberek számára munkájuk segítésére adományozható.
Havi összege bruttó 60 ezer Ft, amely a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottság döntésétől függően három vagy hat havi, vagy 1 éves időtartamra kerül megállapításra.
II. EGYSZERI ALKOTÓ ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolc városban élő vagy ide kötődő alkotóművésznek,
valamint tudományos tevékenységet folytató szakembernek egy meghatározott célú művészeti,
tudományos alkotó munka támogatására adományozható. Az egyszeri támogatás összege bruttó 150
ezer Ft.
III. PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolcon élő és itt alkotó pályakezdő művészek és tudományos
szakemberek munkájának támogatására adományozható. Pályakezdő ösztöndíjban azok
részesülhetnek, akik még nem töltötték be a 30. életévüket! Havi összege bruttó 50 ezer Ft, amely a
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság döntésétől függően három vagy hat
havi időtartamra kerül megállapításra.
IV. ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA elnevezésű ösztöndíj a Miskolcon élő előadóművészeknek,
alkotóművészeknek, tudományos tevékenységet folytató fiatal szakembereknek, valamint egyetemi
és főiskolai hallgatóknak külföldi tanulmányútjaikhoz, mesterkurzusokon, európai uniós ismeretek
elsajátítását elősegítő konferenciákon való részvételükhöz adományozható. Az egyszeri támogatás
összege maximum bruttó 120 ezer Ft.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
1.
A felsorolt ösztöndíjak és az azokhoz kapcsolódó támogatás kizárólag magánszemélyek által,
pályázat útján nyerhető el.
2.
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás
és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és
aláírt pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit) magyar nyelven, 1 eredeti, papíralapú
példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában. Személyesen
leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2020. szeptember 18. napján 12.00
óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai küldeményként a
pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma legkésőbb 2020. szeptember 18.
napja, és ezzel párhuzamosan elektronikusan is benyújtásra kerül a pályázat 2020. szeptember 18án 12.00 óráig.
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Az adatlap hiányos kitöltése, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról szóló nyilatkozat hiánya a pályázatból való kizárást eredményezi.
Beadási határidő: 2020. szeptember 18. napja.
A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
MISKOLC
Városház tér 8.
3525

6.

A borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget:
„MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK - 2020”

7.

A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
- a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
- a pályázatot felfüggessze,
- ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
- hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kisebb
mértékű támogatást nyújtson.
A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

8.

A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati
támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendje.
A támogatás folyósításának módja: átutalás útján.
Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztálya részére
történt visszaküldését követően kerülhet sor.

9.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Jávorszki Klára , Telefon: +36-70-704-6613
E-mail: javorszki.klara@miskolc.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési
Osztály, Kulturális Csoport
Miskolc, 2020. ……................. .........

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
Szopkó Tibor
bizottsági elnök sk.
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Beérkezés időpontja: _________________
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATI ADATLAP
MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ
Benyújtandó: 1 db eredeti példányban, ill. e-mailben (javorszki.klara@miskolc.hu) beszkennelve
elektronikusan.

Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell
kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni!
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 18.
1. A pályázó adatai:
Neve: ……………………………………………………………………………………..
Címe: ……………………………………………………………………………………...
Telefon/Fax: ……………………………………………………………………….............
E-mail:……………………………………………………………………………………..
Foglalkozása: ……………………………………………………………………………...
Munkahelye: ……….……………………………………………………………………....
Adószáma: ………………………………………………………………………………...
TAJ száma: ………………………………………………………………..............................
Pályázó számlavezető pénzintézetének neve:……………………………………………….
Bankszámlaszáma:………………………………………………………………………….
2. Pályázat megnevezése (megfelelő aláhúzandó):
ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ

EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ

„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJ

3. A pályázat pontos címe (kutatói-alkotói téma):
……………………………………………………………………………………………
4. A pályázat tématerve (témavázlat):
a) A pályázat célja és célkitűzései (max. 1 oldal).
b) A pályázat várható eredményei, megvalósulásának lehetőségei (max. 1 oldal).
c) A pályázó eddigi művészeti, tudományos tevékenységének ismertetése, publikációinak
felsorolása (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
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5. Mellékletek:
a) A pályázó támogatóinak, ajánlóinak nyilatkozatai, ha rendelkezésre áll.
b) A pályakezdő ösztöndíjra pályázóknál iskola, művészeti, tudományos intézmény, szervezet
javaslata, támogató nyilatkozata.
A pályázó a jelen adatlap aláírásával a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el és tudomásul veszi, hogy:
a) pályázata csak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló
nyilatkozat benyújtásával együtt érvényes,
b) támogatás csak támogatási szerződés alapján folyósítható,
c) a pályázat megvalósításáról 2021. április 30-ig a Polgármesteri Hivatal Kulturális, Sport és
Rendezvényszervezési Osztálya felé köteles beszámolni, ellenkező esetben a pályázó a támogatást
köteles visszafizetni, és 3 évig nem kaphat támogatást az önkormányzattól,
d) a hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, aláíratlan, a pályázati kiírásnak nem megfelelő, a határidőn
túl beadott vagy a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázat a pályázatból való kizárással
jár,
e) Az ösztöndíjjal járó támogatás az SZJA törvény (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény) alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos
jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
Miskolc, 2020. ………………….…… hó ………. nap
.……………………………
aláírás
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
__________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó): ……………………...……………………...……….…………………………………………
………………………………………………………………………………

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
- a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális
fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)

Indoklás:
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- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt
személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a
szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...................
.....……………………
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………..............
..............................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház,
vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….…………
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
.……………………………………………………………………………………………
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,
országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester,
főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
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házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostohaés nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségemet
illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel nyilatkozom, hogy
a benyújtott pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz
mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek;
csökkentett összegű támogatás megítélése esetén is fenntartom a benyújtott pályázatban
foglaltakat
igen / nem2
a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – különös tekintettel az
érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a pályázatot kiíró szervezetet 8 napon belül
értesítem;
az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
jogszabályban vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségemet teljesítettem, a támogatás
összegével elszámoltam;
tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, címe, a támogatás tárgya, a
támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
továbbá az interneten megjelentethető;
tudomásul veszem, hogy a pályázat benyújtásával, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének
teljesítése érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek,
közérdekű adatainak közzétételéről.
a pályázati feltételeket megismertem, megértettem és azokat elfogadom;

Kelt:

……………………………...
Aláírás

2

A megfelelőt kérem aláhúzni!
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11/2020. (IX.08.) KKTIS Bizottság határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
IDEGENFORGALMI ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ
2020. ÉVI TÁMOGATÁSRA
I.
Pályázat kiírója
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 2.4.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet az Idegenforgalmi Alapból
odaítélhető támogatások elnyerésére.
II.
Támogató, lebonyolító
A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Pályázat lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális, Sport és
Rendezvényszervezési Osztály.
III.
Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és keretösszege
Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020.
évi költségvetés módosításáról szóló 19/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletben megállapított
Idegenforgalmi Alap előirányzat.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.500.000,- Ft
IV.
Pályázat célja
Hiánypótló turisztikai kiadványok készítése, az idegenforgalmi főszezon idején kulturális-turisztikai
programok megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek
•

ösztönzik a beutaztató tevékenységet,

•

új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,

•

ösztönzik több partner együttműködését,

•

hozzájárulnak Miskolc pozitív megítéléséhez.

V.
Támogatható tevékenységek, különösen
• a pozitív városimázs alakítását szolgáló turisztikai projektek,
•

idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok (családosok, fiatalok, iskolai osztályok,
nyugdíjasok) megszólításával járó turisztikai projektek,

•

Miskolc belvárosában programlehetőséget kínáló turisztikai projektek.

VI.

Pályázat benyújtására jogosultak köre, kizáró ok
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–

kizárólag bankszámlával, jogi személyiséggel rendelkező, miskolci székhelyű, az idegenforgalom
területén működő civil szervezet vagy gazdasági szervezet,

–

olyan nem miskolci székhelyű civil szervezet vagy gazdasági szervezet, mely rendelkezik
Miskolcon működő hivatalos (bejegyzett) tagszervezettel, illetve van bejegyzett miskolci
telephelye, és

–

tevékenységét Miskolc turizmusának szolgálatára végzi.

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.
VII. Támogatás mértéke, jellege
A pályázó által megpályázható támogatás maximális mértéke pályázatonként 300.000,- Ft
Támogatás jellege: vissza nem térítendő
Támogatás intenzitása: 80%, 20 % önrész biztosítása kötelező, azaz az igényelt támogatás a projekt
összes költségének 80%-a lehet.
VIII. Pályázat tartalmi, formai követelményei
Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött
és a pályázó (törvény vagy meghatalmazás alapján) képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati
adatlap, pályázat szerinti támogatási cél ismertetését tartalmazó írásbeli összefoglaló (a téma és
a megvalósítás részletes leírása, időbeni ütemezése, tervezett költségvetés max. 2 oldal terjedelemben), és
az alábbi mellékletek benyújtásával lehet. Amennyiben a pályázatot benyújtó meghatalmazás alapján jár
el, a meghatalmazás csatolása szükséges
Mellékletek:
a)
bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi kivonat
másolata,
b)
a pályázó létesítő okiratának másolata.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:
-

átláthatósági nyilatkozat,

-

összeférhetetlenségi nyilatkozat,

-

a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető
pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által
hitelesített eredeti példánya,

-

köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.

IX.
Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja
Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás
és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és
aláírt pályázati adatlapot, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1 eredeti,
papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és formában.
Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2020. szeptember 18.
napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül. Postai
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küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma legkésőbb
2020. szeptember 18. napja, és ezzel párhuzamosan elektronikusan is benyújtásra kerül a pályázat
2020. szeptember 18-án 12.00 óráig.
A borítékra kérjük, írják rá:
PÁLYÁZAT
IDEGENFORGALMI ALAP 2020
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
MISKOLC
Városház tér 8.
3525

Pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 18. napja
Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
X.
Elszámolható költségek
A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2020. január 1. és 2021. március 31.
napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése az elszámolás benyújtásáig megtörténik!
A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:
•

anyagjellegű ráfordítások,

•

tárgyi eszközök,

•

immateriális javak (pl. szellemi termékek),

•

megbízási díj,

•

marketing költségek,

•

bérleti díj,

•

bérjellegű költségek.

Támogatás terhére nem elszámolható költségek:
– más támogatási keretből (hazai államháztartás rendszereiből származó és nem hazai forrás)
már finanszírozott költségek,
– beruházási, felújítási kiadások,
– dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
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– lejárt köztartozások teljesítése.
A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2021. április 31. napjáig írásos szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztálya számára, melynek hiányában a
támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.
XI.
Pályázat hiánypótlása, érvénytelensége
A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási
lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt
határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy
a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.
A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a
pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.
Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során a Támogató hatáskörében eljáró Bizottság
érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha:
-

az a határidőt követően került benyújtásra,

-

az adatlap hiányosan került kitöltésre vagy hiányzik az aláírás,

-

bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik,

-

az adatlap mellékletei nincsenek teljes körűen kitöltve, aláírva,

-

a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,

-

olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből
támogatás nem adható,

-

a bírósági bejegyzést 3 hónapnál régebbi bírósági kivonattal igazolja,

-

korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elfogadott elszámolása hiányzik,

-

valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,

-

a pályázónak köztartozása áll fenn,

-

a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb
megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

XII. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés
A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
-

a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,

-

a pályázatot felfüggessze,
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-

a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,

-

ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint

-

hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb
mértékű támogatást nyújtson.

A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati
támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendje.
A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján.
Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Marketing és Kommunikációs Koordinációs Osztálya
részére történt visszaküldését követően kerülhet sor, az aláírást követő 30 napon belül.
XIII. Adminisztratív információk
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Brevák-Kerekes Bernadett , Telefon: +36-46-512-704
E-mail: kerekes.bernadett@miskolc.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály,
Kulturális Csoport
XIV. Tájékoztatás
A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek
(különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a
pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból
részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve
a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt
helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles
haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató
jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére
vonatkozó szankció (támogatás visszatérítésének kezdeményezése) alkalmazására. Az ellenőrzések
lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a
támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
A pályázat lebonyolítója a Bizottság döntésének előkészítése során, valamint a támogatási szerződés
előkészítése során ellenőrzi a pályázók közhiteles adatbázisban szereplő adatait annak megállapítása
érdekében, hogy a pályázóval szemben fennáll-e a pályázati felhívás szerinti kizáró ok.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése
érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak
közzétételéről.
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottsága
Szopkó Tibor
bizottsági elnök sk.
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Beérkezés időpontja: ________________

PÁLYÁZATI ADATLAP
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
IDEGENFORGALMI ALAPJA
2020. évi pályázatához
Benyújtandó: 1 db eredeti példányban, ill. e-mailben (kerekes.bernadett@miskolc.hu) beszkennelve
elektronikusan.

Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell
kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni!
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 18.
A pályázat címe:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1.

A pályázó

1.1.

Megnevezése: ___________________________________________________

1.2.

Szervezeti formája: _______________________________________________

1.3.

Székhelye: ______________________________________________________

1.4.

Postacíme: ______________________________________________________

1.5.

Adószáma: ______________________________________________________

1.6.

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: _________________________________

1.7.

Bankszámlaszáma: ________________________________________________

2.

Aláírásra jogosult képviselő és a kapcsolattartó személy

2.1.

Neve: _________________________________________________________

2.2.

Telefonszáma: ___________________________________________________

2.3.

E-mail címe: ___________________________________________________
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3.

Pénzügyi paraméterek

3.1.

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg:

3.2.

A megvalósításhoz meglévő önrész összege: __________________________ Ft

3.3.

Más forrásból rendelkezésre álló összeg:

__________________________ Ft

3.4.

Az igényelt támogatás összege:

__________________________ Ft

__________________________ Ft

4.
A program megvalósításában résztvevő szervezetek, vállalkozások: (feladat
megjelöléssel)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
5.

A megvalósítást ajánló szervezetek, személyek (nem kötelező):

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
6.

Korábbi hasonló projekt referenciái (nem kötelező):

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8.

Kötelező melléklet:
a) bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi
kivonat másolata,
b) a pályázó létesítő okiratának másolata,
c) a pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírása, időbeni
ütemezése, tervezett költségvetése, (maximum 2 oldal terjedelemben).

