
1. melléklet a 6/2021 (II.9.) rendelethez 

24. melléklet a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 

06.) önkormányzati rendelethez 

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) 

önkormányzati rendelet 24. melléklet 30-2. belterületi szabályozási tervlap szelvénye helyébe a 

következő szelvény lép: 

 

 

 



2. melléklet a 6/2021 (II.9.) rendelethez 

24. melléklet a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) 

önkormányzati rendelethez 

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) önkormányzati 

rendelet 24. melléklet 30-4. belterületi szabályozási tervlap szelvénye helyébe a következő szelvény lép: 

 

 



3. melléklet a 6/2021 (II.9.) rendelethez 

25. melléklet a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 

06.) önkormányzati rendelethez 

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) 

önkormányzati rendelet 25. melléklet 31 jelű külterületi szabályozási tervlap szelvénye helyébe a 

következő szelvény lép: 

 

 



4. melléklet a 6/2021 (II.9.) rendelethez 

 

27. melléklet a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Változtatási tilalom alá eső telkek (hrsz. szerint) 

Miskolc Keleti gazdasági területe 

11012; 11015/2; 01451; 01452/1; 01452/2; 01453; 01454; 01460; 01461/1; 01461/2; 01461/3; 01462/1; 

01462/2; 01463; 01464; 01465; 01466/1; 01466/10; 01466/11; 01466/12; 01466/13; 01466/14; 

01466/15; 01466/16; 01466/17; 01466/18; 01466/19; 01466/2; 01466/20; 01466/21; 01466/22; 

01466/23; 01466/24; 01466/25; 01466/26; 01466/27; 01466/28; 01466/29; 01466/3; 01466/30; 

01466/31; 01466/32; 01466/33; 01466/34; 01466/35; 01466/36; 01466/4; 01466/5; 01466/6; 01466/7; 

01466/8; 01466/9; 01467; 01468/11; 01468/12; 01468/13; 01468/14; 01468/15; 01468/16; 01468/17; 

01468/18; 01468/19; 01468/20; 01468/21; 01468/22; 01468/23; 01468/24; 01468/25; 01468/26; 

01468/27; 01468/28; 01468/35; 01470/2; 0224; 0226; 0227/10; 0227/11; 0227/12; 0227/13; 0227/14; 

0227/15; 0227/16; 0227/17; 0227/18; 0227/19; 0227/20; 0227/21; 0227/22; 0227/23; 0227/24; 

0227/25; 0227/26; 0227/27; 0227/28; 0227/29; 0227/30; 0227/31; 0227/32; 0227/33; 0227/34; 

0227/35; 0227/36; 0227/6; 0227/7; 0227/8; 0227/9; 0228; 0229/1; 0229/2; 0230/11; 0230/121; 

0230/122; 0230/123; 0230/124; 0230/125; 0230/126; 0230/127; 0230/128; 0230/129; 0230/130; 

0230/131; 0230/132; 0230/133; 0230/134; 0230/135; 0230/136; 0230/137; 0230/138; 0230/139; 

0230/140; 0230/21; 0231; 0232; 0233/1; 0233/2; 0233/3; 0233/4; 0233/5; 0234; 0235/2; 0235/39; 

0235/40; 0235/41; 0235/44; 0235/45; 0235/46; 0235/47; 0235/52; 0235/53; 0235/54; 0235/55; 

0235/56; 0235/57; 0235/58; 0235/59; 0235/60; 0235/61; 0235/62; 0235/63; 0235/68; 0235/69; 

0235/70; 0235/71; 0235/8; 0236; 0237/2; 0237/3; 0237/4; 0237/5; 0237/6; 0237/7; 0238; 0239/1; 

0239/10; 0239/2; 0239/3; 0239/4; 0239/5; 0239/6; 0239/7; 0239/8; 0239/9; 0240/1; 0240/2; 0240/3; 

0240/4; 0240/5; 0240/6; 0241; 0242/1; 0242/3; 0242/4; 0243/1; 0243/10; 0243/12; 0243/13; 0243/14; 

