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I. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 

 

 

 

12/2021.(IV.1.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociá-
lis szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, 
valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési dí-
jakról szóló 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 A 

13/2021.(IV.8.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

14/2021.(IV.8.) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szoci-
ális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  

15/2021. (IV.8.) A közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

  

16/2021. (IV.29.) Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról   

17/2021. (IV.29.) Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk sza-
bályairól szóló 38/2004. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

  

18/2021. (IV.30.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  

19/2021. (IV.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról  

  

  

  
  
  

 

 

 

 

  



XXXI. ÉVFOLYAM                                       4. sz.                                      2021. ÁPRILIS 

 

 4 

 
II. 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

KÖZGYŰLÉSE HELYETT HOZOTT HATÁROZATAI 
 
 
 

213/2021. (IV.1.) A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

214/2021. (IV.1.) Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

215/2021. (IV.1.) Lakások munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

216/2021. (IV.1.) A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 

217/2021. (IV.1.) Telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Település-
szerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabály-
zatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendele-
tének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési 
szerződés jóváhagyása, az Avalon Center Kft. szálloda és lakópark 
fejlesztés megvalósításához, valamint a Miskolc, Csabai utca 
46646/29 hrsz.-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása. 

218/2021. (IV.1.) Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek a 
Miskolc Gózon Lajos u.-Batthyány sor-Ipari vasút-Puskin u. által 
határolt terület érintő módosításának véleményezése során beér-
kezett vélemények lezárására vonatkozó döntéshozatal 

219/2021. (IV.1.) Közterületek elnevezése 

220/2021. (IV.1.) A Miskolc, Szemere Bertalan utca 14. szám alatt elhelyezkedő „ki-
vett lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlan elidege-
nítése 

221/2021. (IV.1.) Miskolc, József Attila út 53. szám II. emeleten található 355,38 m2 
alapterületű helyiségnek a használatba adása az Európai Üzleti 
Gimnázium részére 

222/2021. (IV.1.) A Családi Mentor Program működtetésének átadása tárgyában 
hozott 106/2021. (III.4.) számú határozat módosítása 

223/2021. (IV.1.) Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjá-
nak (2021-2026) elfogadása 

224/2021. (IV.1.) A Miskolc, Csermőkei úton elhelyezkedő „kivett udvar és egyéb épü-
let 3 db” megnevezésű ingatlan elidegenítése vonatkozó 86/2020. 
(VIII. 28.) számú határozat módosítása 

225/2021. (IV.1.) A Miskolc, 0173/8 hrsz.-ú, és 0173/9 helyrajzi számú ingatlanokra 
vonatkozó belterületbe vonási kérelem jóváhagyása 

226/2021. (IV.1.) A Miskolci Piac Zrt. részvényeinek a Miskolc Benefit Vagyonke-
zelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól történő visszavásárlása 

227/2021. (IV.1.) A Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
jogutód nélküli megszűnése egyszerűsített végelszámolással 

228/2021. (IV.1.) A Sütő János utca 2. szám alatti ingatlan Miskolci Közintézmény-
működtető Központ részére történő vagyonkezelésbe adására 

229/2021. (IV.1.) A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem 
elbírálása 
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230/2021. (IV.1.) A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem 
elbírálása 

231/2021. (IV.1.) A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem 
elbírálása 

232/2021. (IV.1.) A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecé-
nás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

233/2021. (IV.1.) A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közala-
pítvány 2020. évi Idegenforgalmi Alap pályázatához kapcsolódó 
módosítási kérelem elbírálása a 101.868-2/2020. iktatószámú tá-
mogatási szerződés kapcsán 

234/2021. (IV.1.) A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közala-
pítvány 2020. évi Idegenforgalmi Alap pályázatához kapcsolódó 
módosítási kérelem elbírálása a 101.869-2/2020. iktatószámú tá-
mogatási szerződés kapcsán 

235/2021. (IV.1.) A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közala-
pítvány 2019. évi Idegenforgalmi Alap pályázatához kapcsolódó 
módosítási kérelem elbírálása a 101.189-10/2020. iktatószámú tá-
mogatási szerződés kapcsán 

236/2021. (IV.1.) A Miskolc és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület 2020. évi 
Idegenforgalmi Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kére-
lem elbírálása a 101.970-2/2020. iktatószámú támogatási szerző-
dés kapcsán 

237/2021. (IV.1.) Az Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület 2020. évi 
Sport Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem 
elbírálása 

238/2021. (IV.1.) A Fráter György” Iskolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egye-
sület 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó mó-
dosítási kérelem elbírálása 

239/2021. (IV.1.) Az Együtt Veled Keresztény Alapokon Országos Egyesület 2020. 

évi Sport Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási ké-

relem elbírálása 

240/2021. (IV.1.) A Miskolci Morus Ifjúsági, Sport, Természetjáró és Kulturális 
Egyesület 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó 
módosítási kérelem elbírálása 

241/2021. (IV.1.) Az Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület 2020. évi 

Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 

pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

242/2021. (IV.1.) A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai 
munkájáról és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kö-
tött közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló be-
számolójának jóváhagyása 

243/2021. (IV.1.) A Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2020. évi szakmai munkájáról és Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt köz-
feladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2021. évi rendez-
vénytervének jóváhagyása 
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244/2021. (IV.1.) A MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadása 

245/2021. (IV.1.) A 22. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

246/2021. (IV.1.) A 42. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

247/2021. (IV.7.) A 6. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött fel-
adat-ellátási szerződés módosítása 

248/2021. (IV.8.) Szentpéteri kapu 66. szám alatti ingatlan társasházzá alakítása 

249/2021. (IV.9.) Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek a 
Mechatronikai Ipari Park 12995/8 és 12995/9 hrsz.-ú ingatlano-
kat érintő módosításának véleményezése során beérkezett véle-
mények lezárására vonatkozó döntéshozatal 

250/2021. (IV.14.) A 44. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

251/2021. (IV.14.) A 16. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

252/2021. (IV.14.) A 17. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

253/2021. (IV.14.) A 20. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött fel-
adat-ellátási szerződés módosítása 

254/2021. (IV.14.) A 21. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

255/2021. (IV.14.) A 76. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

256/2021. (IV.14.) A 75. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

257/2021. (IV.14.) az 53. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

258/2021. (IV.14.) Az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítása, 
a 2021. évi Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási 
Ellentételezés módosításának elfogadása 

259/2021. (IV.16.) A 7. számú 6 év alatti gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működ-
tetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

260/2021. (IV.20.) A 2. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött fel-
adat-ellátási szerződés módosítása 

261/2021. (IV.20.) A 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában lét-
rejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

262/2021. (IV.22.) A 8. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött fel-
adat-ellátási szerződés módosítása 

263/2021. (IV.22.) Tájékoztatás a 2021. évi közös villamos energia közbeszerzési el-
járás eredményéről 

264/2021. (IV.22.) Miskolc, 42996/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Tárogató utcá-
ban megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként 
történő térítésmentes vagyonátvételére 

265/2021. (IV.22.) A Miskolc, József Attila utca 38. szám alatt elhelyezkedő ingatla-
nok elidegenítése 

266/2021. (IV.26.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszer-
zési Tervének 1. sz. módosítása. 



XXXI. ÉVFOLYAM                                       4. sz.                                      2021. ÁPRILIS 

 

 7 

267/2021. (IV.27.) A 36. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

268/2021. (IV.27.) A 8. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási szerződés megkötése 

269/2021. (IV.27.) A 6. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése 
tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

270/2021. (IV.27.) A 27. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

271/2021. (IV.27.) Ideiglenes elhelyezés biztosítása ……............. és ………...….. 
családja részére 

272/2021. (IV.29.) Véleményezés a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Miskolci Pe-
tőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium, a Karacs Teréz Középis-
kolai Kollégium és a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában módosítá-
sok végrehajtása tárgyában. 

273/2021. (IV.29.) Véleményezés a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Győri Kapui Tagiskolája fenntartói jogának átadása az Esélytér 
Intézményfenntartó részére tárgyában 

274/2021. (IV.29.) Véleményezés a Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői Tagiskolája 
fenntartói jogának átadása az Esélytér Intézményfenntartó ré-
szére tárgyában 

275/2021. (IV.29.) A Miskolc, Temes utcában elhelyezkedő „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű elhelyezkedő ingatlan elidegenítése 

276/2021. (IV.29.) Miskolc, József Attila utca 21. szám alatti társasház földszintjén el-
helyezkedő albetétes ingatlanok egyidejűleg történő elidegenítése 

277/2021. (IV.29.) Az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének előkészítésé-
vel kapcsolatos elvi döntés (szándéknyilatkozat) meghozatala 

278/2021. (IV.29.) Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetés-
hez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft ke-
retösszegű folyószámla-hitelkeret biztosításáról szóló 94/2018. 
(IX.20.) számú határozat módosítása 

279/2021. (IV.29.) A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekről szóló 78/2020. 
(VIII.28.) számú határozat módosítása 

280/2021. (IV.29.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó veze-
tői nyilatkozatok elfogadása 

281/2021. (IV.29.) Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt 
feladatok végrehajtásáról szóló 2020. évi tájékoztató elfogadása 

282/2021. (IV.29.) Telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Telepü-
lésszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Sza-
bályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati ren-
deletének módosításához kapcsolódó településrendezési és terve-
zési szerződés jóváhagyása, az Andrássy Gyula Szakgimnázium 
és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggésben. 

283/2021. (IV.29.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata területén a Miskolc, 
Kovács és az Almáskert utcák és környékén megvalósított 
víziközmű fejlesztések vonatkozásában megvalósult víziközmű 
vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes va-
gyonátvétele 
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284/2021. (IV.29.) Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervé-
nek (SECAP) elfogadása 

285/2021. (IV.29.) A „Green City Accord – Tiszta és egészséges városok Európáért” 
– című kezdeményezéshez való jelentkezéshez vonatkozó döntés 

286/2021. (IV.29.) 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

287/2021. (IV.29.) a KEHOP-3.2.1.-15-2019-00032 megnevezésű projekt keretein be-
lül a Miskolc, 11509/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházása és a Miskolc, 4752/3 helyrajzi számú ingat-
lanon tartós földhasználati jog biztosítása 

288/2021. (IV.29.) Az „Arany Szarvas Gyógyszertár” patikabútorzat Herman Ottó 
Múzeum részére történő vagyonkezelésbe adása, ezzel összefüg-
gésben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
Herman Ottó Múzeum között létrejött vagyonkezelési szerződés 
módosítása 

289/2021. (IV.29) Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módo-
sítása a Mechatronikai IP.12995/8 és 12995/9 hrsz. ingatlanok te-
rületére 

290/2021. (IV.30.) A HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület 2020. évi 
Kulturális Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási ké-
relmének elbírálása 

291/2021. (IV.30.) A Független Salsafüggők Egyesület 2020. évi Kulturális Mecénás 
Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 

292/2021. (IV.30.) A Szávitri Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályáza-
tához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 

293/2021. (IV.30.) A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány 2020. évi Kulturális 
Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelmének 
elbírálása 

294/2021. (IV.30.) A Nyilas Misi Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályá-
zatához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 

295/2021. (IV.30.) A Mozgáskorlátozottak Akarat SE 2020. évi Sport Mecénás Alap 
pályázatához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 

296/2021. (IV.30.) A MIVAS Miskolci Vasudvar Tenisz Sportegyesület 2020. évi Ha-
zai, Nemzetközi, Szabadidő és Sportrendezvény támogatás pályá-
zatához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 

297/2021. (IV.30.) Az Itthon Miskolcon Egyesület 2020. évi Kulturális Mecénás Alap 
pályázatához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 

298/2021. (IV.30.) Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak adományozása 

299/2021. (IV.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata főállású alpolgár-
mesterének megválasztása 

300/2021. (IV.30.) Szopkó Tibor alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

12/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmé-

nyek étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló  
26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában ki-
hirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 
feladat- és hatáskörét gyakorolva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térí-
tési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról 26/2018. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

(2) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. április 1-jén 16 órakor lép hatályba. 