□
□
□
□

9.
A pályázó szervezet felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel
kijelentem, hogy (nyilatkozatához a jelölőnégyzetben kérjük tegyen „X-et”)
a pályázó szervezet nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás vagy egyéb
megszüntetésére irányuló eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt, illetve bejelentem, ha a pályázat
elbírálásáig a pályázó szervezet ellen ilyen eljárás indul;
az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
jogszabályban vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét teljesítette, a támogatás összegével
elszámolt;
a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet,
amelynek támogatására pályázatát benyújtotta;
az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 50. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom,
hogy nincsen lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás,
NFK, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé). Tudomásul veszem, hogy amennyiben
vállalkozásomnak a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy támogatásban nem
részesülhetek.
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Tudomásul veszem, hogy az Áht. 52. §-ának (3) bekezdése alapján a támogatás folyósítása alatt
keletkezett köztartozás esetén az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások
megfizetése érdekében visszatartásra kerül (az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár
visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja). A visszatartás a hatósági
szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti átlátható
szervezetnek minősülök. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem minősülök átlátható
szervezetnek, támogatásban nem részesülhetek.
a pályázati önrész rendelkezésre áll;

□
□
□
□

_

más forrásokból elnyert támogatások tekintetében átfedések nem állnak fenn a jelen pályázatba foglalt,
ugyanazon támogatási költség elemre vonatkozóan.
a benyújtott pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz
mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek;
a benyújtott pályázatban foglaltakat fenntartom akkor is, ha a pályázati döntés alapján a megpályázott
támogatási összeghez viszonyítva csökkentett összegű támogatást ítél meg a pályázat kiírója:
igen / nem3
a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – különös tekintettel az
érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül értesítem;
tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, címe, a támogatás tárgya, a
támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
továbbá az interneten megjelentethető;
tudomásul veszem, hogy a pályázat benyújtásával, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése
érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű
adatainak közzétételéről.
A pályázó a jelen adatlap aláírásával a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
Miskolc, 2020…………. hó ……… nap
P.H.
_____________________________
(cégszerű) aláírás

3

A megfelelőt kérem aláhúzni!
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12/2020. (IX.08.) KKTIS Bizottság határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SPORT MECÉNÁS ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ
2020. ÉVI TÁMOGATÁSRA

I.

Pályázat kiírója

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 2.4.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – pályázatot hirdet a Sport Mecénás Alapból
odaítélhető támogatások elnyerésére.
II. Támogató, lebonyolító
A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázat
lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális, Sport és
Rendezvényszervezési Osztály.
III. Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és keretösszege
Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020.
évi költségvetés módosításáról szóló 19/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletben megállapított Sport
Mecénás Alap előirányzat.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 4.010.200,- Ft.
IV. Pályázat célja
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek, valamint általuk a városban
megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása,
hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeken, edzőtáborokban való részvétel, továbbá utánpótlás-nevelés
fejlesztést végző szervezetek pályázati úton történő támogatása.
V. Pályázati kategóriák
e) Működési támogatás biztosítása sportegyesületek, szakosztályok, valamint egyéb sportszervezetek
részére.
f) Bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatása, nagy létszámot megmozgató
szabadidős események rendezési költségeihez való hozzájárulás.
g) Hazai vagy nemzetközi sportversenyen, edzőtáborban való részvétel támogatása.
h) Utánpótlás nevelés biztosítása céljából támogatás nyújtása.
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VI. Pályázat benyújtására jogosultak köre, kizáró ok
–
–

–

Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében az a szervezet, ahol a sportoló
igazolt versenyző,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező
társadalmi szervezet, szövetség, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület, amely Miskolc Megyei Jogú Város
közigazgatási területén fejti ki tevékenységét, továbbá
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti sportszervezet4.

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.
VII.

Támogatás mértéke, jellege

A pályázó által megpályázható támogatás maximális mértéke kategóriánként 500.000,- Ft.
Támogatás jellege: vissza nem térítendő.
Támogatás intenzitása: 80%, 20 % önrész biztosítása kötelező, azaz az igényelt támogatás a projekt
összes költségének 80%-a lehet.
VIII.

Pályázat tartalmi, formai követelményei

Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött
és a pályázó (törvény vagy meghatalmazás alapján) képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati
adatlap, a pályázati dokumentumok, (a megvalósítás módjának részletes leírása, időbeni ütemezése,
tervezett költségvetése, maximum 2 oldal terjedelemben), valamint annak mellékletei benyújtásával
lehet. Amennyiben a pályázatot benyújtó meghatalmazás alapján jár el, a meghatalmazás csatolása
szükséges.
Mellékletek:
f) bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi eredeti kivonat
másolata,
g) a pályázó létesítő okiratának másolata,
h) az V. pont a) alpontja szerinti működési támogatás igénylése esetén csatolni kell a pályázó
létszámadatait, a versenyzői minősítéseket és a 2019. évi eredményeket tételesen ismertetető
dokumentációt.

4

Sportszervezetek a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok.
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Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:
-

átláthatósági nyilatkozat,

-

összeférhetetlenségi nyilatkozat,

-

a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető
pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény
által hitelesített eredeti példánya,

-

köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.

IX. Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja
Pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 18. napja

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás
és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és
aláírt pályázati adatlapot, pályázati témát, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1
eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és
formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2020.
szeptember 18. napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül.
Postai küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma
legkésőbb 2020. szeptember 18. napja, és ezzel párhuzamosan elektronikusan is benyújtásra kerül a
pályázat 2020. szeptember 18-án 12.00 óráig.
A borítékra kérjük, írják rá:
PÁLYÁZAT
SPORT MECÉNÁS ALAP 2020

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály

MISKOLC
Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok
Városház tér 8.
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
3525
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Támogatható Tevékenységek

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2020. január 1. és 2021. március
31. napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése az elszámolás benyújtásáig megtörténik!
A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:
– Az V. pont a) alpontja szerinti támogatási kategória esetében: működéssel járó
költségek, bérjellegű költségek.
• Az V. pont b) alpontja szerinti támogatási kategória esetében: programszervezési
(programok költségei is, pl.: étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési,
versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi
ügyeleti díjat; kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
• Az V. pont c) alpontja szerinti támogatási kategória esetében: utazási költség,
szállásköltség, részvételi díj;
• Az V. pont d) alpontja szerinti támogatási kategória esetében: eszközbeszerzés,
eszközfelújítás; rendszeres testedzés, sportolási feltételek biztosítása.
Támogatás terhére nem elszámolható költségek:
– más támogatási keretből (hazai államháztartás rendszereiből származó és nem hazai forrás)
már finanszírozott költségek,
– beruházási, felújítási kiadások,
– dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
– lejárt köztartozások teljesítése.
A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2021. április 30. napjáig írásos
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztálya számára, melynek
hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell
fizetnie.
XI. Pályázat hiánypótlása, érvénytelensége:
A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási
lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt
határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy
a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.
A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a
pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.
Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során a Támogató hatáskörében eljáró Bizottság
érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha az:
-

határidőt követően került benyújtásra,
adatlap hiányosan került kitöltésre vagy, hiányzik az aláírás,
bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik,
az adatlap mellékletei nincsenek teljes körűen kitöltve, aláírva,
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a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből
támogatás nem adható,
a bírósági bejegyzést 3 hónapnál régebbi bírósági kivonattal igazolja,
korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elszámolása hiányzik,
valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
pályázónak köztartozása áll fenn,
a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb
megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

XII. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés
A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
-

a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
a pályázatot felfüggessze,
a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb
mértékű támogatást nyújtson.

A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati
támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendje.

A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján.
Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztálya részére történt
visszaküldését követően 30 napon belül kerülhet sor.
XIII. Adminisztratív információk
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Horváth Fatima, Telefon: +36-46-512-700 /2777,
E-mail: horvath.fatima@miskolc.hu,
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály,
Sport Csoport
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Tájékoztatás

A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek
(különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a
pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból
részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve
a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt
helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles
haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató
jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére
vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát,
vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott
tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése érdekében – a pályázat
elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.

Miskolc, 2020……………..

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
Szopkó Tibor
bizottsági elnök sk.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SPORT MECÉNÁS ALAPJA
2020. évi pályázatához
Benyújtandó: 1 db eredeti példányban, ill. e-mailben (horvath.fatima@miskolc.hu) beszkennelve
elektronikusan.

Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással - pontok, sorok kitörlése nélkül - kell
kitölteni.
Ha egy pont - értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni!
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 18.
A pályázat címe:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Pályázott kategória:
…................................................................................................................................................................
1.

A pályázó (egyesület/sportszervezet, stb.):

1.1.

Megnevezése:___________________________________________________

1.2.

Szervezeti formája: ______________________________________________

1.3.

Székhelye: _____________________________________________________

1.4.

Postacíme: _____________________________________________________

1.5.

Adószáma:_____________________________________________________

1.6.

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: ________________________________

1.7.

Bankszámlaszáma: _______________________________________________

2.

Aláírásra jogosult képviselőjének és a kapcsolattartó személynek

2.1.

Neve: _________________________________________________________

2.2.

Telefonszám: ___________________________________________________

2.3.

E-mail: ________________________________________________________

3.

A megvalósításért felelős személy neve, elérhetősége
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Neve: _________________________________________________________

3.2.

Telefonszám: ___________________________________________________

3.3.

E-mail: ________________________________________________________

4. Megvalósítandó cél:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
5. A cél megvalósítása érdekében folytatott tevékenység leírása:
.............................................................................................................................................................…................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................….........................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................…..................................
6. A programban résztvevők és koruk:
.............................................................................................................................................................…................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
6.1. Létszáma: .................................................................................................................................................
7. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet
7.1. A cél érdekében rendelkezésre áll (minimum 20%): .........................................................................
7.2. Pályázott összeg:......................................................................................................................................
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8. A pályázott összeg részletezése:
A felhasználás célja

9.

Összeg

A felhasználás
Kezdete

Vége

A pénzfelhasználás szakmai és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó adatok:

9.1. Helyszín: ..................................................................................................................................................
9.2. Helységnév: .............................................................................................................................................
9.3. Irányítószám: ...........................................................................................................................................
9.4. Utca, házszám: ........................................................................................................................................
9.5. Telefon: ....................................................................................................................................................
9.6. Telefax: .....................................................................................................................................................
9.7. E-mail: ......................................................................................................................................................
10.

A számlatulajdonos (egyesület/sportszervezet/stb.) adatai:

10.1. Neve (egyesület/sportszervezet, stb.):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
10.2. Irányítószám: .........................................................................................................................................
10.3. Helységnév: ............................................................................................................................................
10.4. Utca, házszám: ......................................................................................................................................
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10.5. Telefon: ..................................................................................................................................................
10.6. E-mail: ....................................................................................................................................................
10.7. A számlavezető intézmény neve: .......................................................................................................
10.8. A számlatulajdonos (egyesület/sportszervezet stb.) bankszámlaszáma:
...........................................................................................................................................................................
10.9. A számlatulajdonos (egyesület/sportszervezet stb.) adószáma: ....................................................

11.

□

Kötelező melléklet:

d) a pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírása, időbeni ütemezése,
tervezett költségvetése, (maximum 2 oldal terjedelemben).
12. A pályázó szervezet felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
ezennel
kijelentem, hogy (nyilatkozatához a jelölőnégyzetben kérjük, tegyen „X-et”)
a pályázó szervezet nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb
megszüntetésére irányuló eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt, illetve bejelentem, ha a pályázat
elbírálásáig a pályázó szervezet ellen ilyen eljárás indul;
az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
jogszabályban vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét teljesítette, a támogatás összegével
elszámolt;
a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet,
amelynek támogatására pályázatát benyújtotta;
az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 50. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom,
hogy nincsen lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás,
NFK, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé). Tudomásul veszem, hogy amennyiben
vállalkozásomnak a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy támogatásban nem
részesülhetek.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti átlátható
szervezetnek minősülök. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem minősülök átlátható
szervezetnek, támogatásban nem részesülhetek.
a pályázati önrész rendelkezésre áll;

□
□
□

□
□
□
□

más forrásokból elnyert támogatások tekintetében átfedések nem állnak fenn a jelen pályázatba foglalt,
ugyanazon támogatási költség elemre vonatkozóan.
a benyújtott pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz
mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek;
a benyújtott pályázatban foglaltakat fenntartom akkor is, ha a pályázati döntés alapján a megpályázott
támogatási összeghez viszonyítva csökkentett összegű támogatást ítél meg a pályázat kiírója:
igen / nem5

□

5

A megfelelőt kérem aláhúzni!
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a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – különös tekintettel az
érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül értesítem;
tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, címe, a támogatás tárgya, a
támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
továbbá az interneten megjelentethető;
tudomásul veszem, hogy a pályázat benyújtásával, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése
érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű
adatainak közzétételéről.
A pályázó a jelen adatlap aláírásával a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, azokat magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
………………………….., 20..

……….. hó …….. nap

______________________________
a pályázó cégszerű aláírása
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13/2020 (IX.08.) KKTIS Bizottság határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2020. ÉVI HAZAI, NEMZETKÖZI, SZABADIDŐS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK
TÁMOGATÁSÁRA
I.

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának testnevelési és
sport feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete 18. § alapján - pályázatot hirdet
a Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények támogatására odaítélhető támogatások
elnyerésére.
II. TÁMOGATÓ, LEBONYOLÍTÓ
A pályázat szerinti támogató megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázat
lebonyolítója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális, Sport és
Rendezvényszervezési Osztály.
III. TÁMOGATÓ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FORRÁS MEGNEVEZÉSE ÉS KERETÖSSZEGE
Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020.
évi költségvetés módosításáról szóló 19/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletben megállapított
Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények előirányzat.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.002.000,- Ft.
V.
PÁLYÁZAT CÉLJA
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezetek által a városban
megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatása.
IV. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA
Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények támogatása.
V. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE, KIZÁRÓ OK
–
–

–

Miskolcon bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében az a szervezet, ahol a sportoló
igazolt versenyző,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező
társadalmi szervezet, szövetség, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület, amely Miskolc Megyei Jogú Város
közigazgatási területén fejti ki tevékenységét, továbbá
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti sportszervezet6.

Kizáró ok: nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

6

Sportszervezetek a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok.
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TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, JELLEGE

Támogatás jellege: vissza nem térítendő.
VII.