0243/15; 0243/16; 0243/2; 0243/3; 0243/4; 0243/5; 0243/6; 0243/7; 0243/8; 0244; 0245/1; 0246/1; 

0247/10; 0247/13; 0247/4; 01469/1; 0235/11; 11013; 11015/1; 01448; 01457/1; 01468/10; 01468/29; 

01468/30; 0175/2; 47585; 47582; 47583; 47590; 0177/3; 47584; 47586; 47587; 47588; 47589; 0183/1; 

0186; 0187; 0188/1; 0188/11; 0188/12; 0188/13; 0188/14; 0188/15; 0188/16; 0188/2; 0188/3; 0188/4; 

0188/6; 0188/8; 0188/9; 0189; 0190; 0191; 0192; 0202/10; 0202/2; 0202/3; 0202/4; 0202/5; 0202/6; 

0202/7; 0202/8; 0202/9; 0205; 0206; 0220; 0221; 0222/1; 0222/2; 0222/5; 0223; 0225; 0227/2; 0227/37; 

0227/5; 0229/3; 0229/4; 0229/5; 0230/12; 0230/14; 0230/15; 0230/16; 0230/18; 0230/2; 0230/20; 

0230/22; 0230/23; 0230/25; 0230/26; 0230/4; 0230/9; 0235/15; 0235/16; 0235/17; 0235/18; 0235/19; 

0235/21; 0235/22; 0235/23; 0235/25; 0235/27; 0235/28; 0235/29; 0235/30; 0235/31; 0235/32; 

0235/35; 0235/36; 0235/37; 0235/38; 0235/4; 0235/42; 0235/43; 0235/5; 0235/72; 0235/73; 0235/26; 

0245/2; 0246/2; 0247/11; 0247/12; 0247/8; 0247/9; 0248; 0250/11; 0250/12; 0250/13; 0250/14; 

0250/2; 0252/14; 0252/15; 0252/16; 0252/17; 0252/18; 0252/19; 0252/2; 0252/20; 0254; 0256; 0257; 

0258; 0259/3; 55025/1; 55025/2; 0980; 0981; 0982; 0984; 0985; 0986; 0987; 0988/1; 0988/2; 0989/2; 

0990; 0184; 0203; 0251; 0204; 0219; 0154/10; 0154/11; 0154/12; 0154/13; 0154/14; 0154/15; 0154/16; 

0154/3; 0154/4; 0154/5; 0154/6; 0154/7; 0154/8; 0154/9; 0155; 0156/11; 0156/12; 0156/13; 0156/17; 

0156/18; 0156/19; 0156/20; 0157; 0158/1; 0158/11; 0158/12; 0158/13; 0158/14; 0158/15; 0158/16; 



0158/6; 0158/7; 0159; 0160/10; 0160/11; 0160/12; 0160/13; 0160/14; 0160/15; 0160/16; 0160/17; 

0160/18; 0160/19; 0160/20; 0160/21; 0160/22; 0160/23; 0160/25; 0160/26; 0160/27; 0160/28; 

0160/29; 0160/3; 0160/4; 0160/5; 0160/8; 0160/9; 0161; 0162/1; 0162/11; 0162/12; 0162/14; 0162/5; 

0162/7; 0162/8; 0162/9; 0163/83; 0163/84; 0163/85; 0163/86; 0163/87; 0164; 0165/10; 0165/100; 

0165/103; 0165/104; 0165/105; 0165/106; 0165/107; 0165/108; 0165/109; 0165/11; 0165/110; 

0165/111; 0165/112; 0165/113; 0165/114; 0165/115; 0165/116; 0165/117; 0165/118; 0165/119; 

0165/12; 0165/120; 0165/121; 0165/124; 0165/126; 0165/127; 0165/129; 0165/13; 0165/133; 

0165/135; 0165/14; 0165/15; 0165/16; 0165/17; 0165/18; 0165/19; 0165/2; 0165/20; 0165/21; 

0165/22; 0165/23; 0165/24; 0165/25; 0165/26; 0165/27; 0165/28; 0165/29; 0165/3; 0165/30; 