 
Miskolc, 2021. április 01. 
  

 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 

/A rendelet melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
 

  



XXXI. ÉVFOLYAM                                       4. sz.                                      2021. ÁPRILIS 

 

 10 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 

13/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-

adat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-

kezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormány-

zati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2021. április 8. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 

 
 

/A rendelet melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

14/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában ki-
hirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 
feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjá-
ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében, továbbá a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. 
évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás és az önkor-
mányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 10.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 
132. § (4) bekezdésének g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 18. §. (2) bekezdésében, a 131. §. (1) bekezdé-
sében, továbbá a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) be-
kezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikéré-
sével, a következőket rendeli el.” 

2. § 

A Rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körül-
mények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.” 

3. § 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 
nyugdíjminimum) 225 %-át, egyedülélő esetében 300%-át, azon családok esetében, ahol a család 
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minden tagja betöltötte 70. életévét 325 %-át, 70 éven felüli egyedülélők esetében 350 %-át, feltéve, 
hogy 

a) közgyógyellátásra nem jogosult, és 
b) kérelem benyújtását megelőző három hónapban szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási 
szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.” 

4. § 

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki: 
a) a város közigazgatási területén lévő, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában 
meghatározott feltételeknek legalább megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik, 
b) önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján szerezte, 
c) a kérelem benyújtásának időpontjában - az érintett ingatlanban - az egy főre eső lakás alapte-
rülete eléri a 6 négyzetmétert, valamint 
d) az ingatlan megfelel az e rendelet 18. §-ában szabályozott feltételeknek.” 

5. § 

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Életkezdési támogatásra jogosult az a gyermek: 
a) akinek gondozó szülője a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel és a kérelem benyúj-
tásakor is rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett la-
kóhellyel, 
b) akinek nevére Start-számlát nyitottak és 
c) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori ga-
rantált bérminimum 150%-át.” 

6. § 

(1) A Rendelet 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha: 
a) a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik 
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, 
b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza és 
c) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori ga-
rantált bérminimum 150%-át.” 

(2) A Rendelet 12/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Születési támogatásra jogosult az az örökbefogadó szülő és - a személyes gondoskodás kere-
tébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével - a gyám is, 
amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogo-
sultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.” 

7. § 
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(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Gyvt. 

 21/B. § (2) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezményre 
jogosult az a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező 
gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg 
nyugdíjminimum 150 %-át.” 

(2) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A miskolci közintézmények működtetéséért felelős szerv, valamint az óvodák vezetői havonta, 
a statisztikai adat közlésével együtt a megállapított kedvezményekről tájékoztatást adnak az önkor-
mányzati támogatás és a bevételi kiesés ellentételezésére a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Fő-
osztálya (a továbbiakban: Gazdálkodási Főosztály) részére.” 

8. § 

A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A miskolci közintézmények működtetéséért felelős szerv a megállapított támogatás alapján 
havonta tájékoztatást ad a tényleges kifizetésekről, elszámolást készít a Gazdálkodási Főosztály ré-
szére, a kifizetett összeg megtérítése céljából.” 

9. § 

(1) A Rendelet 16. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Salkaházi Sára Miskolc Program keretén belül az Önkormányzat éves költségvetési rendele-
tében meghatározott összegű egyszeri pénzbeli támogatás, valamint a jogosultak biztonságának 
megerősítését, közérzetét, egészségi állapotának javítását szolgáló természetben nyújtott szociális 
támogatás állapítható meg. 

(2) A program részeként az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult, aki 
a) a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság) által igazoltan a nyugdíjminimum tízszeresét meg nem haladó összegű nyugdíjban 
vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, 
b) a 60. életévét betöltötte, 
c) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a 
d) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy levelezési címe is 
miskolci. 

(3) Az egyszeri pénzbeli támogatás hivatalból történő megállapításához a tárgyév október 1-jei ál-
lapotnak megfelelően a jogosultakra vonatkozó adatokat ( jogosult neve, születési neve, születési 
helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, folyósítási vagy levelezési 
címe, TAJ száma, gondnokság alá helyezett jogosult esetén a törvényes képviselő adatai, ellátás 
összege) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell megkérni.” 

(2) A Rendelet 16. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A hivatalból megállapított támogatási összeget tárgyév november 1. és december 15. között 
postai úton kell folyósítani a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott folyósítási címre. 
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(5) Aki a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, de részére a támogatás nem 
kerül hivatalból megállapításra, jogosult a támogatásra, ha kérelmet nyújt be tárgyév december 31. 
napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(6) A (5) bekezdés szerint jogosult részére a támogatás összegét a jogosultság megállapításától szá-
mított 30 napon belül kell kifizetni.” 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Miskolc, 2021. április 08. 
 
 

 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
15/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-

határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) ön-

kormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A 2. mellékletben meghatározott közterület-használati díj mentes az általános forgalmi 

adó megfizetése alól.” 

2. § 

A Rendelet V. Fejezete a következő 25. §-sal egészül ki: 

„25. § 

E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló 15/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 14. § (1a) be-

kezdését és a 3. §-ával módosított 2. mellékletét a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 

21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021 (IV.8.) önkormányzati rendelet ha-

tálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Miskolc, 2021. április 8. 
 

 

 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző  polgármester 

 
/A rendelet melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 

16/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában ki-

hirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-

nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 

feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat-

körében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A zárszámadás főösszegei 
 

1.§ 
 

(1)A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszám-
adásának: 

 
a) bevételi főösszegét 86.804.667.390 Ft, ebből: 
 
aa) költségvetési bevételek  49.947.838.418 Ft, 
ab) finanszírozási bevételek    36.856.828.972 Ft, 
 
b) kiadási főösszegét 54.643.080.004 Ft, ebből: 
 
ba) költségvetési kiadások 51.974.098.990 Ft, 
bb) finanszírozási kiadások  2.668.981.014 Ft, 
összeggel állapítja meg. 

 
(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket 

forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza.  
 
(3) A teljesített kiadásokat a 8., 9., 10., 14., 15., mellékletek tartalmazzák. 
 

2.§ 
 
(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) a személyi juttatások összege   9.874.721.583 Ft, 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege   1.799.513.332 Ft, 
c) a dologi kiadások összege  11.673.412.722 Ft, 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege      410.587.273 Ft, 
e) az egyéb működési célú kiadások összege   9.735.341.578 Ft, 
f) a beruházások összege 15.068.558.848 Ft, 
g) a felújítások összege       84.928.584 Ft, 
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h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege  3.327.035.070 Ft, 
i) finanszírozási kiadások  2.668.981.014 Ft. 

 
 

(2) A kiadásokon belül: 
a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok 
  reprezentáció összege     19.813.756 Ft, 
b) az adósságszolgálat tárgyévi összege a likviditási célú hitel  

állományváltozása nélkül                  737.560.069 Ft. 
 
 

2. A 2020. évi maradvány felhasználása 
 

3.§ 
 

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 20. melléklet szerint 
32.161.587.386 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 23. mel-
léklet részletezi.  

 
(2) A 32.161.587.386 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési 

maradványa 31.342.416.027 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 
101.510.143 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 717.661.216 Ft.  
 

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2020. évi kötelezettségeinek ren-
dezésére 1.688.141.667 Ft összegben, az Önkormányzat 2020. évről áthúzódó kiadásainak 
forrásaként 30.206.004.841 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 267.440.878 Ft ösz-
szeget a 2021. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.  

 
(4) Az Önkormányzat áthúzódó kiadási feladatait tételesen a 21. melléklet, a Polgármesteri Hi-

vatal áthúzódó kiadási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. 
 

(5) A Közgyűlés  
 

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 21.965.869.130 Ft összegben állapítja 
meg amelyből: 
 

aa) működési költségvetési bevételek összege    4.916.395.968 Ft, 
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 12.709.473.162 Ft, 
ac) finanszírozási bevételek összege   4.340.000.000 Ft,  

 
b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 

99.582.110 Ft összegben állapítja meg  
 

a 24. mellékletben foglaltak szerint. 
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(6) Az áthúzódó kiadások összege: 
 
a) az Önkormányzatnál              52.171.873.971 Ft, 
b) a Polgármesteri Hivatalnál      483.823.380 Ft, 
c) a költségvetési intézményeknél   1.303.900.397 Ft. 

 
 

4.§ 
 
Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 3.,4.,5.,6.,7. mellékletek tartalmazzák. 
 
 
  3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 
 

5.§ 
 
A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés dön-
tését követően értesíteni kell. 
 

6.§ 
 
A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2021. 
évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 20., 21., 22., 23. és 24. mellékletében foglaltak szerinti 
átvezetésével be kell építeni. 
 

7.§ 
 

(1) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza. 
 

(2) A Választókerületi Alap felhasználását a 12. melléklet tartalmazza. 
 

(3) A Polgármesteri Mecénási Alap 2020. évi felhasználását a 13. melléklet tartalmazza. 
 

(4) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 25. melléklet tar-
talmazza. 

 
(5) A 2020. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 26. melléklet 

tartalmazza. 
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8.§ 
 
Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó va-
gyonkimutatást a 2020. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet, vagyonmérlegét a 17. mellék-
let, az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet, a követelések könyv szerinti értékét a 19. mel-
léklet tartalmazza. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 

9.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az Önkormányzat 2020. évi költségveté-
sének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg 
hatályát veszti. 
 
Miskolc, 2021. április 29. 

 
 
  
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző  polgármester 

 
 

 
/A rendelet melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 

17/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 
38/2004. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában ki-
hirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 
feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el: 

1. § 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat elismeréseinek ala-
pításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (6a) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6a) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kitüntető díjak és címek átadására 2021. évben a 
veszélyhelyzetre irányadó szabályok szerint, későbbi időpontban, ünnepi keretek között kerül sor.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Miskolc, 2021. április 29. 
 

  
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövet-

kezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 
feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) E rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi szemé-
lyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Miskolc közigazgatási terüle-
tén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások val-
amelyikét elköveti.” 

2. § 

A Rendelet a következő 1/A. alcímmel egészül ki: 

„1/A. Értelmező rendelkezések 

1/A. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. fiatalkorú: aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabály megsér-
tésekor, betartásának elmulasztásakor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat 
még nem töltötte be, 
2. közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a tevékenység, mulasztás, vagy 
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely bűncselekménynek vagy sza-
bálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Miskolc 
Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) e rendeletben a közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg, 
3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
2. § 13. pontjában foglaltakon túl, az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 
területrésze, 
4. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatáro-
zott ital.” 
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3. § 

A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes maga-
tartásért való felelősség megállapítása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 
2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankciótv.) rendelkezései alapján: 

a) figyelmeztetés vagy 
b) közigazgatási bírság 

szankció alkalmazható. 

(2) Az e rendelet 1/A. § 2. pontjában meghatározott magatartás miatt a közigazgatási bírság kisza-
bása feltételeinek teljesülése esetén, amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával a szabályszegő a 
jogsértést teljes egészében elismeri, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek a 
felső határa természetes személy esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forint.” 

4. § 

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki: 
a) a közterületet a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti 
közterület-használati engedélytől eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, 
b) a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, 
közterületen nem engedélyezhető vagy tiltott tevékenységet folytat, 
c) közterület-használati engedélyét a közterület használatakor nem tartja magánál és ezzel az el-
lenőrzést akadályozza, 
d) áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati engedélyének 
meglétét, díja befizetésének igazolását gépjárműve szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel az 
ellenőrzést akadályozza vagy 
e) a játszótéren vagy parkban a játszó-, sport-, valamint egyéb berendezési eszközöket nem a 
rendeltetésének megfelelően használja.” 