PÁLYÁZAT TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Érvényesen pályázni a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt, kitöltött
és a pályázó (törvény vagy meghatalmazás alapján) képviseletére jogosult személy által aláírt pályázati
adatlap, pályázati dokumentumok (a megvalósítás módjának részletes leírása, időbeni ütemezése,
tervezett költségvetése, maximum 2 oldal terjedelemben) valamint annak mellékletei benyújtásával lehet.
Mellékletek:
i) bejegyzés szerint illetékes törvényszék által kiadott három hónapnál nem régebbi eredeti kivonat,
j) a pályázó – az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratának
másolata,
k) A pályázatban megjelölt támogatási célra vonatkozó részletes költségvetést.
l) A működési támogatás igénylése esetén csatolni kell a pályázó létszámadatait, a versenyzői
minősítéseket és a 2019. évi eredményeket tételesen ismertetető dokumentációt.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötéséhez az alábbi nyilatkozatok benyújtása kötelező:
átláthatósági nyilatkozat,
összeférhetetlenségi nyilatkozat,
a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata, vagy a számlavezető
pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által
hitelesített eredeti példánya,
köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás.
VIII. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS MÓDJA
Pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 18. napja
Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a pályázati felhívás
és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Aktuális/ Pályázat). A pályázatot (azaz a kitöltött és
aláírt pályázati adatlapot, pályázati témát, valamint annak fent felsorolt mellékleteit) magyar nyelven, 1
eredeti, papíralapú példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre és
formában. Személyesen leadott pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben 2020.
szeptember 18. napján 12.00 óráig a pályázat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érkeztetésre kerül.
Postai küldeményként a pályázat csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha a postai feladás dátuma
legkésőbb 2020. szeptember 18. napja, és ezzel párhuzamosan elektronikusan is benyújtásra kerül a
pályázat 2020. szeptember 18-án 12.00 óráig.
A borítékra kérjük, írják rá:

PÁLYÁZAT
A 2020. ÉVI HAZAI, NEMZETKÖZI, SZABADIDŐS ÉS
SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály
307

MISKOLC
Városház tér 8.

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
IX.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A támogatás terhére csak olyan költség számolható el, amely 2020. január 1. és 2021. március
31. napja között keletkezett és pénzügyi teljesítése az elszámolás benyújtásáig megtörténik!
1. A támogatás terhére elszámolható költségek típusai:
– Programszervezési (programok költségei is, pl.: étkeztetés), rendezvényszervezési,
táborszervezési, versenyszervezési költségek, ideértve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói
és orvosi ügyeleti díjat; kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása,
bérjellegű költségek.
2. Támogatás terhére nem elszámolható költségek:
– más támogatási keretből (hazai államháztartás rendszereiből származó és nem hazai forrás)
már finanszírozott költségek,
– beruházási, felújítási kiadások,
– dohányáru, szeszesital és élelmiszer beszerzése,
– lejárt köztartozások teljesítése.
A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás összegének felhasználásáról 2021. április 30. napjáig
írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztálya számára, melynek
hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell
fizetnie.
X. PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSA, ÉRVÉNYTELENSÉGE:
A formai és tartalmi hiányosságok orvoslása érdekében a Támogató egy alkalommal hiánypótlási
lehetőséget biztosít. A pályázó a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően, az abban megjelölt
határidőn belül pótolhatja a pályázat hiányosságait, illetve kiegészítheti pályázatát azzal a feltétellel, hogy
a benyújtott hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.
A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a
pályázat eredeti formában kerül elbírálásra.
Az esetleges hiánypótlást követően, bírálat során a Támogató hatáskörében eljáró Bizottság
érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha az:
-

határidőt követően került benyújtásra,
adatlap hiányosan került kitöltésre vagy, hiányzik az aláírás,
bármely kötelezően csatolandó melléklet hiányzik,
az adatlap mellékletei nincsenek teljes körűen kitöltve, aláírva,
a pályázat költségvetése nincs összhangban a pályázati céllal,
olyan projekt megvalósítására nyújtja be igényét a szervezet, amelyre a pályázati keretből
támogatás nem adható,
a bírósági bejegyzést 3 hónapnál régebbi bírósági kivonattal igazolja,
korábbi önkormányzati támogatásra vonatkozó elszámolása hiányzik,
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valóságnak nem megfelelő adat közlése esetén,
pályázónak köztartozása áll fenn,
a pályázó ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb
megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

XI. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
- a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
- a pályázatot felfüggessze,
- a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,
- ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
- hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb
mértékű támogatást nyújtson.
A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a pályázati
támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendje.
A támogatás folyósításának módja: egy összegben, átutalás útján.
Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztálya részére történt
visszaküldését követően kerülhet sor.
XII. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Kovács-Bíró Brigitta, Telefon: +36-46-512-700 /1323,
E-mail: biro.brigitta@miskolc.hu,
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály,
Sport Csoport
XIII. TÁJÉKOZTATÁS
A Támogató, a pályázat lebonyolítója, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek
(különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a
pályázatban foglaltak megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A támogatásból
részesülő pályázó az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve
a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt
helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles
haladéktalanul tájékoztatni a pályázat lebonyolítóját. E kötelezettség megszegése esetén Támogató
jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére
vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát,
vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott
tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
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A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése érdekében – a pályázat
elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.

Miskolc, 2020……………..
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
Szopkó Tibor
bizottsági elnök sk.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HAZAI NEMZETKÖZI SZABADIDŐS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA
BENYÚJTHATÓ
2020. évi pályázatához
Benyújtandó: 1 db eredeti példányban, ill. e-mailben (biro.brigitta@miskolc.hu) beszkennelve
elektronikusan.

Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással - pontok, sorok kitörlése nélkül - kell
kitölteni.
Ha egy pont - értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni!
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 18.
A pályázat címe:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Pályázott kategória:
…................................................................................................................................................................
1.

A pályázó (egyesület/sportszervezet, stb.):

1.1.

Megnevezése:___________________________________________________

1.2.

Szervezeti formája: ______________________________________________

1.3.

Székhelye: _____________________________________________________

1.4.

Postacíme: _____________________________________________________

1.5.

Adószáma:_____________________________________________________

1.6.

Bankszámlát vezető pénzintézet neve: ________________________________

1.7.

Bankszámlaszáma: _______________________________________________

2.

Aláírásra jogosult képviselőjének és a kapcsolattartó személynek

2.1.

Neve: _________________________________________________________

2.2.

Telefonszám: ___________________________________________________

2.3.

E-mail: ________________________________________________________
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Szervező egyesület adatai (amennyiben eltér a pályázó egyesülettől)

3.1

Szervező egyesület neve:

3.2

Főszervező egyesület neve:

3.3

Főszervező elérhetősége:

3.4

Esemény vagy egyesület honlap címe:

3.5

Szervező egyesület bankszámlaszáma:

3.6

Szervező egyesület adószáma:

3.7

Elszámolásért felelős személy neve:

3.8

Elszámolásért felelős személy elérhetősége:

4.
4.1

A megvalósításért felelős személy neve, elérhetősége
Neve: _________________________________________________________

4.2.

Telefonszám: ___________________________________________________

4.3.

E-mail: ________________________________________________________

5.
5.1

Rendezvény adatai:
Rendezvény megnevezése:

5.2

Időpontja:

5.3

Rendezvény helyszíne:

5.4

Résztvevők várható létszáma:

5.5

Résztvevő korosztály (ok):

5.6

Nézők várható létszáma:

6.
Megvalósítandó cél:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
7.

A cél megvalósítása érdekében folytatott tevékenység leírása:
.............................................................................................................................................................…................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................….........................................................
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..................................................................................................................................................................................
....................................................................................…..................................
8.

Részletes költségvetési terv

Bevételi források

Ft-ban

Tervezett önkormányzati támogatás
Szponzori támogatás
Pályázati forrás
Egyéb támogatás
Nevezési díj
Egyéb
Bevételek összesen
Kiadások

Ft

Bér jellegű kiadások (szervezők, játékvezetők
juttatásai)
Bérleti díjak (kérjük feltüntetni a bérelt
létesítmény nevét)
1.
2.
Engedélyek beszerzése
Eszközbeszerzés
Adminisztrációs költségek (papír, nyomda,
könyvelés, bank, stb)
Reklám, marketing
Orvosi felügyelet
Hangosítás
Érem, serleg, oklevél
Ajándéktárgyak
Különdíjak
Egyéb költségek (nevesítve)
Kiadások összesen:
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9. A pályázó szervezet felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
ezennel
nyilatkozom, hogy (nyilatkozatához a jelölőnégyzetben kérjük, tegyen „X-et”)
a pályázó szervezet nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb
megszüntetésére irányuló eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt, illetve bejelentem, ha a pályázat
elbírálásáig a pályázó szervezet ellen ilyen eljárás indul;
az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
jogszabályban vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét teljesítette, a támogatás összegével
elszámolt;
a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet,
amelynek támogatására pályázatát benyújtotta;
az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (4) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy nincsen lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-,
járuléktartozás, NFK, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé). Tudomásul veszem,
hogy amennyiben vállalkozásomnak a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy
támogatásban nem részesülhetek.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti átlátható
szervezetnek minősülök. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem minősülök átlátható
szervezetnek, támogatásban nem részesülhetek.
más forrásokból elnyert támogatások tekintetében átfedések nem állnak fenn a jelen pályázatba foglalt,
ugyanazon támogatási költség elemre vonatkozóan.
a benyújtott pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz
mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek;
a benyújtott pályázatban foglaltakat fenntartom akkor is, ha a pályázati döntés alapján a megpályázott
támogatási összeghez viszonyítva csökkentett összegű támogatást ítél meg a pályázat kiírója:
igen / nem7
a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – különös tekintettel az
érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül értesítem;
tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, címe, a támogatás tárgya, a
támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
továbbá az interneten megjelentethető;
tudomásul veszem, hogy a pályázat benyújtásával, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-ából és 1. sz. mellékletéből fakadó kötelezettségének teljesítése
érdekében – a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű
adatainak közzétételéről.
A pályázó a jelen adatlap aláírásával a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, azokat magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Miskolc, 2020. ……………….

7

____________________________
a pályázó cégszerű aláírása

A megfelelőt kérem aláhúzni!
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a 17/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat melléklete

1.

számú módosítás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
képviseli:
Veres Pál polgármester;
székhely:
3525 Miskolc, Városház tér 8.;
adószám:
15735605-2-05;
számlaszám:
CIB Bank 10700086-42689106-51100005
és az
Észak-Magyarországi Regionális Filmalap Alapítvány – Miskolc (a továbbiakban: Feladatellátó)
képviseli
Bíró Tibor;
székhely:
3525 Miskolc, Városház tér 20.
adószám:
19337364-1-05
számlaszám:
Budapest Bank 10102718-02635500-01003001
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek)
A Felek előzetesen rögzítik, hogy közöttük 2016. januárjában közművelődési megállapodás (a továbbiakban:
Közművelődési Megállapodás) jött létre, amely alapján Feladatellátó kezdeményezte az időbeli hatályának
meghosszabbítását. Fentiekben foglaltakra tekintettel Felek a Közművelődési Megállapodást közös megegyezéssel
a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják.
1. A Közművelődési Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint (dőlt betűtípussal szedett szövegrésznek
megfelelően) módosul:
„3. A jelen megállapodás 2016. január napján lép hatályba és 2025. december 31. napjáig szól. A határidő lejárta előtt egy hónappal
a felek közösen megvizsgálják a megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését.”
2. A Közművelődési Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen Megállapodás 1. számú melléklete lép.
3. A Közművelődési Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Miskolc, 2020.
………………………………….
Bíró Tibor
elnök
Észak-Magyarországi Regionális Filmalap
Alapítvány – Miskolc

………………………………….
Veres Pál
polgármester
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ellenjegyezte:

……..………………………………
Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
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1. sz. melléklet
1. A Közművelődési Megállapodásban rögzítettek értelmében a Feladatellátó az Önkormányzat
kötelező feladataiból szakszerűen és folyamatosan biztosítja a város lakossága számára az alábbi
közművelődési tevékenységek ellátását:
- a város filmes hagyományainak feltárása,
- a filmkultúra nemzeti kulturális értékeinek megismerése,
- a vizuális nevelés és oktatás, ismeretterjesztés segítése,
- filmalkotások létrejöttének támogatása,
- a CineFest Filmarchívum kezelése,
- a városban és a régióban történő filmes vonatkozású események elősegítése.
2. Feladatellátó a szolgáltatást a CineFest Egyesület telephelyén, Miskolc Városház tér 20. szám alatt
biztosítja. A CineFest Egyesület befogadó nyilatkozatban adta hozzájárulását, az Észak-Magyarországi
Regionális Filmalap Alapítvány – Miskolcnak a telephelyén történő működéshez.
3. A Feladatellátó köteles a folyamatos művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodni.
4. Feladatellátó a közművelődési feladatellátás keretében díjmentesen biztosítja az igénybevevők részére
az alábbi szolgáltatásokat:
• Kutatás a filmarchívumban
• Vizuális oktatás és nevelés
Térítésért igénybe vehető szolgáltatásokat:
• Konferenciákon, ankétokon való részvétel
• Az Inkubátorház szolgáltatásai
5. Ha az Önkormányzat a Feladatvállalót az 1. pontban meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül
más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását a felek külön
megállapodásban rögzítik.
6. A felek megállapodtak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve
mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami- és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve anyagi,
vagy természetbeni támogatásokhoz jusson.
7. A Feladatellátó által a működés során termelt bevételre az Önkormányzat nem tart igényt, hanem a
működési költségek fedezése érdekében a Feladatellátónál hagyja.
Miskolc, 2020.
………………………………….
Bíró Tibor
elnök
Észak-Magyarországi Regionális Filmalap
Alapítvány – Miskolc

………………………………….
Veres Pál
polgármester
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ellenjegyezte:

………………………..
Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
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a 18/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat melléklete

Pályázati cél

Megvalósításhoz
szükséges összeg

Önrész,
egyéb
forrás

Igényelt
támogatás Ft

Megítélt
támogatás
Ft

Szerviz Iroda
Utazásszervező Kft

„Menjünk
világgá…! Utazási
Kiállítás 2020.
Miskolc

1.500.000 Ft

1.200.000
Ft

300 000

200 000 Ft

2.

Avasi Borút Egyesület

Zeng az Avas Zenés gaszrokulturális
rendezvény a
Nagyavason

380 000 Ft

80 000 Ft

300 000

100 000 Ft

3.

Csillagpont Rádió
Alapítvány

Turisztikai hírek,
riportok sugárzása
a Csillagpont
rádióban

375.000 Ft

75.000 Ft

300 000

0 Ft

4.

Bükk-Térség
Fenntartható
Vízkészletgazdálkodásért
Közalapítvány

Ivókút és
emlékmű
kialakítása a
Miskolci
Egyetemen

550.000

250.000 Ft

300 000

100 000 Ft

5.

Bükk-Térség
Fenntartható
Ivókút kialakítása a
Vízkészletgazdálkodásért Szent István téren
Közalapítvány

550.000

250.000 Ft

300 000

100 000 Ft

sorszám

Pályázó neve

ÉRVÉNYES
pályázatok

1.