0165/31; 0165/32; 0165/33; 0165/34; 0165/35; 0165/36; 0165/37; 0165/38; 0165/4; 0165/42; 

0165/43; 0165/44; 0165/45; 0165/46; 0165/47; 0165/48; 0165/49; 0165/5; 0165/50; 0165/51; 

0165/52; 0165/53; 0165/54; 0165/55; 0165/56; 0165/6; 0165/62; 0165/63; 0165/64; 0165/65; 

0165/66; 0165/67; 0165/7; 0165/8; 0165/9; 0166; 0167; 0168/1; 0168/10; 0168/11; 0168/12; 0168/13; 

0168/14; 0168/15; 0168/16; 0168/17; 0168/2; 0168/3; 0168/4; 0168/5; 0168/6; 0168/7; 0168/8; 

0168/9; 0169; 0170/1; 0170/10; 0170/11; 0170/12; 0170/13; 0170/14; 0170/15; 0170/16; 0170/17; 

0170/3; 0170/5; 0170/6; 0170/7; 0170/8; 0170/9; 6431; 6433; 49004/39; 41358/5; 01443/2; 01443/1; 

0134/5; 0135/1; 0135/2; 0135/3; 0135/4; 0135/5; 0135/6; 0135/7; 0135/8; 0136; 0137; 0138; 0139; 

0140; 0141/3; 0142/2; 0143; 0144; 0145/1; 0145/2; 0146/2; 0147/4; 0177/4; 0178/2; 0179/10; 0179/12; 

0179/13; 0179/9; 0182/2; 0183/1; 0183/2; 0183/3; 0162/10; 0162/13; 0163/1; 0163/10; 0163/11; 

0163/12; 0163/13; 0163/139; 0163/14; 0163/140; 0163/141; 0163/142; 0163/143; 0163/144; 

0163/145; 0163/146; 0163/147; 0163/15; 0163/150; 0163/151; 0163/16; 0163/18; 0163/2; 0163/22; 

0163/24; 0163/25; 0163/26; 0163/28; 0163/29; 0163/3; 0163/31; 0163/32; 0163/33; 0163/34; 

0163/35; 0163/36; 0163/37; 0163/38; 0163/40; 0163/41; 0163/48; 0163/49; 0163/80; 0163/81; 

0165/122; 0165/123; 0165/136; 0165/137; 0165/58; 0165/59; 0165/60; 0165/61; 0165/71; 0165/72; 

0165/73; 0165/74; 0165/75; 0165/76; 0165/77; 0165/78; 0165/79; 0165/80; 0165/81; 0165/82; 

0165/83; 0165/84; 0165/85; 0165/86; 0165/87; 0165/88; 0165/90; 0165/91; 0165/92; 0165/93; 

0165/94; 0165/95; 0165/96; 0165/97. 
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Melléklet a 48/2021. (II.5.) számú határozathoz 

A SZELETA KULTÚRÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) Közgyűlése, a 

Miskolci Törvényszék által 05-01-0001557 számon nyilvántartott, A Szeleta Kultúráért Közala-

pítvány (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Alapítójaként, a 2018. május 17. napján tartott közgyű-

lésen a 38/2018.(V.17.) számú határozatával elfogadott hatályos, módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt alapító okirata – a Miskolci Törvényszék 15.Pk.1557/1999/57-I. számú a Köz-

alapítvány közhasznú jogállása törlését elrendelő jogerős végzése alapján – a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a civil szervezetek működé-

séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv) rendelkezéseinek 

figyelembevételével – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint Alapító 

2018. október 25. napján tartott közgyűlésén 115/2018. (X.25.) számú határozatával elfogadott, 

alapító okirat módosítással egységes szerkezetű okirata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyűlése, mint Alapító 2020. január 30. napján tartott ülésén a 2/2020.(I.30.) számú 

és a 3/2020.(I.30.) számú határozataival, valamint – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-

lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-

ján a veszélyhelyzetre figyelemmel – az Alapító képviseletében eljáró polgármester 