5. § 

(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen lévő fás 
szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott engedély 
nélkül kivág, vagy a kivágással kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja.” 

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy 
esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetében ötszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.” 

6. § 

A Rendelet 10. és 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„10. § 
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A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el és kettőszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki: 

a) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő lakásában és a közös használatú 
helyiségben és területen tevékenységével másoknak zavaró módon bűzt, füstöt, port, vagy egyéb 
más zavaró hatást okoz, 
b) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő nem lakás célú helyiségében a 
keletkező hulladékot, göngyöleget nem a saját gyűjtőedényben helyezi el, 
c) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő ingatlanának felújításával 
kapcsolatban keletkezett szennyeződést, hulladékot, törmeléket a közös használatú területekről 
naponta nem távolítja el, 
d) nem éghető, háztartásinak nem tekinthető hulladékot, nagyobb tárgyakat az épület közös 
használatú helyiségeiben, területein tárol, azok elszállításáról nem gondoskodik, 
e) a háztartási takarítási munkákat úgy végzi, hogy az másokat zavar, lakáson kívül szőnyeget, 
matracot, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat munkanapokon nem 7.00-20.00 óra 
között, munkaszüneti napokon nem 9.00-14.00 óra között porol, tisztít, a tisztítást nem a kijelölt 
helyen végzi, befejezése után a keletkező szennyeződést, hulladékot nem távolítja el, 
f) szőnyeget, matracot, takarítási eszközt, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat 
erkélyen, loggián, ablakon, lépcsőházak függőfolyosóján, korlátjain porol, leseper, kiráz, 
g) a lakásban vízhasználat során más helyiségét eláztatja, ide nem értve a szakértő igénybe vétele 
nélkül megállapítható, közműhálózat meghibásodásából eredő beázást, 
h) nyílászárón keresztül folyadékot önt ki, hulladékot, dohánycsikket vagy egyéb tárgyat kidob, 
vagy 
i) olyan többlakásos lakóépület lépcsőházában, ahol ingatlantulajdonnal, vagy ingatlan használa-
tára más jogcímen jogosultsággal nem rendelkezik, szeszes italt fogyaszt. 

10/A. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el és kettőszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki: 

a) többlakásos lakóingatlan közös használatú területein és helyiségekben állata által okozott szen-
nyeződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik, 
b) többlakásos lakóingatlan közös használatú udvarán, lakásainak erkélyén galambot tart, etet, 
c) tulajdonában vagy használatában lévő többlakásos ingatlanban lévő lakásához tartozó vagy a 
használatában álló helyiségekben a galambok fészkelőhelyeit nem szünteti meg, 
d) többlakásos ingatlan közös használatú helyiségeiben ebet – amennyiben a társasház szervezeti 
és működési szabályzata másként nem rendelkezik, – póráz nélkül vezet, vagy 
e) többlakásos ingatlan közös használatú helyiségeiben – amennyiben a társasház szervezeti és 
működési szabályzata másként nem rendelkezik – nem biztosítja, hogy az eb más állatot, vagy 
embert harapásával ne veszélyeztessen.” 

7. § 

A Rendelet 12/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben kettőszázezer forintig terjedő közi-
gazgatási bírság szabható ki.” 
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8. § 

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyekben – átruházott 
hatáskörben – a jegyző jár el.” 

(2) A Rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hi-
vatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

(4) Közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos bejelentést szóban vagy 
írásban bárki tehet. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. A bejelentésnek lehetőség 
szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító 
személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a 
körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a 
bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.” 

(3) A Rendelet 13. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben 
lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem 
rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben 
közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni. 

(7) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatal-
korú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét 
értesíteni kell. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.” 

9. § 

A Rendelet 14. és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„14. § 

Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a Szankciótv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

15. § 

A közigazgatási bírság összegének megállapításánál a Szankciótv. vonatkozó rendelkezései mellett 
figyelembe kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait 
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat 
– a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja.” 

10. § 

A Rendelet 16. §-ában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” 
szöveg lép. 
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11. § 

Hatályát veszti a Rendelet: 
a) 1. § (2) bekezdése, 
b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „Hatósági” szövegrész, 
c) 11. § (1) bekezdés c) pontja. 
 

12. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2021. április 30. 

 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 

19/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

módosításáról  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-

határozott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a polgármester javaslatára tagjai közül 2 főállású alpolgármestert választ.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Miskolc, 2021. április 30. 
 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző  polgármester 
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II. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

KÖZGYŰLÉSE HELYETT HOZOTT HATÁROZATAI 
 

 

Határozat 

213/2021. (IV.1.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy:  A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzata lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati 
rendeletének 2/D. § (1) bekezdése, valamint 6. §-a alapján, a költségelven bérbe adandó 
lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak sze-
rint állapítom meg: 

 

 Pályáztatott lakások  Nyertes pályázó Második helyre je-
lölt pályázó 

1 Áfonyás u. 1. 3/2.   

2 Áfonyás u. 2. 4/3.   

3 Áfonyás u. 4. 1/2.   

4 Áfonyás u. 6. 4/1.   

5 Áfonyás u. 7. fsz/2.   

6 Debreceni Márton tér 2. 1/7.   

7 Debreceni Márton tér 4. 1/8.   

8 Szentgyörgy u. 13. 5/3.   

9 Szentgyörgy u. 27. 4/3.   

10 Szentgyörgy u. 10. 3/3.   

11 Szentgyörgy u. 28. 2/3.   

12 Szentgyörgy u. 29. 5/2.   

13 Szentgyörgy u. 33. 7/2.   

14 Szentgyörgy u. 55. 7/1.   

15 Szentgyörgy u. 55. 8/3.   

16 Szentgyörgy u. 64. 4/1.   

17 Szentgyörgy u. 65. 7/3.   

18 Szentgyörgy u. 65. 8/1.   

19 Szilvás u. 2. 7/1.   

20 Szilvás u. 2. 9/2.   

21 Szilvás u. 2. 10/2.   

22 Szilvás u. 2. 10/4.   
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23 Szilvás u. 13. 9/5.   

24 Szilvás u. 21. 2/1.   

25 Szinva u. 25. 6/5.   

26 Szinva u. 25. 6/13.   

 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 

(VII. 12.) önkormányzati rendelete 2/C. § (7) bekezdése, valamint 2/D. § (3) bekezdés 
d) pontja alapján megállapítom, hogy az arra nem jogosultak által előterjesztett pályá-
zatok érvénytelenek, így azokat elutasítom.  

 
3. Utasítom a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, Mis-

kolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 
12.) önkormányzati rendelete szerinti további intézkedések megtételére. 

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

pont esetében a határozat meghozatalát  
követő 60 napon belül 

 

 
  
 Veres Pál 
 polgármester 
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Határozat 
 

214/2021.(IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

Közgyűlési feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi határozatot hozom:  

Tárgy:  nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

1./Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
eljárva akként döntök, hogy a  
 
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti nyugdíjasok házában történő elhelyezés céljából 
a névjegyzékbe felvételre kerüljön: 
 

-3/2021. sorszám alatt 
……………………. (szül.: …………………………, anyja neve: …………………) a ……….. 
szám alatti lakos.  

 
2. Utasítom a Miskolc Holding Zrt-t, hogy gondoskodjon a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a további intézkedések megtételéről.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:                                Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében a  
  határozat meghozatalától számított 30 napon belül.  

 
 
 

 
                                                                                                           Veres Pál  
                                                                                                        polgármester 
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Határozat 
 

215/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozom:  

Tárgy: Lakások munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján eljárva akként döntök, hogy a  
 

- Miskolc, Felsőruzsin krt. 7. 6/2. szám alatt lévő 63 m2 alapterületű, 2+1 fél szobás, 
összkomfortos, költségelven bérbe adandó lakásra bérlővé kijelölöm ……………… 
(szül.: …………………... an: ….………….…) a Miskolci Városgazda Nonprofit  Kft.-
nél létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra 
szólóan. 

- Miskolc, Kazinczy F. u. 14. 3/2. szám alatt lévő 59 m2 alapterületű, 2 szobás, 
összkomfortos, piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelölöm …………………. 
(szül.: …………………. an: …………………) a Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalánál létesített munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves 
határozott időtartamra szólóan. 

 
2. Utasítom a Miskolc Holding Zrt.-t a döntésnek megfelelő bérleti szerződések megkötésére és 

a lakások birtokbaadására.    
 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:                                Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében a hatá-

rozat meghozatalától számított 30 napon belül.  

 

 
                                                                                                           Veres Pál  
                                                                                                        polgármester 
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Határozat 
 

216/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy:  A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati 
rendeletének 2/D. § (2)-(3) bekezdése, valamint 7. §-a alapján, a piaci alapon bérbe adandó 
lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak sze-
rint állapítom meg: 

 

 Pályáztatott lakások  Nyertes pályázó Második helyre 
jelölt pályázó 

1 Corvin u. 3. 6/2.   

2 Első u. 6. 4/4.   

3 Hajós Alfréd u. 38. 4/3.   

4 Klapka Gy. u. 6. 9/3.   

5 Kölcsey Ferenc u. 11. 10/2.   

6 Kurucz u. 9. 6/3.    

7 Kurucz u. 29. 1/1.    

8 Szalag u. 17. 1/1.   

9 Szalag u. 19. 1/2.   

10 Szalag u. 19. 3/3.   

11 Szilvás u. 27. 4/1.   

12 Testvérvárosok útja 36. 9/5.   

13 Thököly u. 30. 8/1.   

14 Tizeshonvéd u. 15. fsz/1.   
 

2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. 
(VII. 12.) önkormányzati rendelete 2/C. § (7) bekezdése, valamint 2/D. § (3) bekezdés 
d) pontja alapján megállapítom, hogy az arra nem jogosultak által előterjesztett pályá-
zatok érvénytelenek, így azokat elutasítom.  

 

3. Utasítom a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 
12.) önkormányzati rendelete szerinti további intézkedések megtételére. 

 

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

tározat meghozatalát követő 60 napon belül 
 
                                                                                                           Veres Pál 
                                                                                                       polgármester 
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Határozat 

217/2021. (IV.1.) 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: Telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervé-

nek, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. 
(VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési 
és tervezési szerződés jóváhagyása, az Avalon Center Kft. szálloda és lakópark fej-
lesztés megvalósításához, valamint a Miskolc, Csabai utca 46646/29 hrsz.-ú terület 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása. 

 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalom-

mal - jóváhagyom a Miskolc, Csabai utca 46646/29 hrsz-ú ingatlanon az Avalon Center Kft.  
által tervezett szálloda és lakópark fejlesztés megvalósításához készített telepítési tanulmányter-
vet.  

 
2) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

az Avalon Center Kft. (Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126; Cégjegyzék szám: 01-09-
273375; Adószám: 24840707-2-42), mint Célmegvalósító (a továbbiakban: Célmegvalósító) és 
az Uru-Plan Bt. (Székhely: 3535 Miskolc, Bartók Béla u. 58.; Cégjegyzékszám: 05-06-018037; 
Adószám: 26099770-2-05), mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) közötti - településrendezési 
és tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről döntök, az alábbiak szerint:  

 
A Szerződés célja a Miskolc, Csabai utca 46646/29 hrsz-ú ingatlan területére Miskolc Megyei 
Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabály-
zatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítása a Célmeg-
valósító költségviselése mellett, a telepítési tanulmányterv alapján.  
 
A Szerződés tárgya a tervezési területen a településrendezési tevékenység előkészítése, a fejlesz-
tést lehetővé tevő szabályozási előírások kidolgozása. Tervezőt a tervezési feladat ellátásáért ösz-
szesen 1 400 000 Ft + ÁFA, azaz egymilliónégyszázezer forint + ÁFA forint tervezési díj illeti 
meg. A Célmegvalósítónak a Szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Tervezőnek 
a tervezési díjat megfizeti.  
 

3) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként vállalom a jelen határozat 2. pontjában említett 
Szerződés végrehajtásával összefüggő eljárások megindítását és lefolytatását, továbbá minden 
olyan nyilatkozat megadását, mely a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 
adatok és adatbázisok szolgáltatásához szükséges. A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) és (2) 
bekezdése alapján átvett adatok és adatbázisok kizárólag a településrendezési eszközök módo-
sításához használhatóak fel.  
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4) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a Miskolc, Csabai utca 46646/29 hrsz-ú ingatlant 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében a döntéstől számított 30 napon belül 
3. pont tekintetében a 2. pontban meghatározott szerződés megkö-

tését követően 30 napon belül 
4. pont tekintetében: azonnal 

 
 
 
 Veres Pál 
 polgármester 
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Határozat 
 

218/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként ‒ a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva ‒ az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek a Miskolc Gózon Lajos 
u.-Batthyány sor-Ipari vasút-Puskin u. által határolt terület érintő módosításának 
véleményezése során beérkezett vélemények lezárására vonatkozó döntéshozatal 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek a Miskolc Gózon Lajos u.-Batthyány sor-
Ipari vasút-Puskin u. által határolt terület érintő módosításának véleményezése során a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) 
bekezdésében foglalt partnerségi egyeztetés során a módosítással kapcsolatosan érkezett – jelen határozat 

1. mellékletét képező ‒ véleménnyel kapcsolatban az alábbi döntést hozom. 
 

 Vélemé-
nyező 

Vélemény Döntés Indokolás 

1 
 

Szakértők 
Regionális 
Egyesülete 
Miskolc  
 

 
 
1. melléklet 

A véleményt 
nem fogadom 
el. 

Jelen településrendezési eszköz módosítás 
szerkezeti (úthálózati) elemeket nem érint, 
azokhoz csak az egész városrészre kiterjedő 
vizsgálat esetén tudunk hozzányúlni, amely 
jelenleg folyamatban van az egész közigazga-
tási területre kiterjedő településrendezési 
eszközeink felülvizsgálata keretében. Jelen 
módosítás csak az érintett tömb paraméteré-
nek módosítását tartalmazza, amely munka-
hely-teremtés támogatása a céljából történik. 

 

2. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Köv.R.) 1. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel lefolytatott eljárásban az alábbi 

államigazgatási szervek ‒ Köv.R.. 4. § (2) bekezdése alapján beérkezett ‒ véleményét jelen 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály (2. melléklet/1.), 

b) Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 2. melléklet /2.), 
c) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (2. melléklet/3.), 
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2. melléklet/4), 
e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (2. melléklet/5.). 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Kabinet 
Határidő: azonnal 

                                                                         
 Veres Pál 
                                                                                                       polgármester 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

219/2021. (IV.1.) 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján - a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva - az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Közterületek elnevezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület tele-

pülésrészben lévő, Miskolc 49680/2 helyrajzi számon „kivett saját használatú út” művelési ágú 

utcának az Alsó kertek utca elnevezést állapítja meg. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület tele-

pülésrészben lévő, Miskolc, 49679/6 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett saját használatú 

út” megjelölésű területnek az Erkel Ferenc utca elnevezést állapítja meg. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc belterület településrész-

ben lévő Miskolc, 49404/1 helyrajzi számú közterületnek a Kastély köz elnevezést állapítja 

meg. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb külterület tele-

pülésrészben lévő, Miskolc 62038/11 és 62042 helyrajzi számon „kivett közterület” megjelö-

lésű területnek a „Szent Márton dűlő” elnevezést állapítja meg. 

 
 
 
Felelős: 
Közreműködik: 
 
 
Határidő: 

Polgármester 
Városfejlesztési Főosztály 
Hatósági Osztály 
Építési és Környezetvédelmi Osztály 
azonnal 
 

 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

220/2021. (IV.1.) 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján – a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a Miskolc, Szemere Bertalan utca 14. szám alatt elhelyezkedő „kivett lakóház, ud-

var, egyéb épület” megnevezésű ingatlan elidegenítése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-

lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján eljárva – akként döntök, hogy a 8486/2 helyrajzi számú, 674 m2 alapterületű, „kivett 
lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlan nyílt versenyeztetési eljárás útján elidege-
nítésre kerüljön azzal, hogy hogy az eljárás alapján megkötött és ellenjegyzett ingatlan adásvé-
teli szerződés hatályba lépésének feltétele az elővásárlásra jogosultak e jogukról való lemon-
dásra, illetőleg a nyugdíjas személyeknek az ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulására vo-
natkozó nyilatkozata. 

 
2./  Az ingatlan minimális eladási árát bruttó 76.200.000,- Ft összegben határozom meg, foglaló 

fizetési kötelezettség terhe mellett. 
 
3./ Az ingatlan vételárát a Vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 

napon belül köteles megfizetni. 
 
4./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgató-

ságát az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolí-
tására. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és  
 Ingatlangazdálkodási Igazgatósága (értékesítésben) 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az adásvételi szerződés megkötését illetően  
 a határozat kézhezvételét követő 30 nap 

 
 
 Veres Pál 
 polgármester 
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Határozat 
 

221/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: Miskolc, József Attila út 53. szám II. emeleten található 355,38 m2 alapterületű 
helyiségnek a használatba adása az Európai Üzleti Gimnázium részére 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként döntök Miskolc, József At-
tila út 53. szám II. emeleten található 355,38 m2 alapterületű helyiségének használatba adásáról 
az Európai Üzleti Gimnázium részére 126.498 Ft + ÁFA / hó bérleti díjért, melynek mértéke 
minden év január 1-én külön jognyilatkozat, jogcselekmény nélkül a KSH, vagy utód szervezete 
által közölt szolgáltatásokra vonatkozó infláció mértékével emelkedik, a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 14a) pont g) alpontja szerinti gimnáziumi nevelés-oktatás közne-
velési alapfeladat ellátásának elősegítése céljából. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 
19.) számú önkormányzati rendelet 4. § 23. pontja szerinti önkormányzat által önként vállalt 
feladatként az oktatás színvonalának erősítésében is részt vállal ezáltal az intézmény. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat 1. pontjában rögzített ingatlanrész 
használatát határozatlan időre – de legfeljebb a támogatott közfeladat ellátásának időtarta-
mára – 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.  

 

3. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett kö-
teles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. 
 

Ezen túlmenően a kedvezményezett szervezetnek szerződésben kell kötelezettséget vállal-
nia arra, hogy a közfeladat ellátásáról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkor-
mányzat felé a tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének el-
maradása esetén az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés te-
kintetében az azonnali felmondás lehetőségét kell biztosítani. 

 

4. Az önkormányzati ingatlanrész használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantar-
tás, adók, illetékek) továbbá a felújítás és átalakítás terheinek viselésére.  

 

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

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyeli:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                        1-4. pont tekintetében azonnal  
                                        5. pont tekintetében: határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 

 
 Veres Pál 
 polgármester 
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Határozat 
 

222/2021. (IV.1.) 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: a Családi Mentor Program működtetésének átadása tárgyában hozott  

 106/2021. (III.4.) számú határozat módosítása 
 
1. A Családi Mentor Program működtetésének átadása tárgyában hozott 106/2021. (III.4.) 
számú határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a Miskolc Lyukóvölgy-Gulyakút településrészen 
lévő 77605 hrsz-ú ingatlan és a feladatellátáshoz szükséges, jelen határozat 1. számú mellék-
letében felsorolt ingóságok térítésmentes használatba adásáról döntök 2021. március 1. napjától 
határozatlan időtartamra a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére az általa átvett Családi Men-
tor Program működtetése, mint közfeladat, valamint egyéb egészségügyi és szociális közfeladat el-
látás elősegítése céljából azzal, hogy köteles az ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közüzemi 
és rezsi díjak, karbantartás, adók, illetékek) és az ingatlanban vállalt közfeladat ellátás megvalósítá-
sához szükséges költségek viselésére. Felkérem a Városfejlesztési Főosztály Vagyongazdálkodási 
Osztályát a használatba adási szerződés előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a Miskolc 77605 hrsz.-ú 
ingatlanon található két mobil konténer tekintetében jogosult bérlőt/használót jelölni, valamint a 
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet az ingatlan részének, vagy egészének hasznosítására az Önkor-
mányzat előzetes jóváhagyását követően jogosult.” 
 
2. A Határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal fennmaradnak. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
 
                                                                                                       Veres Pál 
 polgármester 
 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 

 
223/2021. (IV.1.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom: 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2021-2026)  
elfogadása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a jelen határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadom Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2016-2021). 

 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Koordinációs Osztály 

Közreműködő:   Szociális és Köznevelési Osztály 

Határidő:  azonnal 

 
 Veres Pál 
                                                                                                       polgármester 

 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 

224/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: a Miskolc, Csermőkei úton elhelyezkedő „kivett udvar és egyéb épület 3 db” megneve-
zésű ingatlan elidegenítése vonatkozó 86/2020. (VIII. 28.) számú határozat módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a 86/2020. (VIII. 28.) számú – Miskolc II. kerület 
(Belterület) 40589/5 helyrajzi számú, természetben Miskolc, Csermőkei úton elhelyezkedő ingatlan 
elidegenítésére vonatkozó – határozatot egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítom: 
 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy a természetben Miskolc, 
Csermőkei úton elhelyezkedő 40589/5 helyrajzi számú 10842 m2 alapterületű „kivett udvar és 
egyéb épület 3 db” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárásban. 

 

2./ Az ingatlan minimális eladási árát bruttó 1.100.000.000,- Ft (866.141.732,- Ft + 233.858.268,- 
Ft áfa) összegben határozom meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett.  

 

3./ A vevő kötbér kikötése mellett vállaljon kötelezettséget az adásvételi szerződés aláírásától 
számított 4 éven belül az ingatlan felújítására, vagy átépítésére, mely kötelezettség biztosítására 
az eladót illesse 4 és fél évre a visszavásárlás joga. Késedelem esetén napi 100.000,- Ft, a 
szerződés lehetetlenülése esetén pedig 100.000.000,- Ft meghiúsulási kötbér fizetésére legyen 
köteles a vevő. A vevőnek tekintettel kell lennie azon tényre, hogy az ingatlan egyedi védelem 
alatt álló építészeti örökségnek minősül a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII. 22.) 
önkormányzati rendelet értelmében. 

 

4./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon 
belül köteles megfizetni. 

 

5./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt.-t, mint az önkormányzati tulajdonú üzleti vagyon hasz-
nosításával megbízott szervezetet az értékesítés teljes körű (a határozatban kikötött biztosíté-
kok - foglaló, visszavásárlási jog, kötbér - részletszabályainak meghatározását, valamint az 
adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) - lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés 
során az Nvtv. – különös tekintettel az Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra - az Önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati ren-
delet és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és  

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság  
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1 – 4 pontra vonatkozóan azonnal, az 5. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 nap 
 

                                                                                                     
 Veres Pál 
                                                                                                       polgármester 
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Határozat 

 
225/2021. (IV.1.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: A Miskolc, 0173/8 hrsz.-ú, és 0173/9 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó belte-

rületbe vonási kérelem jóváhagyása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a Miskolc 0173/8 hrsz.-ú, 9276 m2 

alapterületű, és a Miskolc 0173/9 hrsz.-ú, 492 m2 alapterületű, természetben Miskolc, II. 
kerület, Erkel Ferenc utcában elhelyezkedő ingatlanok belterületbe vonását a Miskolc Megyei 
Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletben foglalt 
előírások szerint azzal, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszerben rögzített cél 
megvalósítási kötelezettség a telekalakítást követően kialakuló ingatlan tekintetében áll fenn. A 
terület felhasználási célja a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. 
(VII.6.) önkormányzati rendelet szerint közhasználatú építmény zóna, sport funkció céljára. 