6.

ÉszakkeletMagyarország
Ipartörténetének
Ápolásáért Alapítvány

250 éves a
Diósgyőr Vasgyár

2 800 000

2 500 000

300 000

200 000 Ft

7.

Szent György-Hegy
Alapítvány

Kvaterkák az
Avason

9 000 000

8 700 000

300 000

0 Ft

Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület

Oromdísz egyesületi
logó és a "Diósgyőr
Népi Kézműves
Alkotóház" c. felirat
elhelyezése az
alkotóházukon

960 000

660 000

300 000

200 000 Ft

8.
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Miskolczi Borbarátok
Társasága Egyesület

Avasi Borangolás

27 000 000

26 700 000

300 000

200 000 Ft

10.

Rotary Club MiskolcTapolca

RC MiskolcTapolca 2021
Kocsonya
Fesztiválon való
részvétele
adománygyűjtés
céljából

650 000

350 000

300 000

0 Ft

11.

Szimbiózis A
Harmónikus EgyüttLétért Alapítvány

Baráthegyi
Kincsestár "Égigérő
Tanterem"

4000.000

100 000

300 000

100 000 Ft

Éltető Lélek Alapítvány

Köszönet a
gyógyítóknak
Tudományoskulturális
konferencia filmen

900.000

600 000

300 000

0 Ft

13.

Észak-Keleti Átjáró
Kulturális és
Tudományos
Közhasznú Egyesület

Koffertúrák
Miskolc
belcvárosában - a
kapcsolódó
weboldal és az 1.
kalandtúra angol
nyelvű fordítása

400.000

80.000

300 000

100 000 Ft

14.

Miskolc és Térsége
Turisztikai Egyesület

Édes Élet Édes
Miskolc

400.000

100 000

300 000

200 000 Ft

4 200 000

1 500 000

9.

12.

ÉRVÉNYTELEN
pályázatok

15.

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

800 000

800.000

440
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A 19/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat 1. melléklete
Működési támogatás biztosítása sportegyesületek, szakosztályok, valamint egyéb sportszervezetek részére
1. melléklet

sorszám

1

Pályázó neve

Andrássy Gyula
Középiskola Diáksport
Egyesület

Postacím

Pályázati cél

Önrész,
Igényelt
Megítélt
egyéb
Résztvevők
támogatás támogatás
forrás
Megjegyzés
száma [fő]
[Ft]
[Ft]
[Ft]

3530 Miskolc,
Soltész N. K.
u. 10.

A diákok számára
biztosítsák a
sportolás
lehetőségét,
versenyzési
feltételeket.

650

29

250 000
Ft

200 000 Ft

2610

1 500
000 Ft

500 000 Ft

több, mint
20 tag/
szakosztály

100 000
Ft

500 000 Ft

2

Avas Testépítők Klubja
Sportegyesület

3529 Miskolc,
Derkovits u.
48. I/6.

Mozgási
lehetőségek
megteremtése,
ösztönzés a sport
szeretetére,
közösségek
kialakítására, fizikai
erőnlét kialakítása.

3

Borsod- AbaújZemplén Megyei
Diáksport és Szabadidő
Egyesület

3530 Miskolc,
Szemere u. 20

Az egyesület
működésének
segítése

3527 Miskolc,
Selyemrét u.1.
3530 Miskolc,
Rákóczi u. 12.

A városban és a
megyében működő
több, mint 20
sportági
szakszövetség
működésének
biztosítása

20 000 Ft 100 000 Ft

4

Borsod- AbaújZemplén Megyei
Sportszövetségek
Képviselete

5

Borsod-Abaúj- Zemplén
megyei és Miskolc
3531 Miskolc,
városi Kajak- Kenu
Gyár u. 94
Szövetség

Működési
támogatás kérése

600

40 000 Ft 200 000 Ft

Diósgyőri Íjász, Lovas
és Hagyományőrző
Egyesület

Egyesület számára
3D-s állatalakos
célok és polifoam
vesszőfogók
beszerzése íjász
versenyekre,
rendezvényekre, és
edzésekhez.

35

20 200 Ft 116 800 Ft

6

3534 Miskolc,
Stadion u. 23.
4/1.

441

50 000 Ft

100 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

120 000 Ft

50 000 Ft
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7

Justitia Fuji-Yama Sport 3525 Miskolc,
Egyesület
Tolfi út 9.

Legjelentősebb
költségek, bérleti díj,
fűtés, villany
kiadásaihoz való
hozzájárulás.

8

Komlóstetői Kerékpáros 3533 Miskolc,
Sport Klub
Cserfa u. 10.

Factory Aréna
működésének
fenntartása

202

200 000
Ft

400 000 Ft 250 000 Ft

9

3532 Miskolc,
Miskolc Steelleaders SE Torontáli u. 6.
2/4.

Steelleaders
működés

61

150 000
Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

10

Miskolci Amerikai
Futball és Szabadidő
Sport Egyesület

50-60

200 000
Ft

500 000 Ft

50 000 Ft

100

100 000
Ft

350 000 Ft

100 000 Ft

11500000
Ft éves
500 000 Ft
működési
költség

100 000 Ft

11

12

13

14

A miskolci sportot
szerető fiatalok
3535 Miskolc,
kulturált és
Szépvölgy u. 4.
szervezett keretk
közötti sportolása

212

2 224
000 Ft

500 000 Ft

150 000 Ft

3531 Miskolc,
Szövő u. 14.

Az egyesület
szabadidős,
versenysport és
hagyományőrző
tevékenységek
támogatása

3530 Miskolc,
Görgey A. u.
19.

Utánpótlás és
Rekreációs
Műkorcsolya kupa
és Utánpótlás Short
Track kupa
megrendezésének
támogatása

50

Miskolci Renegátok
Amerikai Futball Sport
Egyesület

3530 Miskolc,
Corvin u. 7.
7/1.

A Miskolci
Renegátok 2020. évi
működésének
biztosítása annak
érdekében, hogy a
sportolók
kiegyensúlyozottan,
maradéktalanul
felkészülve
vegyenek részt a
bajnokságon és az
edzéseken.

43

100 000
Ft

500 000 Ft

Miskolci Road Cycling
Club Egyesület

3532 Miskolc,
Gépész u. 5.
1/4.

Az egyesület
működéséhez
szükséges anyagi
feltételek
megvalósítása

31

100 000
Ft

500 000 Ft 200 000 Ft

Miskolci Íjász Egylet

Miskolci Jegesmedve
Jégkorong
Sportegyesület

442

100 000 Ft
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3531 Miskolc,
Aba u. 23
Mozgáskorlátozottak
3525 Miskolc,
Akarat Sport Egyesülete
Széchenyi u.
21-23. II/1.

Fogyatékkal élő
sportolóink,
rehabilitációs és
terápiás úszásának
biztosítása,
versenyekre való
felkészítése.

16

MTTSZ Miskolci
Vasutas Sportlövő
Egylet

Az egyesület
működés
feltételeinek
biztosítása.

17

Székhelye:
3821 Büttös,
Szilvásvölgyi Lovasfarm
Petőfi u. 11.
Sport és Outdoor
3535 Miskolc,
Egyesület
Baráthegyalja
u. 110.

Miskolc gyerekek
egészségre és
környezettudatos
nevelése a
lovassporton
keresztül

65

18

Téglagyári Baptista
Sportegyesület

3535 Miskolc,
Béke u. 6.
3533 Miskolc,
Téglagyári u.3.

Sikeres működés
fenntartása

47

3528 Miskolc,
Csokonai út 3.

16

75-90

Összesen:

443

2020. SZEPTEMBER

41 760 Ft 167 040 Ft

100 000
Ft

120 000 Ft

210 000 Ft

100 200 Ft

40 000 Ft 150 000 Ft

100 000 Ft

100 000
Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

6 393 840
Ft

2 290 200
Ft
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A 19/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat 2. melléklete
Bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatása, nagy létszámot megmozgató szabadidős
események rendezési költségeihez való hozzájárulás
2. melléklet
sorszám

Pályázó neve

Postacím

Pályázati cél

1

Andrássy
Gyula
Középiskola
Diáksport
Egyesület

3530 Miskolc,
Soltész N. K.
u. 10.

A diákok
számára
biztosítsák a
sportolás
lehetőségét,
versenyzési
feltételeket,
labdarúgó
torna
megrendezése

2

Együtt Veled
Keresztény
Alapokon
Országos
Egyesület

3525 Miskolc,
Széchenyi út
19. I/1.
3905 Monok,
Kossuth L. u.
105.

Sportrendezvé
ny megtartása,
futball
verseny

3

4

5

6

Résztve
vők
száma
[fő]

Önrész,
Igényelt
Megítélt
egyéb forrás támogatás
Megjegyzé
támogatás [Ft]
[Ft]
[Ft]
s

80

16 000 Ft

80 000 Ft

50 000 Ft

100

100 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

20 000 Ft

100 000 Ft

80 000 Ft

800 000 Ft

400 000 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

500 000 Ft

50 000 Ft

1 100 000 Ft

500 000 Ft

50 000 Ft

Hagyományai
knak
Fráter György
megfelelően
Iskolai és
szertnék
Kulturális,
3525 Miskolc,
megrendezni
100
Sport és
Városház tér 6.
aV. Fráter
Testnevelési
Kupát.
Egyesület
(röplabda
torna)
Avas kupaJustitia FujiCsordás
3525 Miskolc,
Yama Sport
József karate
250
Toldi út 9.
Egyesület
emlékverseny
lebonyolítása
Játékos
sportvetélked
Medicaqua
ő,
3532 Miskolc
Sport
kézségfejleszt
90
Maros utca
Egyesület
ő foglalkozás,
bükki túrázás
és kalandpark
Utánpótlás és
Rekreációs
Műkorcsolya
Miskolci
kupa és
3530 Miskolc,
Jegesmedve
Utánpótlás
Görgey A. u.
100-200
Jégkorong
Short Track
19.
Sportegyesület
kupa
megrendezésé
nek
támogatása

444
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Morus
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Természetjáró
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Egyesület
Miskolci
Sportiskola
Nonprofit
Közhasznú
Kft.

_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

3525 Miskolc,
Vologda u. 8.
2/3.

Nagy Morus
kupa 2021
megrendezése

100

100 000 Ft

500 000 Ft

50 000 Ft

3515 Miskolc,
Egyetem út 2.

XXXIII.
Bitskey
Zoltán
Emlékverseny

350

814 500 Ft

300 000 Ft

200 000 Ft

9

Nomád Sport
Alapítvány

3526 Miskolc,
Zombori út 3.
2 ép. 1/3

Sportolási és
versenyzési
lehetőség
megteremtése

250

80 000 Ft

400 000 Ft

200 000 Ft

10

Zöld Meteor
Kama
Testgyakorlóés Túra
Egyesület

3526 Miskolc,
Szeles u. 41.
1/2.
3529 Miskolc,
Testvérvárosok
útja 10. III/3.

Kama vagy
miskolci
erszénylabda
nevű sport
működési
támogatása

300010000

100 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

3 780 000
Ft

880 000 Ft

7

8

Miskolc
Megyei Jogú
3525 Miskolc, Érvénytelen
Nem pályázhat
Város Roma
Városház tér 8. Önkormányzat
Nemzetiségi
Önkormányzat

Összesen:
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_
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A 19/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat 3. melléklete
Hazai vagy nemzetközi sportversenyen, edzőtáborban való részvétel
3. melléklet
sorszám

Pályázó neve

Postacím

Pályázati cél

Résztvevők
száma [fő]

Önrész,
egyéb
forrás [Ft]

Igényelt
támogatás
[Ft]

Megítélt
támogatás
[Ft]

8

78 000 Ft

310 000 Ft

50 000 Ft

1

Független
Salsafüggők
Egyesülete

3525
Miskolc,
KisHunyad u.
44. fsz. 3

Magasabb és
színvonalasabb
tánctudás
elsajátítása

2

Miskolci
Amerikai
Futball és
Szabadidő
Sport
Egyesület

3535
Miskolc,
Szépvölgy
u. 4.

A játékosok, edzők
szakmai tudásának
fejlesztése.
Edzőtáborok,
edzőmérközések
lebonyolítása

20-30

200 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

3531
Miskolc,
Szövő u.
14.

Az Egylet
tagjainak Magyar
Íjász Szövetség
hivatalos
versenyrendszerébe
való
megmérettetésének
támogatása

15

65 000 Ft

250 000 Ft

0 Ft

3

Miskolci Íjász
Egylet

4

Az egyesület
műkorcsolya és
short track
Miskolci
3530
szakosztály
Jegesmedve
Miskolc,
versenyzőinek
Jégkorong
Görgey A.
sportversenyen,
Sportegyesület u. 19.
edzőtáborban való
részvételének
támogatása

5

Miskolci
Kulturális
Központ
Nonprofit Kft.
Ködmön
Társastánc
Sport
Egyesület

3531
Miskolc,
Győri
kapu 27/a

6

Miskolci
Kulturálsi
Központ
Nonprofit Kft.
Miskolci
Mazsorett

3531
Miskolc,
Győri
kapu 27/a

Ködmön
Társastánc
edzőtáborainak,
tréningjeinek
megvalósítására,
Magyar
Bajnokságon való
részvétel
Miskolci Mazsorett
Együttes
csoportjainak
felkészítése az
Országos
versenyeken
Magyar
Bajnokságokon,
versenyeken való
részvétel

10

1 000 000 Ft 500 000 Ft

100 000 Ft

95

100 000 Ft

500 000 Ft

90 000 Ft

114

100 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft
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7

Miskolci
Renegátok
Amerikai
Futball Sport
Egyesület

8

Miskolci
Vízművek
Sport Club

9

Miskolcz
Revital
Táncsport
Egyesület

10

Mivas
Miskolci
Vasudvar
Tenisz
Sportegyesület

3530
Miskolc,
Corvin u.
7. 7/1.

_

8. sz.

A csapat indítása a
2020-as Divizió IIes bajnokságon

3529
Miskolc,
Utazási- szállás és
Derkovits
részvételi díj
Gy. Út 19.
fszt. 4.
Hazai és
nemzetközi
versenyeken
3527
kiemelkedő
Miskolc, eredmlnyek
Augusztus elérése, hazai és
20 u. 6.
külföldi
3/2.
edzőtáborok,
különórák, utazás
és ruhák
finanszírozása
3532
Miskolc,
Sétány u.
2.