61/2020.(VI.17.) számú és a 62/2020.(VI.16.) számú határozataival elfogadott, hatályos alapító 

okirata, illetve – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetre figyelemmel – 

az Alapító képviseletében eljáró polgármester 180/2020.(XII.16.) számú határozatával, továbbá 

a Miskolci Törvényszék 15.Pk.1557/1999/78. számú hiánypótlást elrendelő végzésében foglalt 

rendelkezés szerint – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-

sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetre figye-

lemmel – az Alapító képviseletében eljáró polgármester …/202..(02….) számú határozatával 

elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű okiratba foglalt szövege: 

 

I. A közalapítvány neve és székhelye 

 

1. A közalapítvány neve: A Szeleta Kultúráért Közalapítvány 
 

2. A közalapítvány angol nyelvű elnevezése: Foundation for the Culture of Szeleta 
 

3. A közalapítvány francia nyelvű elnevezése: Fondation pour Culture de Szeleta 
 

4. A közalapítvány székhelye: H-3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 

II. A közalapítvány alapítója  
 

1. Az alapító megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
     

2. Az alapító székhelye: H-3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 

3. Az alapító képviselője: Veres Pál polgármester 
 

Miskolc, 2021. február … . 

 

 

 

           Veres Pál      Ellenjegyzem:   Dr. Boholy György 

         polgármester                             ügyvéd 
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4. Az alapító, mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, illetve 

módosítása, a kuratórium, továbbá a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kijelölése, 

visszahívása, a befektetési szabályzat elfogadása, illetve az alapítvány átalakulásáról való döntés 

meghozatala. 
 

Az alapító a döntések meghozatala előtt – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve 

– köteles beszerezni a felügyelő bizottság és a kuratórium írásbeli véleményét. 

 

Az írásbeli előkészítő anyagot és határozattervezetet a felügyelő bizottság és a kuratórium 

részére a döntéshozatal tervezett időpontja előtt nyolc nappal a közgyűlési meghívóval együtt 

meg kell küldeni azzal a figyelmeztetéssel, hogy írásbeli véleményüket legkésőbb a Közgyűlésen 

kötelesek benyújtani. Az írásos vélemények nyilvánosak, azok a Közgyűlés jegyzőkönyveivel 

együtt megtekinthetők. 

 

III. A közalapítvány célja és főbb feladatai 
 

1. A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális 

hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi szellemi központ létrehozatala, amely 

gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű 

feltárásának továbbfolytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről, az ezzel kapcsolatos ismeretek 

gyarapításáról, valamint, mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról. 

 

A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, 

idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonság védelmi 

tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy 

közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához. 

 

2. A közalapítvány önálló jogi személy. 

 

3. A közalapítvány céljának elérése érdekében a társadalom érdekeinek kielégítésére irányuló 

alábbi közfeladatnak minősülő tevékenységeket folytatja, illetve ezeket támogatja: 

 

a/ A kiemelt kulturális örökség védelme: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 17. pontja alapján közfeladat; 

b/ A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme: 2011. 

évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 13. pontja alapján 

közfeladat; 

c/ A kulturális örökség védelme: 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5. § (1) 

bekezdése alapján közfeladat; 

d/ A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek 

oktatása: 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bekezdése alapján közfeladat; 

e/ Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás: 2011. évi 

CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. pontja alapján 

közfeladat; 

 
Miskolc, 2021. február … . 

 

 

 

           Veres Pál      Ellenjegyzem:   Dr. Boholy György 

         polgármester                             ügyvéd 
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f/ A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, 

újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a 

környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, 

következményeinek felszámolásában: 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. § (1) bekezdése alapján közfeladat;  

g/ A turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 7. pontja alapján közfeladat. 
 