 
2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy a kérelmezőt értesítse a 

döntésről és a költségek viselésének feltételeiről, továbbá gondoskodjon az 1. pont szerinti 
ingatlan tulajdonosával kötendő, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert tartalmazó 
megállapodás előkészítéséről, valamint az ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelem 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról. 

 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében:  
Értesítésre: a határozat meghozatalát követő 8 napon belül 
Szerződéskötés: a kérelmező által a szükséges iratok becsatolását követően. 

 

 

 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 
226/2021. (IV.1.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozom: 
 
 
Tárgy:  A Miskolci Piac Zrt. részvényeinek a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Fe-

lelősségű Társaságtól történő visszavásárlása  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
24. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Polgármestereként akként döntök, hogy a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonát képező 64 darab névre szóló Miskolci Piac Zrt. 
törzsrészvényt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgáló által 
megállapított összesen 7.040.000,- Ft értéken, azaz Hétmillió-negyvenezer forint értéken 
megvásárolja. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Miskolc Benefit Kft. közötti részvény-adásvételi megállapodás 
megkötéséről döntök. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvények megvásárlásának ellenértékét 
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

4. Felkérem a Miskolc Benefit Kft-t, hogy gondoskodjon a részvények Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata általi megvásárlásához szükséges írásbeli dokumentumok, 
jognyilatkozatok előkészítéséről. 

 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Benefit Kft. 
Közreműködik:  Vagyongazdálkodási Osztály 

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: az 1.-3. pont tekintetében azonnal, 

a 4. pont tekintetében a döntéshozatalt követő 10 nap 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 

227/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozom: 

 
 

Tárgy: a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli 
megszűnése egyszerűsített végelszámolással 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 24. §-ban fog-
lalt hatáskörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere-
ként akként döntök, hogy elrendelem az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Mis-
kolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) (Cg. 
05-09-029987, székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.) egyszerűsített végelszámolással 
történő megszüntetését. Amennyiben a Társaság tekintetében egyszerűsített végelszámolás 
lefolytatásának nincs helye, úgy a Társaság az általános szabályok szerint lefolytatandó vég-
elszámolásra tér át. 
A végelszámolás kezdő időpontja: 2021. április 1. 

2. A végelszámoló személyének a társaság ügyvezetőjét, Kmetti Attilát jelölöm ki, változatlan 

díjazás mellett. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként utasítom a Miskolc 
Benefit Kft-t, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindítását jelentse be az állami adó- 
és vámhatósághoz. 
 

 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Miskolc Benefit Kft. 
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 

döntéshozatalt követő 15 napon belül 
 

 
 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 
 

228/2021. (IV.1.) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 

 

Tárgy: a Sütő János utca 2. szám alatti ingatlan Miskolci Közintézmény-működtető Köz-

pont részére történő vagyonkezelésbe adására 

 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként ‒ a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, az Önkormányzat vagyo-

náról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a 

alapján ‒ döntök a Miskolc 41052 hrsz.-ú, természetben a Sütő János utca 2. szám alatti 

ingatlan Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére történő térítésmentes va-

gyonkezelésbe adásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott közfeladat ellátásában történő 

közreműködés elősegítése céljából 2021. április 1. napjától, határozatlan időre. 

 

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) 

bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a Miskolci Közintézmény-működtető Központ be-

vétele az önkormányzat költségvetéséből származik, ezért döntök arról, hogy mentesítem a 

Miskolci Közintézmény-működtető Központot a tartalékképzési kötelezettsége alól. 

 

3. A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg a vagyonkezelési szerződésnek 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, valamint az Önkormányzat 

vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben, 

és a határozat 1. és 2. pontjában foglaltak szerinti tartalommal történő előkészítését, vala-

mint egyidejűleg az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozó használati szerződés meg-

szüntetését.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 

Határidő: 1-2. pontok tekintetében azonnal, 

 3. pont tekintetében 2021. április 15. 
 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 
 

229/2021. (IV.1.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához 

kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 57. sorában szereplő Viva la 

musica, Diósgyőr Alapítvány részére, a „Viva La Musica Alapítványi hangverseny 2021” té-

májú pályázatának megvalósítására megítélt 70.000.- Ft összegű támogatás 101.900-1/2020 iktató-

számú megállapodásban rögzített felhasználási határideje 2021. november 30. napjáig meghosz-

szabbításra kerül, az elszámolás határideje 2021. december 31. napjára módosul. 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő: azonnal 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 
 

230/2021. (IV.1.) 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához 

kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

és Sport Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 56. sorában szereplő Viva 

la musica, Diósgyőr Alapítvány részére, az „Észak-Magyarországi Gombás Ferenc Gor-

donkás Találkozó” témájú pályázatának megvalósítására megítélt 50.000.- Ft összegű támogatás 

101.899-1/2020 iktatószámú megállapodásban rögzített felhasználási határideje 2021. novem-

ber 30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 2021. december 31. napjára 

módosul. 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő: azonnal 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 

231/2021. (IV.1.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához 

kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 55. sorában szereplő Viva la 

musica, Diósgyőr Alapítvány részére, az „Erkel ’70 jubileumi teremavató rendezvény” témájú 

pályázatának megvalósítására megítélt 50.000.- Ft összegű támogatás 101.898-1/2020 iktatószámú 

megállapodásban rögzített felhasználási határideje 2021. november 30. napjáig meghosszabbí-

tásra kerül, az elszámolás határideje 2021. december 31. napjára módosul. 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő: azonnal 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

  
  
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 

232/2021. (IV.1.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: A Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához 

kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 54. sorában szereplő Viva la 

musica, Diósgyőr Alapítvány részére, „A zene szárnyain 3” témájú pályázatának megvalósítá-

sára megítélt 50.000.- Ft összegű támogatás 101.897-1/2020 iktatószámú megállapodásban rögzített 

felhasználási határideje 2021. november 30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás ha-

tárideje 2021. december 31. napjára módosul. 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő: azonnal 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

  
 
 Veres Pál 
 polgármester 
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Határozat 
 

233/2021. (IV.1.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-

adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány 2020. évi Idegen-

forgalmi Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása a 101.868-2/2020. 

iktatószámú támogatási szerződés kapcsán 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként –a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése 

alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizott-

sága 18/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 04. sorában szereplő Bükk-térség Fenntart-

ható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást az 

„Ivókút és emlékmű kialakítása a Miskolci Egyetemen” pályázati cél megvalósításának 

költségeire használhatja fel a kérelmében megjelölt határidők módosításával, azaz 2021. augusztus 

31. napjáig történő felhasználással és 2021. szeptember 30. napjáig történő elszámolással. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 15 napon belül 

 
 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

234/2021. (IV.1.) 
                             
  
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány 2020. évi Idegen-

forgalmi Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása a 101.869-2/2020. 
iktatószámú támogatási szerződés kapcsán 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként –a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése 

alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizott-

sága 18/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 05. sorában szereplő Bükk-térség Fenntart-

ható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást az 

„Ivókút kialakítása a Szent István téren” pályázati cél megvalósításának költségeire hasz-

nálhatja fel a kérelmében megjelölt határidők módosításával, azaz 2021. augusztus 31. napjáig  tör-

ténő felhasználással és 2021. szeptember 30. napjáig történő elszámolással. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 15 napon belül 

 

 
 Veres Pál 
  polgármester 

 



XXXI. ÉVFOLYAM                                       4. sz.                                      2021. ÁPRILIS 

 

 51 

Határozat 
 

235/2021. (IV.1.) 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány 2019. évi Idegen-

forgalmi Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása a 101.189-10/2020. 
iktatószámú támogatási szerződés kapcsán 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként –a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva akként döntök, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága jóváhagyja a Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány ré-
szére, az „Ivókút felállítása a Szinvapark Bevásárlóközpont előtti területen” pályázati cél 
megvalósítására, a Bizottság 21/2019. (V. 16.) számú határozatával megállapított és 27/2019. 
(VIII. 27.) számú határozatával, 3/2020. (II. 28.) határozatával, veszélyhelyzet idején a V-
73/101.189-4/2020 számú polgármesteri határozattal, valamint a 23/2020. (X. 27.) számú bizott-
sági határozattal módosított 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű támogatás változatlan 
pályázati céllal és módon történő felhasználását akként, hogy a felhasználás időszaka 2019. január 
1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tartó időszak, az elszámolás határideje pedig 2021. szept-
ember 30. napja.  

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 15 napon belül 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

236/2021. (IV.1.) 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-

adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: A Miskolc és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület 2020. évi Idegenforgalmi Alap 

pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása a 101.970-2/2020. iktatószámú tá-

mogatási szerződés kapcsán 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként –a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése 

alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizott-

sága 18/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 14. sorában szereplő Miskolc és Térsége 

Turisztikai Egyesület részére megítélt 200.000.- Ft összegű támogatást az „Édes élet Édes Mis-

kolc” pályázati cél megvalósításának költségeire használhatja fel a kérelmében megjelölt határ-

idők módosításával, azaz 2021. augusztus 31. napjáig  történő felhasználással és 2021. szeptember 

30. napjáig történő elszámolással. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 15 napon belül 

 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

237/2021. (IV.1.) 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 

feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: Az Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület 2020. évi Sport Mecénás Alap 

pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 19/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletében szereplő Andrássy Gyula 

Középiskola Diáksport Egyesület a részére megítélt 50.000.- Ft összegű támogatást a „VII. An-

drássy Kupa kispályás labdarúgó torna” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodás-

ban rögzített felhasználási határidő 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az el-

számolás határideje 2022. január 31. napjára módosul. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

 

238/2021. (IV.1.) 
 
 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-

adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: A Fráter György” Iskolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egyesület 2020. évi Sport Me-

cénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 19/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletében szereplő Fráter György” Is-

kolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egyesület részére megítélt 80.000.- Ft összegű támoga-

tást a „Hagyományőrző röplabda torna 2020/21” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a 

megállapodásban rögzített felhasználási határidő 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra 

kerül, az elszámolás határideje 2022. január 31. napjára módosul. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

239/2021. (IV.1.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-

adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: Az Együtt Veled Keresztény Alapokon Országos Egyesület 2020. évi Sport Mecénás Alap 

pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 19/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletében szereplő Együtt Veled Ke-

resztény Alapokon Országos Egyesület a részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást a 

„Kispályás labdarúgó csapatok barátságos mérkőzése III.” célra használhatja fel a pályázó, 

továbbá a megállapodásban rögzített felhasználási határidő 2021. július 31. napjáig meghosszabbí-

tásra kerül, az elszámolás határideje 2021. augusztus 31. napjára módosul. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

 

240/2021. (IV.1.) 
 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés fel-

adat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: A Miskolci Morus Ifjúsági, Sport, Természetjáró és Kulturális Egyesület 2020. évi Sport 

Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 19/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletében szereplő Miskolci Morus If-

júsági, Sport, Természetjáró és Kulturális Egyesület részére megítélt 50.000.- Ft összegű támo-

gatást a „Nagy Morus kupa 2021” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban 

rögzített felhasználási határidő 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszá-

molás határideje 2022. január 31. napjára módosul. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 
 

241/2021. (IV.1.) 
 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 

feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy:  Az Andrássy Gyula Középiskola Diáksport Egyesület 2020. évi Hazai, nemzetközi sza-

badidős és sportrendezvények támogatása pályázatához kapcsolódó módosítási kér-

elem elbírálása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 

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

Sport Bizottsága 20/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletében szereplő Andrássy Gyula 

Középiskola Diáksport Egyesület a részére megítélt 40.000.- Ft összegű támogatást a „Andrássy 

Kupa röplabda torna” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban rögzített fel-

használási határidő 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás 

határideje 2022. január 31. napjára módosul. 