Teniszező
gyermekek
versenyeztetése,
edzőtáborozása

Összesen:
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38

100 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

19

50 000 Ft

250 000 Ft

100 000 Ft

25

130 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

35

125 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

4 310 000
Ft

640 000 Ft
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_

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A 19/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat 4. melléklete
Utánpótlásnevelés céljából támogatás nyújtása
4. melléklet
sorszám

Pályázó neve

Postacím

Pályázati cél

1

Andrássy
Gyula
Középiskola
Diáksport
Egyesület

Utánpótlás
nevelés
3530 Miskolc,
feltételeinek
Soltész N. K.
biztosítása
u. 10.
céljából
támogatás

2

Diósgyőri
Várfürdő
Sport Club

3534 Miskolc,
Árpád út 4.
3525 Miskolc,
Tizeshonvéd
u. 20. fszt. 6.

3

Miskolc
Steelleaders
SE

4

5

6

Önrész,
Résztvevők
egyéb
száma [fő] forrás [Ft]

Úszó és
vízilabda
utánpótlás
eszközök
beszerzése

3532 Miskolc,
Steelleaders
Torontáli u. 6.
utánpótlás
2/4.
A sportot szerető
Miskolci
és a sport iránt
Amerikai
elkötelezett
3535 Miskolc,
Futball és
fiatalok magas
Szépvölgy u.
Szabadidő
szintű képzése, a
4.
Sport
már felnőtt elért
Egyesület
eredmények
megtartása
Az egyesület
műkorcsolya és
Miskolci
3530 Miskolc, short track
Jegesmedve
Görgey A. u. szakosztály
Jégkorong
19.
utánpótlás
Sportegyesület
nevelésének
támogatása
A miskolci
Szilvásvölgyi 3821 Büttös,
gyerekek
Lovasfarm
Petőfi u. 110. egészségre és
Sport és
3535 Miskolc, környezetudatos
Outdoor
Baráthegyalja nevelése a
Egyesület
u. 110.
lovassporton
keresztül

Összesen:

Igényelt
támogatás
[Ft]

Megítélt
támogatás
Megjegyzés
[Ft]

650

24 000 Ft

120 000 Ft

0 Ft

43

90 000 Ft

360 000 Ft

100 000 Ft

48

150 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

20-30

200 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

50

1 100 000
Ft

500 000 Ft

50 000 Ft

65

40 000 Ft

150 000 Ft

50 000 Ft

2 130 000 Ft 200 000 Ft
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A 20/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat melléklete

sorszám

1

2

Pályázó
neve
Andrássy
Gyula
Középiskola
Diáksport
Egyesület
Diósgyőri
Íjász, Lovas
és
Hagyományő
rző
Egyesület

Hazai, nemzetközi, szabadidős és sportrendezvények támogatása
1. melléklet
Megvalósítás
Önrész, Résztvevők
hoz
Postacím
Pályázati cél
egyéb
várható
szükséges
forrás
száma
összeg

Igényelt
Megítélt
támogatás
támogatás [Ft]
[Ft]

3530
Miskolc,
Soltész N.
K. u. 10.

Andrássy Kupa
röplabda torna

100 000 Ft

20 000 Ft

80

80 000 Ft

3534
Miskolc,
Stadion u.
23. 4/1.

II. Diósgyőri
Íjász Viadal

640 000 Ft

490 000
Ft

140

150 000 Ft

50 000 Ft

I.
Kamafesztivál
és Civil Nap

350 000 Ft

50 000 Ft

40-60

300 000 Ft

60 000 Ft

40 000 Ft

3

3529
Észak- Keleti Miskolc,
Átjáró
Testvérváro
Egyesület
sok útja 8.
IX.1.

4

Justitia Fuji
Yama SE

3525
Miskolc,
Toldi út 9.

Avas kupa- 14.
Csordás József
karate
emlékverseny

1 200 000 Ft

800 000
Ft

250

400 000 Ft

200 000 Ft

5

Magyar
Rákellenes
Liga
Miskolci
Segítőszolgál
ata

3526
Miskolc,
Szentpéteri
kapu 72-76.

ÖrökmozgókMozgással a rák
ellen

200 000 Ft

50 000 Ft

100

150 000 Ft

120 000 Ft

6

Miskolci
Íjász Egylet

3531
Miskolc,
Szövő u.
14.

Ki- Keleti
kupa,
íjászversenyek

280 000 Ft

100 000
Ft

140

180 000 Ft

120 000 Ft

7

Miskolci
Jegesmedve
Jégkorong
Sportegyesül
et

3530
Miskolc,
Görgey A.
u. 19.

Jeges Sportok
nyílt napjasportágválasztó

700 000 Ft

200 000
Ft

80

500 000 Ft

150 000 Ft

8

Miskolci
Renegátok
Amerikai
Futball
Sport
Egyesület

3530
Miskolc,
Corvin u. 7.
7/1.

Jászberény
WollerinesMiskolc
Renegades
Amerikai
Futball
mérkőzés

147 000 Ft

47 000 Ft

300

100 000 Ft

100 000 Ft
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9

Mivas
Miskolci
3532
Vasudvar
Miskolc,
Tenisz
Sétány u. 2.
Sportegyesül
et

10

MTTSZ
Miskolci
Vasutas
Sportlövő
Egylet

3528
Miskolc,
Csokonai út
3.

_

8. sz.

_
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Sportágválasztó

450 000 Ft

50 000 Ft

750

400 000 Ft

100 000 Ft

Sportág
bemutató,
családi nap

120 000 Ft

20 000 Ft

60-100

100 000 Ft

62 000 Ft

2 360 000
Ft

1 002 000 Ft

Összesen:
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8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A 21/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat melléklete
sorszám

Pályázó neve

Postacím

Pályázati cél

Megvalósításh
oz szükséges
összeg

Önrész,
egyéb
forrás

Igényelt
támogatás
Ft

3529 Miskolc,
Szentgyörgy u.
1. 4/5. 3531
Miskolc, Győri
kapu 37. 4/3.

Avasi Értéktár X.
kötetének grafikai,
szerkesztés,
nyomdai költségei

380 000 Ft

80 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

800 000 Ft

500 000
Ft

300 000 Ft

150 000 Ft

Megítélt
Megjegy
támogatás:
zés

Érvényes pályázat

1

Avasi Borút
Egyesület

2

Bányász Kulturális
Egyesület

3518 Miskolc,
Bollóalja u. 160.

A Perecesi Bányász
Koncert
Fúvószenekar
minősítő
hangversenye

3

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Honismereti
Egyesület

3530 Miskolc,
Görgey u. 11.

Istvánffy Gyula
Honismereti
Gyűjtópályázat
megszervezése

400 000 Ft

100 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

4

Borsodi Magyar
Közösségek
Szövetsége Mente
Egyesület

3530 Miskolc,
Városház tér 5.

XI. Dunán innen
Tiszán túl Kárpátmedencei gyermekés ifjúsági
népművészeti
tehetségkutató
verseny

8 200 000 Ft

7 900 000
Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

5

"Bükkalja
Táncszínház"
Alapítvány

3535 Miskolc,
János u. 21.

Szinvavölgyi
Néptáncműhely:
Erdély, Mezőség

1 040 000 Ft

740 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

6

Bükk-térség
Fenntartható
Vízkészletgazdálko
dásáért
Közalapítvány

3515 MiskolcEgyetemváros,
Környezetgazdál
kodási Intézet

Pazár István és a
Miskolci Vízművek
első ötven éve

500 000 Ft

200 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

7

CONTINENTAL
Alapítvány

3529 Miskolc,
Szentgyörgy út
33. 4/3.

Continental Singers
tábor és turné
2020.08.08. 2020.08.22.

920 000 Ft

620 000
Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

8

Csillagpont Rádió
Alapítvány

3526 Miskolc,
Szentpéteri
kapu 72-76.

375 000 Ft

75 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

9

Diósgyőri Íjász,
Lovas és
Hagyományőrző
Egyesület

3534 Miskolc,
Stadion u. 23.
4/1.

44 000 Ft

9 000 Ft

35 200 Ft

30 000 Ft

255 000 Ft

55 000 Ft

200 000 Ft

50 000 Ft

10

"Egressy Béni"
Alapítvány

3525 Miskolc,
Palóczy u. 4.

Kulturális hírek,
riportok sugárzása a
Csillagpont
Rádióban
Egyesületünk
számára
nyílvesszők, íjak
beszerzése
edzéseinkhez,
rendezvényeinkhez
VIII. Gyöngyvirág
Tankerületi
Népdaléneklési
Verseny és
Tehetségnap
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11

Együtt Veled
Keresztény
Alapokon Országos
Egyesület

_

8. sz.

_
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3525 Miskolc,
Széchenyi utca
19. 1/1. 3905
Monok, Kossuth
Lajos u. 105.

Hagyományainkat
Identitásunkat
megőrző ápoló és
fejlesztő kulturális
program

360 000 Ft

60 000 Ft

360 000 Ft

0 Ft

400 000 Ft

100 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

12

"Éltető lélek"
Alapítvány

3525 Miskolc,
Kelemen Didák
u. 3.

Bognár Lili Janka
tehetséges énekesnő
pályájának segítése
érdekében
bemutatkozó film
készítése

13

"Éltető Lélek
Irodalmi Kör
Egyesület"

3530 Miskolc,
Papszer u. 14.

Kávéházi irodalmi
esték

300 000 Ft

60 000 Ft

240 000 Ft

0 Ft

14

Esély és Részvétel
Közhasznú
Egyesület

3530 Miskolc,
Melinda u. 24.
2/3.

"Gondi terem" workshop az online
jelenlétről

375 000 Ft

75 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

3529 Miskolc,
Testvérvárosok
útja 8. szám
IX/1.

A "Privát félmúlt
Miskolcon" címmel
Miskolcon
megjelenő
kiadványosorozat
22-25. kötetének
nyomdai
költségeihez
pénzügyi forrás
biztosítása

400 000 Ft

100 000
Ft

300 000 Ft

150 000 Ft

2 800 000 Ft

2 500 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

375 000 Ft

75 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

15

Észak-Keleti Átjáró
Kulturális és
Tudományos
Közhasznú
Egyesület

16

ÉszakkeletMagyarország
Ipartörténetének
Ápolásáért
Alapítvány

3535 Miskolc,
250 éves a Diósgyőri
Bartók Béla u. 1.
Vasgyár
sz

17

Eszmék és Értékek
Alapítvány

3525 Miskolc,
Kelemen Didák
u. 5.

A Miskolci
Keresztény Szemle
szerkesztésének,
megjelentetésének
és terjesztésének
támogatása 2020. 2.
félévre

18

Fügedi Márta
Népművészeti
Egyesület

3534 Miskolc,
Nagy Lajos
király u. 20.

XVI. Virágzó
Népművészeti
Fesztivál

2 000 000 Ft

1 700 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

19

Független
Salsafüggők
Egyesülete

3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u.
44. Fsz/3.

Tánc a Miskolci
Művészetért

300 000 Ft

60 000 Ft

240 000 Ft

50 000 Ft

20

Gyógyító Dallamok
Alapítvány

3516 Miskolc,
Görgő3508
Miskolc, Szalag
u. 13.

A Miskolci Klezmer
Band bemutatja:
"Szól a kakas már!"
koncertjeinek
megrendezése

380 000 Ft

80 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft
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3525 Miskolc,
Széchenyi u. 19.
1/1.

I. világháborús
katonai temető
történetét feltáró
szakmai kiadvány
elkészítése

330 000 Ft

80 000 Ft

250 000 Ft

100 000 Ft

260 000 Ft

170 000
Ft

90 000 Ft

50 000 Ft

21

Háromkő Ifjúsági
Természetjáró és
Kulturális Egyesület

22

Hassler
Énekegyüttes
Közművelődési
Egyesület

3519 Miskolc,
Ungvári utca 18.

Karvezető
mesterkurzusok a
Hassler
Énekegyüttes
közreműködésével

23

Herendi 2004. Bt.

3526 Miskolc,
Bulcsú utca 8.
1/2.

Horváth János
"Mikor megyek
hazafelé" című
kötetének kiadása

340 000 Ft

80 000 Ft

260 000 Ft

100 000 Ft

24

Holdam Önsegítő
és Ismeretterjesztő
Egyesület

3530 Miskolc,
Toronyalja u. 61.

Születés hete
rendezvény a
Holdam Egyesület
szervezésében

292 000 Ft

59 240 Ft

292 000 Ft

100 000 Ft

25

Ifjúságért
Alapítvány

3528 Miskolc,
Balaton u. 47.

Új megközelítések
az önkéntes
tevékenységek
szervezésében

375 000 Ft

75 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

26

Itthon Miskolcon
Egyesület

3528 Miskolc,
Martin Károly u.
31.

13. Játékos
VárosJárás c.
kulturális
társasjáték
előkészítő feladatai

375 000 Ft

75 000 Ft

300 000 Ft

150 000 Ft

27

"Jedlik
Ányos"Tudományo
s Ismeretterjesztő
Társaság

3530 Miskolc,
Széchenyi u. 14.

6. "Nagy elődeink
évfordulói. Mit
tudsz rólunki?
Keres, kutass,
alkoss!" rendezvény

300 000 Ft

60 000 Ft

240 000 Ft

50 000 Ft

28

"Laurus"
Alapítvány a
kiemelkedő
tehetségekért
támogatására

3530 Miskolc,
Hunyadi J. u. 4.

Miskolci
Össznépművészeti
Fesztivál

500 000 Ft

200 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

180 000 Ft

30 000 Ft

150 000 Ft

0 Ft

29

Lévay József
Közművelődési
Egyesület

3525 Miskolc,
Kossuth u. 17.

Trianoni
megemlékezések a
Lévay József
Közművelődési
Egyesület
szervezésében

30

Magyar Rákellenes
Liga

3526 Miskolc,
Szentpéteri
kapu 72-76.

Rajtunk is múlik

180 000 Ft

36 000 Ft

144 000 Ft

100 000 Ft

31

Maradj Miskolcon
Alapítvány

3530 Miskolc,
Széchenyi út 70.
4 emelet

Maradj Miskolcon
Millivel és Rémivel

420 000 Ft

120 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft
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3528 Miskolc,
Gvadányi J. u.
38.