4. A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében az alábbi főbb feladatokat látja el: 
 

a/ A Szeleta-barlang és környékének tájba illő kialakítása, megközelítő- és pihenőhelyek, 

továbbá prehisztorikus park kiépítése, fenntartása, működtetése; e térségben az irányított 

turizmus feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása. 

b/ A Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak feltárt és feltárandó eszközeiből, leletanyagaiból 

kiállítások szervezése - megfelelő feltételek esetén - állandó múzeum létesítése, fenntartása, 

működtetése. 

c/ Tudományos konferenciák, ismeretterjesztő előadások, oktatási, kulturális rendezvények 

szervezése elsősorban a Szeleta-kultúrához kapcsolódóan, másodsorban minden olyan 

területen, amelyre társadalmi igény mutatkozik. 

d/ Pályázatok készítése útján részvétel a térségfejlesztési programokban; regionális 

hozzájárulás az euroatlanti csatlakozáshoz. 

e/ Pályázatok kiírása révén támogatás nyújtása az ismeretterjesztő, az oktatási, a kulturális, az 

idegenforgalmi, a természetvédelmi, a környezetvédelmi, valamint a közrend- és 

biztonságvédelmi tevékenységet végző szervezetek számára. 

f/ A céljainak eléréséhez szükséges mértékű vállalkozói tevékenység végzése, illetve 

társadalmi tevékenység szervezése. 

g/ Minden olyan további tevékenység, amely a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

elősegíti a közalapítvány célkitűzéseinek megvalósítását. 
 

5. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely külföldi és belföldi jogi személy, jogalanyisággal 

rendelkező egyéb szervezet és természetes személy is csatlakozhat, amennyiben vagyoni 

juttatásával a közalapítványi célok megvalósítását kívánja elősegíteni és csatlakozásával a 

kuratórium egyszerű szótöbbséggel egyetért. A közalapítványhoz való csatlakozás nem 

keletkeztet alapítói jogokat. 
 

IV. A közalapítvány vagyona 
 

1. Az alapító kijelenti, hogy a közalapítvány működésének megkezdéséhez – a bírósági 

nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – a 

Közalapítvány induló vagyonaként 10.000.000.- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot átutalt a 

közalapítvány számára nyitandó bankszámlára. 
 

2. Az alapító megállapítja, hogy a közalapítvány vagyonába 1999. június 9. napján, adásvétel 

jogcímén Miskolc III. kerület Belterület 38007 hrsz.-ú; 38010 hrsz.-ú; 38011 hrsz.-ú, valamint 

felajánlás jogcímén Miskolc III. kerület Belterület 38008 hrsz.-ú; 38009 hrsz.-ú ingatlanok 

kerültek, amelyek apportként jelenleg is a közalapítvány tulajdonában állnak. 
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A közalapítvány apportként rendelkezésre álló ingatlanjai, amennyiben azok a közalapítvány 

céljai megvalósításához jelenlegi formájukban nem hasznosíthatók, úgy tényleges forgalmi 

értékükön – együttesen – elidegeníthetők. Az elidegenítés menetéről, a vevő kiválasztásának 

szabályairól a közalapítvány kuratóriuma dönthet.  
 

Az ingatlanok elidegenítéséből befolyt pénzeszközökből – a közalapítvány kuratóriuma döntése 

szerint meghatározott – minimálisan 3.000.000.-Ft összegű pénzeszközt tartós betétben kell 

elhelyezni, amely a közalapítvány zárt vagyonát képezi.  
 

A közalapítvány részére történő pénzbeli felajánlások, illetve befizetések esetén, azok – a köz-

alapítvány kuratóriuma döntése szerint – minimálisan 5 %-ának megfelelő összeggel a zárt 

vagyonrészt meg kell növelni. A közalapítvány zárt vagyona – a közalapítvány kuratóriuma 

döntése szerint meghatározott – minimálisan 3.000.000.-Ft pénzeszköz érték alá nem csökken-

het. A zárt vagyonrész lekötéséből származó hozadék a közalapítvány céljaira szabadon fel-

használható. 
 