 

2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Határidő:  azonnal 

 
 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 
242/2021. (IV.1.) 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom: 

 

Tárgy: a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkájáról és Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt köz-
feladatairól szóló beszámolójának jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkájáról és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolóját jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyom.  
 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

243/2021. (IV.1.) 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom: 

 

Tárgy: A Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai mun-

kájáról és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szer-

ződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2021. évi rendezvény-

tervének jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a Miskolci Operafesztivál Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkájáról és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-

tával kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolóját jelen határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2021. évi rendezvénytervét a jelen határozat 2. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyom.  

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 

Határidő: azonnal 

 
 

 
 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 

 
244/2021. (IV.1.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: A MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi 
szakmai beszámolójának elfogadása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy a MIDMAR 

Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi szakmai beszámolóját a hatá-

rozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.  

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIDMAR Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Kulturális, Sport és Városmarketing Osztály 
Határidő:  azonnal 
 

 

 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

245/2021. (IV.1.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: a 22. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási 

szerződés módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a SÁRAI ÉS TÁRSA Bt. (székhely: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25. szám; 

Cg.: 05-06-010315) között a 22. számú házi gyermekorvosi körzet (rendelő címe: 3529 Miskolc, 

Szentgyörgy u. 25. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az 

alábbiak szerint: 

Helyettesítő orvosok:  

Kristonné Dr. Elek Edit Irma (orvosi nyilvántartási szám: 51371) 
Dr. Pálinkás Andrea (orvosi nyilvántartási szám: 53551) 
Dr. Benkóczy Györgyné Dr. Dorgai Judit (orvosi nyilvántartási szám: 31669) 
Dr. Simkó Róbert József (orvosi nyilvántartási szám: 44228) 
 
    Rendelési idő Rendelkezésre állási idő 

 

Hétfő 13.00-17.00 11.00-13.00 és 17.00-19.00 

Kedd 08.00-11.00 07.00-08.00 és 14.00-15.00 

Szerda 14.00-17.00  11.00-14.00 és 17.00-19.00 

Csütörtök 08.00-11.00 07.00-08.00 és 12.00-15.00 

Péntek 13.00-16.00 08.00-13.00 

 

Tanácsadás/Prevenciós rendelés 

 

Kedd 11.00-14.00 

Csütörtök 11.00-12.00 

 

Összesen:  heti 16+4 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 

 
246/2021. (IV.1.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: a 42. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási 

szerződés módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Dr. Veres Irén és Társa Bt. (székhely: 3535 Miskolc, Tapolcarét u. 6/A. szám; 
Cg.: 05-06-007303) között a 42. számú házi gyermekorvosi körzet (rendelő címe: 3532 Miskolc, Győri 
kapu 47.  szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak sze-
rint: 

 

 Rendelési idő Rendelkezésre állási idő 

 

Hétfő 15.00-18.00 11.00-12.30 és 18.00-19.00 

Kedd 08.00-11.00 07.00-08.00 és 11.00-15.00 

Szerda 15.00-18.00 11.00-12.30 és 18.00-19.00 

Csütörtök 08.00-11.00 07.00-08.00 és 11.00-15.00 

Péntek 13.00-16.00 08.00-13.00 

 

Tanácsadás/Prevenciós rendelés 

 

Hétfő 12.30-15.00 

Szerda 12.30-15.00 

 

Összesen:  heti 15+5 óra  heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

247/2021. (IV.7.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 6. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a MEDELLE Bt. (székhely: 3534 Miskolc, Könyves Kálmán u 5. 3. em. 4. 

szám; Cg.: 05-06-008216) között a 6. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3527 Miskolc, Pázsit u. 6. 

szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  
rendelési idő idő  állási idő 

 

Hétfő - 13.00-17.00 09.00-13.00 

Kedd - 08.00-12.00 12.00-16.00 

Szerda - 13.00-17.00 09.00-13.00 

Csütörtök - 08.00-12.00 12.00-16.00 

Péntek 11.00-15.00 - 07.00-11.00  

 

Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

  
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

248/2021. (IV.8.) 
 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
– a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Szentpéteri kapu 66. szám alatti ingatlan társasházzá alakítása 
 
1./ Tárgy: A Miskolc, Szentpéteri kapu 66. szám alatti ingatlan társasházzá alakítása 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként jóváhagyom, hogy a Miskolc, I. kerület, belterület 

4425/215 helyrajzi szám alatti, 1.181 m2 nagyságú „kivett szolgáltatóház” megnevezésű, a természet-
ben Miskolc, Szentpéteri kapu 66. szám alatti ingatlan társasházzá kerüljön alakításra. 

 
2./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát a 

társasházalapítás teljes körű lebonyolítására – figyelemmel a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény 6. §-ában foglaltakra – azzal, hogy a társasházi alapító okirat és a kapcsolódó dokumentumok 
tervezetét jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjessze. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága  
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont tekintetében: az alapító okirat és a kapcsolódó dokumentumok 
elkészítését követő 30 napon belül 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

249/2021. (IV.9.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként ‒ a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva ‒ az alábbi határozatot hozom: 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek a Mechatronikai Ipari Park 
12995/8 és 12995/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosításának véleményezése során 
beérkezett vélemények lezárására vonatkozó döntéshozatal 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek a Miskolc Mechatronikai Ipari Park 
12995/8 és 12995/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosításának véleményezése során a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében foglalt partnerségi egyeztetés során a módosítással 
kapcsolatosan vélemény nem érkezett, erre tekintettel a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által kezdeményezett partnerségi egyeztetést ezennel lezárom. 
 

2. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Köv.R.) 1. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel lefolytatott eljárásban az alábbi 

államigazgatási szervek ‒ Köv.R.. 4. § (2) bekezdése alapján beérkezett ‒ véleményét jelen határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály (1. melléklet/1.), 

b) Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 1. melléklet /2.), 
c) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (1. melléklet/3.), 
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1. melléklet/4), 
e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (1. melléklet/5.) 
f) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (1. mel-

léklet/6.) 
 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Kabinet 
Határidő: azonnal 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

250/2021. (IV.14.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 44. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási 

szerződés módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Dr. BODA ÉS TÁRSA Egészségügyi Szolgáltató Bt (székhely: 3572 Sajólád, 

Dózsa György u. 123.) szám; Cg.: 05-06-006959) között a 44. számú házi gyermekorvosi körzet (rendelő 

címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 47. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés mó-

dosításához az alábbiak szerint: 

Rendelési idő    Rendelkezésre állási idő 

 

Hétfő 14.30-18.00 10.30-12.00 és 18.00-19.00 

Kedd 08.00-11.00 07.00-08.00 és 11.00-15.00 

Szerda 15.00-18.00 11.00-15.00 és 18.00-19.00 

Csütörtök 08.00-11.00 07.00-08.00 és 14.00-16.00 

Péntek 12.30-16.00 08.00-12.30  

   

Tanácsadás/Prevenciós rendelés 

 

Hétfő 12.00-14.00 

Csütörtök 12.00-14.00 

 

Összesen:  heti 16+4 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

251/2021. (IV.14.) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 16. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az RV-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Corvin u. 
9. szám; Cg.: 05-09-030022) között a 16. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 
9. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 

Prevenciós     Rendelési Rendelkezésre 
rendelési idő   idő  állási idő 

 
Hétfő 17.00-18.00   13.45-17.00 08.15-12.00 
Kedd 11.00-12.00   07.45-11.00 14.15-18.00 
Szerda 17.00-18.00   13.45-17.00 08.15-12.00 
Csütörtök 11.00-12.00   07.45-11.00 14.15-18.00 
Péntek -   11.00-14.00 07.00-11.00 és 14.00-15.00  
   
 
Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 
 
Helyettesítő orvosok:  
 
Dr. Vladár Péter (orvosi nyilvántartási szám:57291) 
Dr. Melika Izabella (orvosi nyilvántartási szám: 41251) 
Dr. Virányi Ágnes (orvosi nyilvántartási szám:61125) 
Dr. Pohl Loréna Imola (orvosi nyilvántartási szám:68703) 
Dr. Pohl Balázs(orvosi nyilvántartási szám:66327) 
Dr. Hadas Éva (orvosi nyilvántartási szám:35263) 
 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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252/2021. (IV.14.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 17. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az KAVI MED Orvosi Szolgáltató Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Madarász 
Viktor u. 6. fszt. 1. szám; Cg.: 05-09-028114) között a 17. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3530 
Miskolc, Corvin u. 9. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 

 Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  
 rendelési idő idő  állási idő 

 
Hétfő 11.00-.1200 07.45-11.00 14.15-18.00 
Kedd 17.00-18.00 13.45-17.00 08.15-12.00 
Szerda 11.00-12.00 07.45-11.00 14.15-18.00 
Csütörtök 17.00-18.00 13.45-17.00 08.15-12.00 
Péntek - 08.00-11.00 07.00-08.00 és 11.00-15.00  
  
 
Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 
 
Helyettesítő orvosok:  
 
Dr. Matula Ágnes (orvosi nyilvántartási szám: 63482) 
Dr. Melika Izabella (orvosi nyilvántartási szám: 41251) 
Dr. Rózsa Veronika (orvosi nyilvántartási szám:66641) 
Dr. Szabó Erika (orvosi nyilvántartási szám:70008) 
Dr. Hadas Éva (orvosi nyilvántartási szám:35263) 
 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

  
 Veres Pál 
  polgármester 
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253/2021. (IV.14.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 20. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az MED-COR Egészségügyi Szolgáltató Bt (székhely: 3535 Miskolc, Móra Fe-
renc u. 9. szám; Cg.: 05-06-006754) között a 20. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3530 Miskolc, 
Corvin u. 9. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak 
szerint: 

Prevenciós   Rendelési Rendelkezésre  
rendelési idő   idő  állási idő 

 
Hétfő 17.00-18.00 13.45-17.00 08.15-12.00 
Kedd 11.00-12.00 07.45-11.00 14.15-18.00 
Szerda 17.00-18.00 13.45-17.00 08.15-12.00 
Csütörtök 11.00-12.00 07.45-11.00 14.15-18.00 
Péntek - 11.00-14.00 07.00-11.00 és 14.00-15.00  
  
 
Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 
 
Helyettesítő orvosok:  
 
Dr. Fejér Attila (orvosi nyilvántartási szám:64343) 
Dr. Melika Izabella (orvosi nyilvántartási szám: 41251) 
Dr. Virányi Ágnes (orvosi nyilvántartási szám:61125) 
Dr. Rózsa Veronika (orvosi nyilvántartási szám:66641) 
 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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254/2021. (IV.14.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 21. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az MED-IZA Háziorvosi Szolgáltató Ellátó Bt. (székhely: 3516 Miskolc, 
Ginzery Sándor u. 70. szám; Cg.: 05-06-006902) között a 21. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3530 
Miskolc, Corvin u. 9. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  
rendelési idő idő  állási idő 

 
Hétfő 11.00-.1200 07.45-11.00 14.15-18.00 
Kedd 17.00-18.00 13.45-17.00 08.15-12.00 
Szerda 11.00-12.00 07.45-11.00 14.15-18.00 
Csütörtök 17.00-18.00 13.45-17.00 08.15-12.00 
Péntek - 08.00-11.00 07.00-08.00 és 11.00-15.00  
   
 
Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 
 
Helyettesítő orvosok:  
 
Dr. Virányi Ágnes (orvosi nyilvántartási szám:61125) 
Dr. Balyi Gizella (orvosi nyilvántartási szám: 31540) 
Dr. Görgey Tibor (orvosi nyilvántartási szám: 58756) 
Dr. Rózsa Veronika (orvosi nyilvántartási szám:66641) 
Dr. Szabó Erika (orvosi nyilvántartási szám:70008) 
Dr. Hadas Éva (orvosi nyilvántartási szám:35263) 
 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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255/2021. (IV.14.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 76. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és Dr. Szakács Imre egyéni vállalkozó (székhely: 3516 Miskolc, Szabó Zoltán utca 
21. szám; nyilvántartási szám: 10587306) között a 76. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3531 Mis-
kolc, Kiss Ernő u. 9. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 