Kertvárosi
Karácsony a
hagyományőrzés
jegyében

375 000 Ft

75 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

3516 Miskolc,
Görgős u. 17.

10 ÉVES A
RECITA TRIO
JUBILEUMI
KONCERT
MEGRENDEZÉS
E

380 000 Ft

80 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

Mindszent Kolping
Család

3530 Miskolc,
Mindszent tér 6.

Tematikus
értékteremtő-,
értékmegörző tábor
Abádszalókon,
Versbarátok köre
irodalmi előadásai,
Családnap
Sárospatakon

1 020 000 Ft

720 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

35

Miskolci Autista
Alapítvány

3533 Miskolc,
Csermőkei u.
2/a

Mesterségem
címere:maacraft.org
Bemutatkozik a
Miskolci autista
Alapítvány

374 480 Ft

74 790 Ft

299 690 Ft

100 000 Ft

36

Miskolci Bölcsész
Egyesület

3525 Miskolc,
Magyarságtudomán
Batthyány Lajos
yi Napok szakmai
u. 1.
támogatása

240 000 Ft

150 000
Ft

240 000 Ft

50 000 Ft

32

33

34

Martin-Kertvárosi
Nyugdíjas Klub

Megszólaló Kezek
Alapítvány

Egyházi, irodalmi
és kulturális értékek
nyomában Szent
Márton zarándok út
egy részének
bejárására 2020.
évben

1 355 499 Ft

1 055 499
Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

37

Miskolci Helyiipari
Természetbarát
Egyesület

3533 Miskolc,
Árvíz u. 2/a.
3561
Felsőzsolca,
Balassi Bálint
utca 4.

38

"Miskolci
Kórusfesztivál"
Alapítvány

3519 Miskolc,
Ungvári utca 18.

Az V. Jubileumi
Miskolci Adventi
Kórusfesztivál
megrendezése

785 000 Ft

485 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

39

Miskolci Morus
Ifjúsági, Sport,
Természetjáró és
Kulturális Egyesület

3525 Miskolc,
Vologda u. 8.
2/3.

Filmvetítések a
Miskolci Morus
Ifjúsági Egyesület
szervezésében 2021.

500 000 Ft

300 000
Ft

200 000 Ft

0 Ft

350 000 Ft

100 000
Ft

250 000 Ft

0 Ft

27 000 000 Ft

26 700
000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

40

Miskolc-Tapolca
ROTARY CLUB

3526 Miskolc,
Szeles utca 67.

RC MiskolcTapolca 2021
Kocsonya
Fesztiválon való
részvétele
adománygyűjtés
céljából

41

"Miskolczi
Borbarátok
Társasága"
Egyesület

3527 Miskolc,
Meggyesalja u.
4.

Avasi Borangolás
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42

Napgyöngye
Alapítvány

43

Nyilas Misi
Alapítvány

44

SA-BA
Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti
Társaság

_

3518 Miskolc,
Szentistványi u.
25.

8. sz.

VI. Pereces-Feszt

2020. SZEPTEMBER

390 000 Ft

90 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

360 000 Ft

60 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

400 000 Ft

200 000
Ft

200 000 Ft

0 Ft

MesÉLŐ borÚT mesés, boros
kalandozások az
Avasi pincesoron

500 000 Ft

200 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

Kvaterkák az
Avason

9 000 000 Ft

8 700 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

"Ötödik Miskolci
divatkongresszus"

950 000 Ft

650 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

Adventi
3525 Miskolc, közösségépítő nap a
Kossuth Lajos u.
Nyilas Misi
17.
Alapítvány
szervezésében
REFLEX zenekar:
új dalok/demó
felvételeinek
elkészítése miskolci
3530 Miskolc,
előadóművész
Szemere 20.
előadásában
(Grenella Orsolya:
Ne momd el
senkinek)
3535 Miskolc,
Somlyó Zoltán
utca 5.

_

45

Szávitri Alapítvány

46

Szent György-hegy
Alapítvány

47

Takács Bt.

48

Takács Bt.

3530 Miskolc,
Hunyadi J. u. 4.

"Miskolci
Össznépművészeti
Fesztivál"

800 000 Ft

500 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

49

Takács Bt.

3530 Miskolc,
Hunyadi J. u. 4.
fsz/5.

Miskolci
Divatfesztivál

700 000 Ft

200 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

50

TAPOLCAFÜRDŐ
ÉRT Közhasznú
Egyesület

3519 Miskolc,
Iglói u. 24/a

15 éves a Tapolcai
Kerek Kórus jubileumi ünnepség
és hangverseny

350 200 Ft

70 040 Ft

280 160 Ft

100 000 Ft

51

Új Bányamécs
Baráti Kör

3518 Miskolc,
Tárna tér 7.

Pereces
helytörténeti
vetélkedő 2020.

300 000 Ft

60 000 Ft

240 000 Ft

50 000 Ft

52

Vakok és
Gyengénlátók
Borsod-AbaújZemplén Megyei
Egyesülete

3525 Miskolc,
Jókai u 18.

Hagyományőrző
kulturális délutánok
látássérülteknek

75 000 Ft

15 000 Ft

60 000 Ft

50 000 Ft

53

VÁRDOB
Építészeti és
Művészeti Betéti
Társaság

3525 Miskolc,
Jókai Mór u. 8.

A miskolci Szent
Naum Kamarakórus
működésének
támogatása

200 000 Ft

40 000 Ft

160 000 Ft

50 000 Ft

A zene szárnyain 3.

200 000 Ft

40 000 Ft

160 000 Ft

50 000 Ft

Erkel '70 jubileumi
teremavató
rendezvény

200 000 Ft

40 000 Ft

160 000 Ft

50 000 Ft

ÉszakMagyarországi
Gombás ferenc
gordonkás találkozó

240 000 Ft

48 000 Ft

192 000 Ft

50 000 Ft

54

55

56

3533 Miskolc,
Vasgyári u. 2.
2/2.
3530 Miskolc,
Hunyadi J. u. 4.

3534 Miskolc,
Viva la musica,
Kiss tábornok út
Diósgyőr Alapítvány
57.
3534 Miskolc,
Viva la musica,
Kiss tábornok út
Diósgyőr Alapítvány
57.
3534 Miskolc,
Viva la musica,
Kiss tábornok út
Diósgyőr Alapítvány
57.

455

XXX. ÉVFOLYAM

57

58

_

3534 Miskolc,
Viva la musica,
Kiss tábornok út
Diósgyőr Alapítvány
57.

Zenével az Ifjú
Tehetségekért
Alapítvány

3525 Miskolc,
Dóczy József u.
20. 1/3.

8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

Viva la Musica
Alapítvány
hangverseny 2021

280 000 Ft

56 000 Ft

224 000 Ft

70 000 Ft

Musical és Miskolc
2020 - A Zenita
Alapítvány és a
Miskolci
Szimfonikus
Zenekar közös
gálaestje

830 000 Ft

530 000
Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

15 067 050
Ft

3 200 000
Ft

300 000 Ft

0 Ft

Érvénytelen
pályázat
59

Miskolc MJV Roma
N.Ö.

3525 Miskolc,
Városház tér 8.

Karácsonyi Roma
Kulturális Fesztivál

360 000 Ft

60 000 Ft

15 367 050
Ft
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8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A 22/2020. (IX.29.) sz. KKTIS Bizottság határozat melléklete

Alkotói ösztöndíj
Pályázó
neve
1

Bárdos
István

2

Darázs
Richárd

Grézczi
3 László
Ádám
Kaposvári
4 László
Tamás
Kazsimér
5 Soma
Balázs
6

Nagy
Attila

Pászk
7
Norbert
8

Reiman
Zoltán

Tircsné
Dr.
9
Propper
Valéria

Megítélt
támogatás havi
összege
(Ft)

Megítélt
támogatás
időszaka
(hónapok száma)

60.000 Ft

3

180.000 Ft

Az Avasi Értéktár IX-X. és XI.
számának szerkesztése

0 Ft

-

0 Ft

3D nyomtatott okos szemüveg
fejlesztése

60.000 Ft

3

180.000 Ft

0 Ft

-

0 Ft

60.000 Ft

3

180.000 Ft

Postacím

Pályázati cél

3529 Miskolc,
Vezér utca 7.
3529 Miskolc,
Testvérvárosok
útja 8. IX/1.
3527 Miskolc,
József Attila u.
30. 3/1.
3530 Miskolc,
Vörösmarty
Mihály u. 32.
6/2.

Volt egyszer egy zenekar: Reflex
című könyv megírása

A miskolci közösségi közlekedési
vonalhálózat és menetrend
újratervezése

Megítélt
támogatás
összesen
(Ft)

3535 Miskolc,
Előhegy utca
48/b. I/1.

A "Bevezetés a
Kriptozoológiába" c. versesprózás művészalbum
előkészületeinek megvalósítása
és kéziratának megalkotása

3534 Miskolc,
Szarkahegy utca
24/A

Mesélő miskolci helynevek

0 Ft

-

0 Ft

3534 Miskolc,
Stadion u. 23.
4/1.

Népi gyógynövényhasználat
kutatása Erdélyben,
Magyarországon és magyarlakta
vidékeken

0 Ft

-

0 Ft

3526 Miskolc,
Bethelen Gábor
u. 7.

Szemelvények Miskolc város
történelméből

0 Ft

-

0 Ft

3532 Miskolc,
Bíró utca 18.
fsz. 1.

Híres magyar nők életének
legendái, Felső-Magyarország
nagyasszonyai

0 Ft

-

0 Ft

10

Vitkolczi
Ildikó

3525 Miskolc,
Mátyás király u.
36. 3/4.

A Túlvilág Társaság munkacímű
ifjúsági regény megírása

0 Ft

-

0 Ft

11

Zahuczky
László

3527 Miskolc,
Kordos László (1909-1992)
Baross Gábor út munkássága munkacímű kézirat
6. 1/4.
elkészítése

0 Ft

-

0 Ft

Egyszeri alkotói ösztöndíj

12

Pályázó
neve

Postacím

Pályázati cél

Báthori
László

3525 Miskolc,
Feszty Árpád
utca 1/B 1/22

Rockgyerekek 1994-2018

Megítélt támogatás összege
(Ft)
0 Ft

457

XXX. ÉVFOLYAM

13
14

Csorba
Zoltán
Flach
Antal

3525 Miskolc,
Déryné u. 6.
2/1.
3532 Miskolc,
Gyula utca 12.
3/2.

Horzsa
3534 Miskolc,
15 Zsuzsanna
Isván u. 8. 1/3.
Ágota

16

Kozák
Tibor Pál

Dr. Tóth
17
Arnold

18

Vass
Tibor

_

8. sz.

_

Négy évtized altlétika (A magyar
szenior atlétika története (19772019)
Miskolci dallamok című könyv
megírása, kiadása

2020. SZEPTEMBER

150.000 Ft
0 Ft

Miskolci álom - Miskolctól
Hollywoodig

0 Ft

3526 Miskolc,
Kassai utca 70.
5/3.

A miskolci kis és nagy Avasi
borospincék dokumentálása
fényképekkel és videófelvétellel

0 Ft

3516 Miskolc,
Tapolcai u.
20/A.

Az I. világháború emlékezete
Miskolcon. A Hősök kis
temetőjének névadatbázisa (19141915

150.000 Ft

3563
Hernádkak,
Ifjúság út 5.

Vass Tibor: Mondanom sem kell
című versciklusának elkészítése

0 Ft

Pályakezdő ösztöndíjra nem érkezett pályázat

"Útravaló Európába" ösztöndíj
"Útravaló Európába" ösztöndíjra nem érkezett pályázat
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8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 34/2020. (IX.21.) számú határozatának melléklete

459

XXX. ÉVFOLYAM

_

8. sz.
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_

2020. SZEPTEMBER
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_

8. sz.
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_
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8. sz.

_

2020. SZEPTEMBER

A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 35/2020. (IX.21.) számú határozatának melléklete

462

35/2020. (IX.21.)

Az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság 15/2020. (IX.21.) számú határozatának melléklete
Szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek 2020. évi támogatása
Pályázó neve
Címe
Igényelt támogatás/Ft Megítélt támogatás/Ft
Pályázati cél
1
AVAS Nyugdíjas Egyesület
3534 Miskolc, Bertalan u. 2. Szállásköltség négy éjszakára
50000
40000
8/6.
2
Az Életért a Rák Ellen Egyesület 3530 Miskolc, Arany János Terembérlet,
100000
91760
u. 37.
rendezvényszervezés, telefon és
postaköltség,
virág,
közreműködői
díj,
fotó
dokumentáció
3
Baráthegyi Majorság Alapítvány 3535 Miskolc, Baráthegyalja Alpaka táp. Alpakák állatorvosi
100000
91760
utca 156.
vizsgálatának költsége.
4
Bartók Béla Művelődési Ház
3532 Miskolc, Andrássy út Kohász Nyugdíjas Klub részére
50000
40000
Egyesület
15.
karácsonyi évzáró vacsoraest
költségei
5
Drogambulancia Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9- UPC internet előfizetés
100000
91760
11.
6
Értékek Háza Alapítvány
3528 Miskolc, Kisfaludy
Közüzemi költség. Szórólapok
100000
91760
Károly u. 46.
elkészítése.
7
Észak-magyarországi
3529 Miskolc, Középszer u. Közösségfejlesztési napon
100000
91760
Kompetencia Egyesület
54. 8/1.
tréneri, előadó díj. A
programhoz kapcsolódóan
papír, tollak, füzetek, egyéb
tréningeszközök, kreatív
tevékenységhez eszközök. A
programon résztvevők
ellátásának költségei, kávé,
pogácsa, hidegtálak, üdítők.

8

Észak-Magyarországi Sclerosis
Multiplex Egyesület

3529 Miskolc, Park utca 3.
fsz/2.

Résztvevők vendéglátási
költsége: szállás, étkezés,
ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa.
Előadók, önkéntes segítők
köszönő ajándéka: virág, apró
ajándék, emléktárgyak. Tagság,
fogyatékossággal élők, súlyos
mozgáskorlátozottak szállítási
költsége a program helyszínére
gépkocsival. Meghívók,
programfüzetek nyomtatási,
sokszorosítási költségei: papír,
toner
Meghívók postai költsége.
Szervezéssel, tájékoztatással
kapcsolatos telefonköltség

100000

91760

9

Gyógyító Dallamok Alapítvány

3508 Miskolc, Szalag u. 13.

Utazási költség. Szakmai
eszközök: kották, kisebb
hangszerek és kiegészítők.
Programszervezés költsége:
helyszínekkel való egyeztetés,
technikai hátterek biztosításának
szervezése, közönség,
érdeklődők felkeresése,
meghívása, ruhatár
megszervezése, külső
szervezetre vállalása számlás
kifizetéssel. Működéshez
szükséges tisztítószerek,
kéztörlő papír, WC papír.