V. A közalapítványi vagyon felhasználásának módja 
 

1.  A közalapítvány alapító okirat III. pontjában felsorolt céljaira a kuratórium, mint ügyvezető 

szerv rendelkezése szerint felhasználható a közalapítványi vagyon mindenkori hozadéka, a 

közalapítvány vállalkozói tevékenységéből származó jövedelme és hozama, egyéb forrásokból 

(pályázatok, stb.) származó bevételek, valamint a további támogatói befizetések, kivéve, ha 

azok az adományozó szándéka szerint a fel nem osztható közalapítványi vagyont növelik.  
 

A konvertibilis devizában, valutában történő befizetések devizaszámlán helyezhetők el és 

használhatók fel a devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A közalapítvány részére 

történő befizetések módját, valamint a közalapítványhoz való csatlakozás részletes szabályait a 

közalapítvány kuratóriuma állapítja meg. 
 

2. A közalapítványhoz csatlakozók – közalapítvány céljára közvetlenül felhasználható pénzbeli 

és nem pénzbeli (természetbeni apport) adományait, vagyonrendeléseit – lehetőleg 

rendeltetésük szerint kell felhasználni.  
 

A közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket (pl. 

ingatlan, hagyaték) lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartás vagy a 

működtetés költségein felüli hozama a közalapítvány céljaira felhasználható legyen. Ha ilyen 

hasznosítás nem lehetséges vagy a hasznosítás magas költségei miatt az elvárható hozam nem 

biztosítható, a közalapítvány kuratóriuma az adományt vagy a vagyonrendelést ellenérték 

fejében értékesítheti. 
 

2. A csatlakozók nem pénzbeli adományainak és vagyonrendeléseinek kezelése 
 

2.1. A közalapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni adományokat lehetőleg 

rendeltetésük szerint kell felhasználni. E lehetőség hiányában ezeket az adományokat ellenérték 

fejében értékesíteni kell. 
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2.2. A közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket 

(pl. ingatlan, hagyaték) lehetőleg úgy hasznosítani, hogy azoknak a fenntartás vagy a működtetés 

költségein felüli hozama a közalapítvány céljaira felhasználható legyen. Ha ilyen hasznosítás 

nem lehetséges vagy a hasznosítás magas költségei miatt az elvárható hozam nem biztosítható, a 

közalapítvány kuratóriuma az adományt vagy a vagyonrendelést ellenérték fejében értékesítheti. 
 

3. A közalapítvány gazdálkodása 

 

3.1. A közalapítvány vagyonát teljes mértékben az alapító okirat III. pontjában említett célok 

elérése érdekében a mindenkori adózási, számviteli és egyéb pénzügyi jogszabályok szerint 

használhatja fel. 
 

A közalapítvány szolgáltatásait kérelem előterjesztésével vagy pályázat útján lehet igénybe 

venni. 
 

A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 

lehetséges körét, a pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre 

meghatározott körben közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi 

kellékeit, a felosztandó összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy 

pályázó által megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és 

beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az eredményről 

szóló értesítés módját. 

 

A pályázati felhívást nyilvánosan, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben kell 

közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel az alapító internetes honlapján 

(www.miskolc.hu) történik. 
 

A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult, aki az elbírálásra kijelölhet egy vagy több, a 

pályázóktól független kurátort (bíráló, illetve bíráló bizottság). A pályázatokat a benyújtási 

határidő lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és 

szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 

alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót igazolható módon értesíteni kell, továbbá a 

pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány honlapján nyilvánosan is 

közzé kell tenni. 

 

3.2. A nem magyar forintban kapott pénzbeli támogatást a közalapítvány elkülönített 

devizaszámláján kell kezelni. 
 

3.3. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-

vállalkozási tevékenység végzésére jogosult. A gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése nem 

veszélyeztetheti a közalapítvány működését, valamint az alapító okiratban meghatározott alapcél 

szerinti tevékenysége megvalósítását, továbbá gazdasági-vállalkozási tevékenységének 

fejlesztéséhez közalapítvány tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

3.4. A közalapítvány minden évben költségvetést készít, amelyben fel kell tüntetni a tárgyévben 

rendelkezésre álló vagyon mértékét, a működési költségeket és a várható bevételt. 
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