 

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  

rendelési idő idő  állási idő 

 

Hétfő - 14.00-18.00 10.00-14.00 

Kedd 10.00-11.00 07.00-10.00 11.00-15.00 

Szerda 17.00-18.00 14.00-17.00 10.00-14.00 

Csütörtök 10.00-11.00 07.00-10.00 11.00-15.00 

Péntek 17.00-18.00 14.00-17.00 10.00-14.00  

 

Összesen:  heti 4 óra heti 16 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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256/2021. (IV.14.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: a 75. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a VITÁL-MED Egészségügyi-ellátó és Kereskedelmi Betéti Társaság. (szék-

hely: 3529 Miskolc, Knézich Károly u. 14. B ép. 1. em. 1. ) szám; Cg.: 05-06-008902) között a 75. számú 

háziorvosi körzet (rendelő címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.. szám) működtetése tárgyában létrejött 

feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  
rendelési idő idő  állási idő 

 
Hétfő - 08.00-12.00 12.00-16.00 
Kedd 18.00-19.00 15.00-19.00 11.00-15.00 
Szerda - 08.00-12.00 12.00-16.00 
Csütörtök 18.00-19.00 15.00-19.00 11.00-15.00 
Péntek 10.00-12.00 08.00-12.00 12.00-16.00  
  
 
Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

Végrehajtásért felelős  

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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257/2021. (IV.14.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: az 53. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a PER - MED PLUSZ Kft. (székhely: 3534 Miskolc, Róna utca 1-2. D. ép. 2. 

em. 2. szám; Cg.: 05-09-023082) között az 53. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3518 Miskolc, 

Csehov u. 6. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak 

szerint: 

Helyettesítő orvosok:  

Dr. Ragány Tünde (orvosi nyilvántartási szám: 46004) 
Dr. Szabó Judit (orvosi nyilvántartási szám: 47342) 
 

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  
rendelési idő idő  állási idő 

 

Hétfő 11.00-12.00 08.00-11.00 15.00-19.00 

Kedd 18.00-19.00 15.00-18.00 08.00-12.00 

Szerda 11.00-12.00 08.00-11.00 15.00-19.00 

Csütörtök 18.00-19.00 15.00-18.00 08.00-12.00 

Péntek - 08.00-12.00 12.00-16.00  

Összesen:  heti 4 óra heti 16 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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258/2021. (IV.14.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként ‒ a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Közgyűlés 

feladat- és hatáskörében eljárva ‒ az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítása, a 2021. évi Közszolgál-

tatási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés módosításának elfogadása  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat 1. számú mellékleteként 

szereplő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján meg-

kötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés 24. számú módosításáról dönt.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Városfejlesztési Főosztály  
Határidő: azonnal 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel ki-

hirdetett veszélyhelyzetre és a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezete 1.13. pontjára tekintettel, a jelen 

határozattal jóváhagyja az MVK Zrt. által ellátott helyi, menetrend szerinti személyszállítási közszolgálta-

tásra vonatkozó Közszolgáltatási Követelménynek a jelen határozat 2. számú mellékletét képező Kapaci-

tásterv alapján történő, 2021. április 17. napjától 2021. december 31. napjáig hatályos módosítását, to-

vábbá annak 2021. április 17. napjától történő bevezetését és végrehajtását azzal, hogy a Közszolgáltatási 

Követelmény teljesítésére az MVK Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés jelen határozat 1. pontja szerinti 

módosításában és a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződésben foglaltak szerint kötelezhető. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Közszol-

gáltatási Szerződés 2. mellékletét képező Közszolgáltatási Követelmény jelen határozat 2. pontja szerinti 

módosításának aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Városfejlesztési Főosztály  
Határidő: 2. pont tekintetében azonnal,  
  3. pont tekintetében 2021. április 17. 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
 
 /A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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259/2021. (IV.16.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A 7. számú 6 év alatti gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 

feladat-ellátási szerződés módosítása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a BIG DENT Kft. (székhely: 3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 54., ellátást nyújtó 
fogorvos: Dr. Nagy Péter) között a 7. számú 6 év alatti gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működtetése 
tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
 

    Rendelési idő Prevenciós rendelési idő 
   

Hétfő 12.00-15.30 07.30-12.00 
Kedd 08.00-12.00 -  
Szerda  13.00-14.30 - 
Csütörtök 13.00-15.30 - 
Péntek 08.00-12.00 - 
 
Összesen:  heti 15,5 óra heti 4,5 óra 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  30 napon belül 
 
 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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260/2021. (IV.20.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 2. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a MEDICAL-SOL Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 3535 
Miskolc, Csóka u. 24/A.; adószám: 21327472-1-05) között a 2. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 18. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítá-
sához az alábbiak szerint: 
  

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  

rendelési idő idő  állási idő 

 

Hétfő - 14.00-18.00 08.00-12.00 

Kedd 08.00-09.00 09.00-12.00 14.00-18.00 

Szerda - 14.00-18.00 08.00-12.00 

Csütörtök 08.00-09.00 09.00-12.00 14.00-18.00 

Péntek 14.00-16.00 12.00-14.00 08.00-12.00  

Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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261/2021. (IV.20.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási 

szerződés módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Dr. Török Lajos és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 3524 Mis-
kolc, Jósika u. 55. fsz. 2. szám; Cg.: 05-06-007324) között az 4. számú házi gyermekorvosi körzet (rendelő 
címe: 3525 Miskolc, Fábián u. 4. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módo-
sításához az alábbiak szerint: 

 
  Rendelési idő Rendelkezésre állási idő 

 

Hétfő 08.00-10.00 07.00-08.00 és 12.00-15.00 

Kedd 13.00-17.00 11.00-13.00 és 17.00-19.00 

Szerda 08.00-12.00 07.00-08.00 és 12.00-15.00 

Csütörtök 15.00-17.00 11.00-13.00 és 17.00-19.00 

Péntek (páros hét)   08.00-12.00 07.00-08.00 és 12.00-15.00 

Péntek (páratlan hét)  12.00-16.00 08.00-12.00 

   

Tanácsadás/Prevenciós rendelés 

 

hétfő 10.00-12.00 

Csütörtök 13.00-15.00 

 

Összesen:  heti 16+4 óra heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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262/2021. (IV.22.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a 8. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a VIA-DOCT 2000 Bt. (székhely: 3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 7. 1. em. 1. 
szám; Cg.: 05-06-010645) között a 8. számú háziorvosi körzet (rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder György 
u. 4. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
 

Prevenciós Rendelési Rendelkezésre  
rendelési idő idő  állási idő 

 

Hétfő - 14.00-18.00  10.00-14.00 

Kedd 09.00-11.00 08.00-09.00 és 11.00-12.00 12.00-16.00 

Szerda - 14.00-18.00  10.00-14.00 

Csütörtök - 08.00-12.00  12.00-16.00 

Péntek 13.00-15.00 12.00-13.00 és 15.00-16.00 08.00-12.00  

Összesen:  heti 4 óra  heti 16 óra  heti 20 óra 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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263/2021. (IV.22.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Tájékoztatás a 2021. évi közös villamos energia közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - a 66/2020. (VI.17) sz. polgármesteri határozat 3. 
pontjára figyelemmel – elfogadom a „2021. ÉVI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS” tárgyában az 
önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, valamint a Miskolc Holding Zrt. és 
egyszermélyes tulajdonában lévő társaságainak 2021. évi villamos energia beszerzése érdekében 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről adott tájékoztatást.  
 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIHŐ Miskolc Hőszolgáltató Kft.   
Végrehajtást felügyelő főosztály: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:   Azonnal 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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264/2021. (IV.22.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: Miskolc, 42996/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Tárogató utcában megvalósult  

víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvétele 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján döntök - a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a 10. § (2) és (4) 
bekezdésére figyelemmel - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, 
Miskolc, 42996/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Tárogató utcában található ingatlanon megvalósult 
víziközmű vagyon, tételesen 391,0 fm V-0-0 jelű D110 KPE ivóvízvezeték,  35 db (304,2 fm) D25 KPE 
ivóvíz bekötővezeték, 2 db Hawle DN100 föld feletti tűzcsap közcélú adományként történő térítésmentes 
– összesen nettó 19.768.515,-Ft, azaz nettó Tizenkilencmillió-hétszázhatvannyolcezer-ötszáztizenöt fo-
rint nyilvántartási értéken történő – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata általi átvételéről. 
 
2./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a jelen határozat 1. 
pontja szerinti közcélú adományozási szerződés aláírásra történő előkészítéséről. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                             1. pont tekintetében: azonnal 
 2. pont tekintetében: 2021. április 15.  
 
3./ A MIVÍZ Kft. feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a MIVÍZ Kft. és az Önkormányzat 
között 2013. október 29. napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete 
kiegészítésének előkészítéséről. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIVÍZ Kft.  
Végrehajtást felügyelő Osztály Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:     a közcélú adományozási szerződés hatálybalépését követő 30 nap                                               
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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265/2021. (IV.22.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
– a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a Miskolc, József Attila utca 38. szám alatt elhelyezkedő ingatlanok elidegenítése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva 
– akként döntök, hogy a 4814/3 helyrajzi számú, 1354 m2 alapterületű „kivett beépített terület” meg-
nevezésű, valamint a 4814/5 helyrajzi számú, 1968 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar, egyéb 
épület” megnevezésű, természetben a Miskolc, József Attila utca 38. szám alatt elhelyezkedő ingat-
lanok nyílt versenyeztetési eljárás útján elidegenítésre kerüljenek. 

 
2./  A 4814/3 helyrajzi számú ingatlan minimális eladási árát bruttó 6.700.000,- Ft összegben, míg a 

4814/5 helyrajzi számú ingatlan minimális eladási árát bruttó 16.800.000,- Ft összegben határozom 
meg, mindkét ingatlan esetében foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett. 

 
3./ Az ingatlanok vételárát a Vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül 

köteles megfizetni. 
 
4./ Kizárólag mindkét ingatlan egyidejű megvásárlására fogadható be vételi ajánlat, az ingatlanok külön-

külön nem értékesíthetők. 
 
5./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az 

értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási 

Igazgatósága 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 1-4. pont tekintetében azonnal, 
  5. pont tekintetében a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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266/2021. (IV.26.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, - a következő határozatot hozom: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. mó-

dosítása. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva – Mis-

kolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítását a jelen 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Üzemeltetési és Szervezési Osztály 
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  azonnal 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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267/2021. (IV.27.) 