100000

91760

10

Harmadik Kor Egyeteme
Miskolc Alapítvány

11

Helyőrségi Hagyományőrző
Egyesület
Humán Integra Társadalmi
Beilleszkedést Segítő Regionális
Alapítvány

12

13
14

Közigazgatási Nyugdíjasok
Egyesülete
Látás-Mód Alapítvány

15

Martin-Kertvárosi Nyugdíjas
Klub

16

Megszólaló Kezek Alapítvány

17

Miskolci Autista Alapítvány

18

MISKOLCI INDIÁN NYÁR
ÉRTELMISÉGI KÖR

3519 Miskolc, Kiss J. utca
46.

Certifikációk, oklevelek
nyomdaköltsége. Kiállítás
megnyitón vendéglátás. A
megnyitón közreműködők
részére ajándék, virág.
3526 Miskolc, Hatvanötösök Autóbusz bérlése. Belépőjegy.
útja 2.
3525 Miskolc, Széchenyi u. Tréneri, előadói díj. A
19. 1/7.
programhoz kapcsolódóan
irodaszerek, tréningeszközök. A
programon résztvevők
ellátásának költségei: kávé,
pogácsa, hidegtál, üdítő.
3525 Miskolc, Városház tér Idősek Világnapja alkalmából
1.
vacsora költsége
3525 Miskolc, Király u. 29. Bankköltség,
fénymásolás,
VI/1.
laminálás, irodaszer, könyvelési
díj pályázati regisztrációs díj,
postaköltség, szakmai anyag
költsége, telefonköltség
3528 Miskolc, Gvadányi utca Rendezvény anyagköltsége.
38.
Fénymásolás, meghívó.
Hagyományos ételek
bemutatója, vendéglátás.
3516 Miskolc, Görgős u. 17. Rezsiköltség
Szakmai anyagköltség, kisebb
értékű hangszerek és
hangszertartozékok, kotta,
írószer. Utazási költség.
Közüzemi díjak, villanyszámla,
telefon, internet előfizetés.
3532 Miskolc, Csermőkei út Miskolci Autista Alapítvány
2/a.
Családi otthonának működési
költsége: gázdíj
3531 Miskolc, Wesselényi
Terembérlet. Vendéglátás.
Miklós utca 4.

100000

91760

50000

40000

100000

91760

50000

40000

100000

91760

50000

40000

100000

91760

100000

91760

50000

40000

19

Miskolci Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Kocsis Pál
Nyugdíjas Baráti Kör
Miskolci Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Nagyi Klub
Miskolci Nőknek is Esélyt
Alapítvány

3531 Miskolc, Győri kapu
27/A.

22

Mozgássérültek és Barátaik
Miskolc Városi Egyesülete

23

RC Miskolci Angyalok

3526 Miskolc, Kassai út 19. „Akadálymentes Turizmus”
Napjára útiköltség Orfűre.
Segítő Nemzedék Alapítvány
lerakatának látogatása.
3525 Miskolc, Széchenyi u. Irodaszer, könyvelési költség,
19. 1/7.
bankköltség

20
21

Múzeum belépők 35 fő részére.
Utazási költség: vonatjegy 35 fő
részére
Szállásköltség

3532 Miskolc, Győri kapu
27/A.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Működési költségek:
telefonköltség, papír, írószer,
toner. Rendezvényszervezés 40
fő részére ellátással, 2 fő hostess
biztosításával vállalkozói
szerződés keretében. Előadói díj
3 fő részére (10.000 Ft/fő)
vállalkozói szerződés keretében
Kommunikáció, disszemináció,
honlap feltöltés költségei
vállalkozói szerződés keretében

50000

40000

50000

40000

100000

91760

100000

91760

100000

91760

24

Szikra Alapítvány Az Önkéntesek 3530 Miskolc, Reményi Ede Meghívott előadók díja.
Munkájának Támogatására
utca 9.
Kommunikációs költségek: a
szervezés során az előadók
megszólítása, a Műhely tagjaival
való kapcsolattartás, a leendő
célközönség elérése,
tájékoztatásaKommunikációs
költségek: a szervezés során az
előadók megszólítása, a Műhely
tagjaival való kapcsolattartás, a
leendő célközönség elérése,
tájékoztatása. Rendezvény
alkalmával ellátás költsége. A
programok során felmerülő
anyagok, eszközök, irodaszerek.

100000

91760

25

"Szimbiózis" A Harmónikus
Együtt-Létért Alapítvány

100000

91760

50000

40000

100000

91760

50000

40000

2300000

2051680

26
27

28
Összesen:

3527 Miskolc, Augusztus 20 410 db 300 ml-es üveg tetővel,
út 12.
400 db címke elkészítése az
üvegekre
Szirmai Nyugdíjas Egyesület
3521 Miskolc, Pólya Jenő út "Egészség percek" című
34.
előadássorozat előadói díjak
Vakok és Gyengénlátók Borsod- 3525 Miskolc, Jókai utca 18. Működési költségek: bérleti díj,
Abaúj-Zemplén Megyei
posta-, utazási költség, irodaszer
Egyesülete
és nyomtatvány, tisztítószer,
telefon- és internet költsége,
anyagköltségek, áramdíj
Városi Közlekedési Nyugdíjas
3527 Miskolc, Szondi Gy. u. Kirándulás autóbusz költsége.
Egyesület
1.
Múzeumi belépő

Az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság 16/2020. (IX.21.) számú határozatának melléklete
Az Operatív Törzs ülésein felmerült témák, problémák
Sorsz. Ülés időpontja
A tanácskozás tárgya/feladat/döntés/probléma
Formális döntést igényel-e
1

2020.02.27

12:15 órakor Veres Pál polgármester úr, Varga Andrea alpolgármester asszony és dr. Ignácz
Dávid jegyző úrral megbeszélő értekezlet, tárgya „Önkormányzat felkészülése a 2019-nCoV
koronavírus pandémia esetére”. Feladatmeghatározása alapján összeállításra került a
Polgármesteri Járványügyi Operatív Törzs összetétele

2

2020.03.02

Polgármesteri Járványügyi Operatív Törzs első ülése

3

2020.03.11

Rendelkezés kiadása a lakosság részére a hivatali ügyintézéssel, ügyfélfogadással
kapcsolatban

4

2020.03.11

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó portások elszeparálása az ügyfelektől plexi lappal

5

2020.03.11

6

2020.03.11

7

2020.03.11

Az ügyfelek egyesével történő beengedése
A pénztárak és a lakosságkapcsolati helyeken dolgozók számára a folyékony szappan és
kézfertőtlenítő folyamatos biztosítása
Lakossági tájékoztató kampány indítása a járvány megelőzése érdekében

8

2020.03.14

9

2020.03.14

IGEN, MEGTÖRTÉNT

1/2020.(III.16.) RENDELKEZÉS

IGEN, MEGTÖRTÉNT

1/2020.(III.16.) RENDELKEZÉS

Rendkívüli szünet elrendelése bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézményekben

2020.03.14

11

2020.03.18

Veszélyhelyzethez használatos gépjárművek bevonása a védekezésbe II. ütem (8 db
gépjármű)

12

2020.03.23

13

2020.03.26

14

2020.03.26

15
16

2020.03.26
2020.03.26

Veszélyhelyzettel érintett üzletek bérleti díj kedvezménye (az önkormányzati
ingatlanokban működő, nyitvatartási korlátozás alá eső üzletek bérleti díjának 50 %-os
csökkentése)
A fertőtlenítés szempontjából prioritást élvező területek feltérképezése, és a pénzügyi
vonzatának egyeztetése
Igényfelmérés a bentlakásos intézményekben, és minden hasonló területen
A mobilparkolás széleskörű szorgalmazása

17

2020.03.26

Dolgozók bérezése, átszervezése tárgyú megoldási javaslatok megfogalmazásának kérése

18

2020.03.26

19

2020.03.26

20

2020.03.26

21

2020.03.26

Óvodai beiratkozás tervének összeállítása
Temetkezési vállalakozók eljárásával kapcsolatban egyeztetés kezdeményezése a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.-vel
Kommunikáció a házasodni készülő párok felé, hogy lemondás esetén legalább 3 nappal
előre jelezzék a szándékukat.
Kapcsolatfelvétel a VOSZ-szal és BOKIK-kal az üzletek nyitva tartási korlátozásával
kapcsolatban

A játszóterek lezárása, annak fokozott ellenőrzése

IGEN

A döntés meghosszabbításra került a 2020. április 2. napján kelt 901.820-5/2020. számú polgármesteri határozattal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2020.

IGEN, MEGTÖRTÉNT

901820/2020. számú

március 16-ától bezárnak ezen nevelési intézmények, de március 20-áig ügyeleti rendben működnek. Ennek értelmében – rendkívül indokolt esetben, kizárólag

IGEN, MEGTÖRTÉNT

polgármesteri határozat
2020.03.14 napján kelt 808.4300/2020. számú polgármesteri
határozat
2020.03.22. napján kelt 808.466-

IGEN

IGEN, MEGTÖRTÉNT

5, -6, -7, -8, -9/2020. számú

IGEN

IGEN, MEGTÖRTÉNT

IGEN, MEGTÖRTÉNT

26/2020.(IV.01.) határozat

IGEN, FOLYAMATBAN

A veszélyhelyzet kapcsán a költségvetési hiány elkerülése céljából utasítása
megfogalmazása Polgármester Úr részéről a hivatali szervezeteknek, önkormányzati
gazdasági társaságoknak és intézményeknek

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.03.25 napján kelt 702.0772/2020, valamint 702.0773/2020. polgármesteri levél

2020.03.26

Étkeztetés biztosítása a tanulók részére a tavaszi szünet alatt

IGEN, MEGTÖRTÉNT

26
27
28

2020.03.30
2020.03.30
2020.03.30

IGEN, MEGTÖRTÉNT
IGEN, MEGTÖRTÉNT

9/2020.(IV.23.) RENDELET

29

2020.03.30

30

2020.03.30

Helyi közösségi közlekedésben történő ingyenes közlekedés
Figyelemfelhívás az avarégetéssel kapcsolatban
A lakáspályázati eljárásrend módosítása
Szellemileg és fizikailag sérült lakosok ellátása érdekében kapcsolatfelvétel a Járási
Hivatallal
A Gasztronómiai Szövetség által a szervek részére (pl. rendészet) felajánlott 200 adag étel
elosztásának koordinálása

2020.04.08 napján kelt
942401/2020. számú
vállalkozási szerződés
30/2020.(IV.27.) határozat

31

2020.03.30

A Választókerületi Alapból nyújtott támogatások szüneteltetése

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.04.16 napján kelt 702.0774/2020. számú polgármesteri
levél a képviselők felé

32

2020.03.30

Kommunikáció és folyamatos információszolgáltatás erősítése minden területen

33

2020.04.02

34

2020.04.02

35

2020.04.02

36

2020.04.06

37

2020.04.06

Tömegközlekedés terén járatsűrítések
A hatósági házi karanténnal kapcsolatban rövid, érthető, gyakori kommunikáció a
lakosság, a háziorvosok és a Polgármesteri Hivatal felé
A felajánlások részére fenntartott számlaszámmal kapcsolatos folyamatos kommunikáció
biztosítása
KN95 típusú és sebészeti maszkok átvételének és kiosztásának megszervezése,
koordinálása
Parkolóőrök átcsoportosítása más munkaterületekre

Védőeszközök beszerzése

23

2020.03.26

Panasz elküldése a KEM Kft. felé az ételek minőségével kapcsolatban

24

2020.03.26

25

akkor, ha az elhelyezésről a szülő gondoskodni nem tud – ebben az időszakban az az intézmény, amelyet eddig is látogattak, fogadja a gyermeket.

polgármesteri határozatok
2020.03.23 napján kelt
102.589/2020. számú
polgármesteri határozat

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.03.26

10 gépjármű tekintetében megtörtént a döntés.

számú polgármesteri határozat
2020.03.16 napján kelt

2020.04.02 napján kelt
2/2020.(IV.2.) számú, valamint
2020.04.20 napján kelt
5/2020.(IV.20.) számú
polgármesteri határozat

22

Megjegyzés
Miskolc Önkormányzat Járványügyi elhárítási tervének életbe léptetésre. 2013-ban került elfogadásra a terv, további döntés nem szükséges hozzá, a veszélyhelyzet
kihirdetésével életbe lépett. Alföldi Attila tájékoztatása.

808466-0, -1, -2, -3, -4/2020.
IGEN, MEGTÖRTÉNT

10

Pénzügyi vonzata van-e

1, felkészülési értekezlet tartása 2020 március 03 13:30 órai kezdettel az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati érdekeltségű szervezeteknek 2, felkészülési
értekezlet tartása 2020 március 04-én Miskolc Holding és tagvállalatai részére.

Veszélyhelyzethez használatos gépjárművek bevonása a védekezésbe I. ütem (10 db
gépjármű)

Az idősellátásban a nappali ellátás (idősklub) március 16-ától átmenetileg szünetel
polgármesteri döntés alapján.

Döntés száma

IGEN

Polgármester úr Operatív Törzs ülésen kívül döntött.

IGEN

A busz- és villamosmegállók fertőtlenítése tekintetében a polgármesteri döntés egyeztetése folyamatban van.

IGEN

IGEN

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KEM Kft. Között megkötött határozott idejű vállalkozási szerződéssel történt a feladat megoldása.

IGEN

MVK-Önkormányzat közötti közszolgálati szerződés módosítása
Lakások bérletéről szóló rendelet módosítása megtörtént.

Sorsz. Ülés időpontja

Az Operatív Törzs ülésein felmerült témák, problémák
A tanácskozás tárgya/feladat/döntés/probléma
Formális döntést igényel-e

38

2020.04.06

A nem Miskolcon élő gyermekek étkeztetésének az ellátása - az adott települések
önkormányzatai között és a MMJV Önkormányzata között megállapodás megkötése

39

2020.04.06

Iskolások utázási bérlet díjának kifizetésének időpontja, módja és lebonyolítása

40

2020.04.09

Hosszúhétvégére fokozott odafigyelés és a rendészet bevonása az emberek
figyelmeztetése érdekében – parkolási lehetőségek csökkentése a közkedvelt területeken

41

2020.04.09

42

2020.04.09

43

2020.04.09

44

2020.04.09

45

2020.04.09

46
47

2020.04.09
2020.04.09

48

2020.04.16

49

2020.04.16

A miskolci lakosság felé a maszkok biztosítása, a kiosztás módjának meghatározása

50
51

2020.04.16
2020.04.16

52

2020.04.16

Tesztelésekkel kapcsolatos egyeztetés a B-A-Z Megyei Kórház főigazgatójával
Fertőtlenítőszerek irányti igény (MOL felé)
A lakosság körében a kijárási korlátozásra történő ismételt figyelemfelhívás (különös
figyelmet fordítva Lyukóra).

53

2020.04.16

54

2020.04.16

55

2020.04.16

56
57

2020.04.16
2020.04.16

58

2020.04.16

59

2020.04.16

60

2020.04.16

61

2020.04.16

62

Döntés száma

IGEN, MEGTÖRTÉNT

942.676-1, -2, -3, -5, -6,-7, -8, 15, -16, -17, -18, -44, -49/2020.
iktatószámú megállapodások

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.04.09. napján kelt
3/2020.(IV.9.) számú
polgármesteri határozat

Társasházi karantén esetére történő felkészülés
A Kommunikációban rá kell erősíteni a #maradjotthon kampányra és felhívni a figyelmet a
várható szigorú, hétvégére vonatkozó ellenőrzésekre. Képviselők felé is irányuljon a
kommunikáció, valamint figyeljenek a csoportosulásra a saját körzetükhöz tartozó
területeken.
KEM Kft. csekk kézbesítésének problémájára megoldási javaslatok készítése
A szennyvízzel kapcsolatos további teendők a járvány miatt.
Egyeztetések a piac látogatottságának számáról, valamint védőfelszerelések
ellátottságáról, szükség esetén beengedő pontokon maszkok osztásáról a rendészet, a
rendőrség és a piac üzemeltetőjével egyaránt.

Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos (betegszállítás, mi számít sürgős esetnek, a
lépcsőházban - ahol van karantén alatt lévő személy – miért nem végeznek teszteket,
maszkok kérdése stb.) kérdések megválaszolása érdekében egy telefonszám megadása,
ahova az ügyfélszolgálatos kollégák tudják őket irányítani.
Egy központi elérhetőség létrehozása a veszélyhelyzetre és korlátozásokra vonatkozó
kérdések megválaszolására
Fokozott figyelem az áruházakban és köztereken: amennyiben lehetséges, korlátozzák a
vásárlószámot, és ügyeljenek a kesztyű és maszk viselésére
Őszi Napsugár Otthonban az izoláció problémájára megoldás keresése
A mosatás/mosás problémájára megoldás keresése
A kórházból az Otthonba visszakerülő ellátottak tesztelésével kapcsolatos egyeztetés
megvalósítása
A rendelkezésre álló mikrohullámú sütők felmérésre a Hivatalban és a nem üzemelő
önkormányzati intézményekben, amelyek a MESZEGYI számára biztosításra kerülhetnek
az ételek felmelegítéséhez
Javaslat a bentlakásos otthonokban dolgozók részére rendszeres tesztelésre (heti 1
alkalommal)
Javaslat a háziorvosok részére szűrővel ellátott, legalább 1-2 db maszk biztosítása, a
rendelkezésre álló maszokok áttekintése

Csak probléma felvetése volt, megoldották, intézkedést, döntést, szerződést nem igényel. (Gúr Péter tájékoztatása alapján)

Demeter Attila tájékoztatása szerint ez csak javaslat volt, nem hoztak döntést, mivel jelentős anyagi vonzata van. Gúr Péterrel leegyeztetve az információ. Döntést
nem igényel.
Nem szükséges döntés, mivel a beszerzett védőeszközökből került sor az ellátásra. Erről már korábban van döntés.

63

2020.04.23

IGEN, MEGTÖRTÉNT

64

2020.04.23

Hétvégére a sűrűn látogatott önkormányzati közterületek, parkolók lezárása

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.04.24.
napján
kelt
6/2020.(IV.24.)
számú
polgármesteri határozat

2020.04.23

A katonaság két vegyvédelmi egysége által felajánlott idősotthonok fertőtlenítéséhez az
épületek kiürítése
Tesztelési pontok kialakítása a városban szolgáltató által
Az iskolai védőnők bevonása az idősellátásba
A későbbiekben új ügyeletes óvoda kijelölése a nagy létszám növekedés miatt
IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.05.07.
napján
kelt
9/2020.(V.7.)
számú
polgármesteri határozat

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.04.30.
napján
kelt
7/2020.(IV.30.)
számú
polgármesteri határozat

68
69

71

2020.04.27

MIVÍZ - bércsökkentés kapcsán egyeztetés a Holdinggal és módosítás
Az érettségi kezdési és befejezési idpontjaiban fokozott ellenőrzések a MiÖR által a
csoportosulások elkerülése érdekében
Az MVK Zrt. Értesítése az érettségi miatti növekvő létszámról és igénybevételről

72

2020.04.27

Egyeztetés a Rendőrséggel a szolgálatuk igénybevételének tárgyában

73

2020.04.27

Hétvégére a sűrűn látogatott önkormányzati közterületek, parkolók lezárása

70

2020.04.23
2020.04.27

IGEN, MEGTÖRTÉNT

2020.04.17.
napján
kelt
4/2020.(IV.17.)
számú
polgármesteri határozat

A tömegközlekedési járatokon bevezetésre került a maszk vagy kendő/sál kötelező
használata

2020.04.23
2020.04.23
2020.04.23

IGEN

A hétvégére Miskolc közkedvelt helyein fokozott ellenőrzést bevezetése, és a kint
tartózkodó személyek értesítése és figyelemfelhívás az otthon maradásra.

Hétvégére a sűrűn látogatott önkormányzati közterületek, parkolók lezárása

66
67

Megjegyzés
Encs Város Önkormányzatával, Halmaj Község Önkormányzatával, Bükkaranyos Község Önkormányzatával, Girincs Község Önkormányzatával, Kazincbarcika Város
Önkormányzatával, Alsózsolca Város Önkormányzatával, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Arnót Község Önkormányzatával, Sály Község
Önkormányzatával, Gagyvendégi Község Önkormányzatával, valamint a Nyitott Ajtó Baptista Központtal, a "Dzsaj Bhím" Triratna Buddhista Közösséggel, a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel, illetve a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság kötött megállapodások.

Bölcsődei előjegyzések kapcsán információszolgáltatás a sajtóban
A karatnénban lévő személyekkel történő kapcsolatfelvételkor az adott személyt a
karantén mivoltjáról történő megkérdezés

2020.04.16

65

Pénzügyi vonzata van-e

8/2020. (IV.22.) önkormányzati
rendelet
a
kötelező
maszkviselésről a közösségi
közlekedés igénybevétele során

Sorsz. Ülés időpontja
74

2020.04.27

75

2020.04.30

76

2020.04.30

77

2020.04.30

78

2020.04.30

79

2020.04.30

80

2020.04.30

81

2020.05.04

82

2020.05.04

83

2020.05.04

84

2020.05.04

85
86
87
88

2020.05.04
2020.05.04
2020.05.04
2020.05.04

89

2020.05.04

90

2020.05.04

91

2020.05.07

92

2020.05.07

93

2020.05.07

94

2020.05.07

Az Operatív Törzs ülésein felmerült témák, problémák
A tanácskozás tárgya/feladat/döntés/probléma
Formális döntést igényel-e
Hirdetmény az iskolai étkeztetés ellátásához kijelölt átadási pontok kapcsán

Minden Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézmény felmérése védőeszköz állományát
érintve
A kormányrendelettől függetlenül kéthetes „csúsztatás” Miskolc városában, a gócpontok
kialakulásának elkerülése érdekében valamilyen mértékben maradjon meg a korlátozás,
amit hatáskörük enged.
A nyitásra való felkészülés minden bölcsődei és óvodai intézménynél
A MESZEGYI-nél dolgozók körében munkahelyi gyermekfelügyelet biztosítása iránti
igényfelmérés, vagy miért nem megoldható a jelenleg működő ügyeletes bölcsődékben,
óvodákban, iskolákban való elhelyezés.
A MIÖR munkatársai részére a maszkviselés kötelezővé tétele
Közlemény az intézmények részére, hogy ahol eddig leállás volt, ott előzetesen nyissák
meg a csapokat
A kommunikáció során figyelemfelhívás arra, hogy akit felkérnek a koronavírus tesztelési
felmérésben, éljen a lehetőséggel
Az ügyeletes óvodák eszközállomány és igény felmérése alapján a szükséges eszközök
kiszállítása
Kondiparkok fertőtlenítése
IGEN, FOLYAMATBAN

Minden óvodai intézmény felkészítése az újra nyitásra védőeszközökkel, tisztítószerekkel.
Online felület létrehozása az étkeztetés igénylésére
kommunikáció megerősítése a veszélyhelyzet fennállása kapcsán, és amennyiben nem
indokolt, este 10:00 óra után ne tartózkodjanak az utcákon.
Kommunikáció a maszkok kihordásának eredményéről, számokkal alátámasztva.
A munkarend visszaállítás menetének kidolgozása
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Az óvodák nyitásra való felkészítése
a Petneházy bölcsőde megnyitása
Hivatalos levél megfogalmazása a háziorvosok részére a szakrendelések kapcsán

2020.05.11

A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadó helységek technikai kivitelezésnek felmérése
az elkülönítésre, valamint a védőfelszerelések felmérése a kollégák részére
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A Polgármesteri Hivatalban kötelező maszkhasználat, valamint csoportos megbeszélések
kerülése
A kommunikációban kerüljön megerősítésre a veszélyhelyzet fennállása, kerüljék az
emberek a csoportosulást
További ügyeletes óvodák kijelölése
IGEN, MEGTÖRTÉNT
Kötelező maszkviselés az ügyfelek és a munkatársak részére
A vendéglátó egységek nyitva tartásának folyamatos feloldása
Az óvodák kapacitása és az igények folyamatos nyomon követése
A perecesi tábor felkészítése a gyermekek fogadására
A Tündérkertbe érkezők figyelmeztetése az LTT-ben történő parkolás igénybevételének
preferálásáról
Játszóterek, megállóhelyek fertőtlenítése
Egyzetetés az ügyfélszolgálat nyitásának időpontjáról
A kommunikációban az online ügyintézés előnyben részesítéséről szóló figyelemfelhívás
Lakosság felé történő kommunikáció a tömegsportokkal kapcsolatban (milyen
tevékenységet lehet folytatni, mit nem, mi számít tömegsportnak, edzésnek stb.)
Az óvoai és bölcsődei intézmények tájékoztatása az új rendeletről, figyelemfelhívás a
fertőtlenítésre és a felszerelésekre.
A szülők felhívása arra, hogy lehetőleg abban az esetben vigyék a gyermekeket az
intézményekbe, amennyiben valóban szükséges.
Az iskolai étkeztetésről a Tankerületi Igazgatóval Polgármester úr telefonon is egyeztet,
valamint hivatalos levél formájában is menjen ki az iskolákat érintően a kérés a létszám
leadásáról.

2020.05.21

A táboroztatás, valamint a június 15. után eső iskolai ügyeletet érintően pedig
Csiszárné Sajgó Erika főosztályvezető asszonnyal még lesz egyeztetés.

2020.05.21

Polgármester úr engedélyezi az egységek megnyitását, amennyiben egy előzetes
egyeztetés megtörténik a teraszon történő árnyékolók felszerelését érintően (van-e jogi
akadálya). (Bölcsődék)
kommunikációban finoman jelenjen meg, hogy a feloldásokat követően a szabályok
betartására is figyeljen oda lakosság.
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2020.05.21

IGEN, MEGTÖRTÉNT

Pénzügyi vonzata van-e

7/2020. (V.14.) számú Együttes
Utasítás
a Polgármesteri Hivatal
általános munkarendjének
visszaállításáról és a koronavírus
járvány terjedésének
megelőzéséről

10/2020. (V.15.) határozat

Megjegyzés

IGEN

IGEN

Hétégente a Rendészet általi ellenőrzések a tömeges megjelenések elkerülése érdekében
A kommunikáció során figyelemfelhívás a tömegek elkerülésére
Strandok újranyitása
Piacok újranyitása
A kommunikáció erősítése a szankcionálási lehetőséggel kapcsolatban
Házasságkötés megoldási lehetőségeinek kivizsgálása, ami kérdéses lehet az
engedélyezés tekintetében (pl. sörsátor és egyéb megoldási lehetőségek)
A vendéglátóhelyek ellenőrzésének rugalmasság-igénye, tekintettel a közterülethasználati engedélykérelmek folyamatos beérkezésére
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Döntés száma
2020.04.30
napján
kelt
8/2020.(IV.30.)
számú
polgármesteri határozat

Polgármesteri döntés előkészítése folyamatban

Az Operatív Törzs ülésein felmerült témák, problémák
Sorsz. Ülés időpontja
A tanácskozás tárgya/feladat/döntés/probléma
Formális döntést igényel-e
2020.05.21 Kommunikációban a játszótér fertőtlenítése legyen megerősítve, hogy tisztító jelleggel
118
megy végbe, nem a koronavírus ellen, hanem az újranyitás érdekében.
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2020.06.02
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2020.06.02

Döntés száma

Pénzügyi vonzata van-e

Tisztifőorvos asszonnyal és az iskolaorvosokkal egyeztetés az iskolai védőoltások menetét
illetően
egyeztető megbeszélés az ellenőrzés és a hatósági munka visszaállításának tisztázása
érdekében
A szünidei étkeztetéssel kapcsolatos egyeztetések, szervezések
A MESZEGYI vonatkozásában: Azok a dolgozók, akiknek a párjuk külföldön dolgozik,
kérdéses esetünkben a házi karanténban történő kéthetes otthonlét, vagy megfelelő
védekezéssel mehetne-e dolgozni. Pontosan meg kell vizsgálni, hogy ez hány főt érint,
amennyiben megoldható munkarend változtatásán érdemes gondolkozni, de
hosszútávon nem lesz megoldás.
az 5-ös jelzésű autóbuszjárat visszaállítása
A munkarend visszaállítása a MIVÍZ Kft.-nél 2020.06.02-től
Kommunikáció: a veszélyeztetett korosztály és lakosok védelmén legyen a hangsúly
A Magyar Közlönyben megjelent a szabadtéri rendezvényekről szóló határozat, amellyel
kapcsolatban a Rendezvényszervezési Csoport, az MKK bevonásával egyeztetni szükséges
A veszélyhelyzet alatt az ügyeletes óvodák részére legyen csak engedélyezve a két hét
bezárás.
Perecesi tábor: az eddigi megszokott iskolákban történő feliratkozás helyett az MKMK
fogja össze
Családsegítő: visszaállnak normál működési rendbe, az ügyfélfogadás is megnyílik
A Rendőrséggel való egyeztetésen leegyeztetésre került a hétvégi belvárosi élet
felügyelete és a Diósgyőri meccs.
Az ügyfélfogadás megnyitásával a Szemere utcában fokozott rendészeti odafigyelést
kérnek, erre pedig Jegyző úr által ráerősítve, a Hivatal területén is történjen meg.
Sajtó anyag készítése a pályaalkalmassági vizsgálatok és védőoltások témában
Szabadtéri rendezvények kapcsán javasolt a szervezőknek a rendőrséggel és
katasztrófavédelemmel egyeztetni, mint szakhatósággal.
A 3 ügyeletes óvoda bezárása két hétre (8 munkanap, augusztus 10-21-ig), amelyek
ügyeletes óvodák voltak. A szülők kiértesítése, valamint tájékoztatás a sajtón keresztül.
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Megjegyzés
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