 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: a 36. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási 

szerződés módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a DU-SOM Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Vezér utca 16. szám; Cg.: 05-09-

022129) között a 36. számú házi gyermekorvosi körzet (rendelő címe: 3533 Miskolc, Técsey u. 3. szám) 

működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 

Helyettesítő orvosok:  

Dr. Orosz Imre (orvosi nyilvántartási szám: 35247) 
Dr. Cserhalmi Katalin (orvosi nyilvántartási szám: 28735) 

Dr. Feczkó Gábor (orvosi nyilvántartási szám: 52405) 
Dr. Simkó Róbert József (orvosi nyilvántartási szám: 44228) 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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268/2021. (IV.27.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy:  a 8. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerző-

dés megkötése 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a 8. számú házi gyermekorvosi körzet 

(rendelő címe: 3527 Miskolc, Éder György utca 4. szám, praxisjogosult: Dr. Simkó Róbert József, praxis-

kód: 5030) működtetésére vonatkozó korábbi, Dr. Simkó Róbert József  egyéni vállalkozóval megkötött 

feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Dr. Simkó Róbert József  orvos által megjelölt egészségügyi szolgáltató, az 

ESERMED Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Éder György utca 4.; Cg: 05-09-034102; feladatellátásra köte-

lezett orvos neve: Dr. Simkó Róbert József) közötti feladat-ellátási szerződés megkötéséről döntök. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   Azonnal 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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269/2021. (IV.27.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A 6. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött fel-

adat-ellátási szerződés módosítása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a NOVODENT 2000 Kft. (székhely: 3508 Miskolc, Bádogos utca 14., Cg.: 05-
09-015998, ellátást nyújtó fogorvos: Dr. Mélász -Szigetvári Andrea) között a 6. számú felnőtt lakossá-
got ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 
 

    Rendelési idő Prevenciós rendelési idő 
  

Hétfő 14.00-17.00 17.00-18.00 
Kedd 09.00-12.00 12.00-13.00  
Szerda  14.00-17.00 17.00-18.00 
Csütörtök 09.00-12.00 12.00-13.00 
Péntek 09.00-13.00 - 
 
Összesen:  heti 16 óra heti 4 óra 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  30 napon belül 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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270/2021. (IV.27.) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 

Tárgy: a 27. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási 

szerződés módosítása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a „BENDÓ” MED. UNIV. Bt. (székhely: 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 
16. szám; Cg.: 05-06-003088) között a 27. számú házi gyermekorvosi körzet (rendelő címe: 3524 Miskolc, 
Klapka Gy. u. 20/a. szám) működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 

Helyettesítő orvosok:  

Dr. Simon Réka (orvosi nyilvántartási szám: 62423) 

Dr. Jónap Ferencné /Dr. Balkányi Ágnes/(orvosi nyilvántartási szám: 29539) 

Barancsiné Dr. Sárai Katalin Edit (orvosi nyilvántartási szám: 44227) 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:   30 napon belül 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

271/2021. (IV.27.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom: 

 
 
Tárgy: Ideiglenes elhelyezés biztosítása ........................ és ……………. családja részére 

 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – figyelemmel Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet  27/B. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint a 27/A. §-ban foglalt rendelkezésekre – döntök …………. és bérlőtársi jog-

viszonyban élettársa, ………. bérlővé történő kijelöléséről (…………) 3 hónapos, határozott időtar-

tamra a Miskolc, Debreceni M. tér 4. fsz. 1. szám alatti 2 szobás, 54 m2 alapterületű, szociális helyzet 

alapján bérbe adandó lakás vonatkozásában.      

2./ Utasítom a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.-t a döntésnek megfelelő bérleti szer-

ződés megkötésére és az 1./ pont szerinti lakás birtokbaadására.    

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:                                Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

272/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: Véleményezés a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő Miskolci Éltes 
Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
a Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium, a Karacs Teréz Középiskolai Kollé-
gium és a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
alapdokumentumában módosítások végrehajtása tárgyában. 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, mint tulajdonost megillető véleményezési jogkör gyakorlása keretében az alábbi 
véleményeket adom: 
 
1.1. Tudomásul veszem, hogy a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2021/2022. tanévben az előreláthatóan növekvő 
tanulólétszám miatt a feladatnak az ellátására a székhely intézményben (3526 Miskolc, Szeles utca 
57.) is szükséges számukra megszervezni az oktatást. 
 
1.2. Tudomásul veszem, hogy a Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium a növekvő 
kollégiumi elhelyezés iránti igény és hogy székhely intézmény Teleki Tehetséggondozó Kollégium 
Tagintézménye régóta koedukált, ezért a székhely intézmény elnevezéséből a „Fiú”, valamint a 
„Középiskolai” elnevezés törlésre kerül. 

 
1.3. Tudomásul veszem, hogy a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumban sportoló általános 
iskolai jogviszonnyal rendelkező tanulók közt egyre nagyobb az igény arra, hogy kollégiumi 
elhelyezést nyerjenek, ezért a kollégium hivatalos nevéből a „Középiskolai” elnevezése törlésre 
kerül, az átszervezés révén az intézmény hivatalos elnevezése: „Karacs Teréz Kollégium” lesz. 
 
1.4.Tudomásul veszem a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Tagiskolája Telephelyére felvehetőmaximális tanulólétszám 
30 főről 40 főre történő emelését. 

 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Miskolci Tankerületi Központ értesítése: a határozat meghozatalát követően 

azonnal 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

273/2021. (IV.29.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: Véleményezés a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája 

fenntartói jogának átadása az Esélytér Intézményfenntartó részére tárgyában 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint 

tulajdonost megillető véleményezési jogkör gyakorlása keretében az alábbi véleményt adom: 

Tudomásul veszem, hogy a Miskolc belterület 20712 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

Miskolc, Miklós u. 13. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon működő Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola Győri Kapui Tagiskolája fenntartói joga az Esélytér Intézményfenntartó részére átadásra kerül 

2021. év szeptember hó 01. napjától.  

  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Miskolci Tankerületi Központ értesítése: a határozat meghozatalát köve-

tően azonnal 
  
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

274/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: Véleményezés a Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői Tagiskolája fenntartói jogának át-

adása az Esélytér Intézményfenntartó részére tárgyában 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint 

tulajdonost megillető véleményezési jogkör gyakorlása keretében az alábbi véleményt adom: 

Tudomásul veszem, hogy a Miskolc belterület 35020 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

Miskolc, Faller J. u. 9. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon működő Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői 

Tagiskolája fenntartói joga az Esélytér Intézményfenntartó részére átadásra kerül 2021. év szeptember hó 

01. napjától.  

 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Miskolci Tankerületi Központ értesítése: a határozat meghozatalát köve-

tően azonnal 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

275/2021. (IV.29.) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként ‒ a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a Miskolc, Temes utcában elhelyezkedő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű elhe-

lyezkedő ingatlan elidegenítése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése alapján eljárva – akként döntök, hogy a 6093/851 helyrajzi számú, természetben a Miskolc, 
Temes utcában elhelyezkedő, 808 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlan 
kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárás alkalmazásával. 

 
2./ Az ingatlan minimális eladási árát bruttó 7.500.000,- Ft (5.905.512,- Ft + 1.594.488,- Ft áfa) összeg-

ben határozom meg. 
 
3./ Az ingatlan vételárát Vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül 

köteles megfizetni. 
 
4./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az 

értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és  
 Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

276/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
– a Közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Miskolc, József Attila utca 21. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő albetétes 

ingatlanok egyidejűleg történő elidegenítése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseivel – akként döntök, hogy a miskolci 

4597/A/15 helyrajzi számú, 28 m2 alapterületű, „borozó” megnevezésű és a miskolci 4597/A/16 

helyrajzi számú, 16 m2 alapterületű, „műhely” megnevezésű – természetben a Miskolc, József Attila 

utca 21. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő – albetétes ingatlanok kerüljenek elidegení-

tésre, nyílt versenyeztetési eljárás útján. 

 

2./ Az ingatlanok minimális eladási árát a miskolci 4597/A/15 helyrajzi számú, 28 m2 nagyságú „bo-

rozó” megnevezésű ingatlan esetében bruttó 2.300.000,- Ft (1.811.024,- Ft + 488.976,- Ft áfa) – azaz 

Kettőmillió-háromszázezer forint – míg a miskolci 4597/A/16 helyrajzi számú, 16 m2 nagyságú, 

„műhely” megnevezésű ingatlan esetében bruttó 1.500.000,- Ft (1.181.102,- Ft + 318.898,- Ft áfa) – 

azaz Egymillió-ötszázezer forint – összegben határozom meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe 

mellett. 

 
3./ Az ingatlanok vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül 

köteles megfizetni. 
 
4./  Kizárólag mindkét ingatlan egyidejű megvásárlására fogadható be vételi ajánlat. Az ingatlanok külön-

külön nem értékesíthetők. 
 

5./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az 

elidegenítés teljes körű (az ajánlattételi felhívás határozat szerinti elkészítését, a versenyeztetési eljárás 

lefolytatását és az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására azzal, hogy az ér-

tékesítés során az Nvtv. és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és  

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
  
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

277/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva– az alábbi döntést hozom:  
 

Tárgy: az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének előkészítésével kapcsolatos elvi 
döntés (szándéknyilatkozat) meghozatala 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 84. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjára – 2021. augusztus 1. napjával beolvadással 
megvalósuló egyesítéssel kívánja átszervezni Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodákat. Az átszervezést követően az eddig 9 önálló óvoda és 23 tagintézménye egy 
jogutód óvoda és annak tagintézményeiként működnek tovább, változatlan helyen és címen azzal, 
hogy az új, jogutód intézmény neve: Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, Inštitúcia Integrovaný 
Meterských Škôl v Miškovci, rövidített elnevezése: MIÓVI, IIMŠM.  

2. Az átszervezéssel kapcsolatos dokumentációt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
határozat melléklete szerinti tartalommal bocsátja a véleményezésre jogosultak rendelkezésére. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként felhatalmazom az 
Alpolgármestert és a Jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az 
egyeztetések, a véleményezési és a települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésének beszerzésére 
irányuló eljárás lefolytatásáról, a szükséges döntések előkészítéséről, valamint a döntési indítványok 
beterjesztéséről. 

 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Alpolgármester, Jegyző 
Végrehajtást felügyeli: Stratégiai és Várospolitikai Osztály 
 Lakosságszolgálati Főosztály 
 Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal 
 3. pont tekintetében: 2021. május 26. 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 

 

 /A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

278/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgál-

tatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosításá-
ról szóló 94/2018. (IX.20.) számú határozat módosítása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat bankszámláinak 

vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keret-
összegű folyószámla-hitelkeret biztosításáról szóló 94/2018. (IX.20.) számú határozatának (a to-
vábbiakban: Határozat) 3. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„d) a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződés(eke)t kösse meg, 
e) a naptári éven belüli lejáratú, folyószámla-hitelkeret szerződés(eke)t megkösse.” 

 
2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„A polgármester a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés(ek)ről a Közgyűlést köteles 
tájékoztatni.” 

 
3. A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  Azonnal 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

279/2021. (IV.29.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 

 
Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekről szóló 78/2020. (VIII.28.) számú hatá-

rozat módosítása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetéshez kapcsolódó fej-
lesztési hitelek tárgyában meghozott 78/2020. (VIII.28.) számú határozatának (a továbbiakban: 
Határozat) 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) a beszerzési eljárást megindító dokumentum(ok) az egyes hitelcélok tekintetében 
esetenként eltérő feltételek mellett, legfeljebb 2025.03.30-ig tartó türelmi időt és a türelmi 
időt követő legfeljebb 15 éves törlesztési időt tartalmazhat(nak).” 
 

2. A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 

3. Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének 191/2020. (XII.17.) számú határozatát visszavonom. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Azonnal 

 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

280/2021. (IV.29.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
 
Tárgy: A költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó vezetői nyilatkozatok  

elfogadása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a költségvetési szervek belső kont-
rollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
11. § (1) bekezdése értelmében tett vezetői nyilatkozatokat a jelen határozat 1-16. melléklete szerinti tar-
talommal elfogadom. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Azonnal 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

281/2021. (IV.29.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
 
Tárgy: Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról 

szóló 2020. évi tájékoztató elfogadása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai 
alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2020. évi tájékoztatót a határozat 1. és 2. mellék-
lete szerinti tartalommal elfogadom. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Azonnal 
 
 
 
 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 

 
282/2021. (IV.29.) 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 

 

Tárgy: Telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, 
Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) ön-
kormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési 
szerződés jóváhagyása, az Andrássy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola fejleszté-
sével összefüggésben. 

 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyom a Miskolc, 4251, 4252/1, 6822/7 hrsz.-ú ingatlanokat érintően az Andrássy Gyula Szak-

gimnázium és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggésben készített telepítési tanulmánytervet.  

2) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Mis-

kolci Szakképzési Centrum (Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.; Statisztikai számjel: 

15832056-8532-312-05; Adószám: 15832056-2-05), mint Célmegvalósító (a továbbiakban: Célmegva-

lósító) és a VÁTI Városépítési Kft. (Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7.II./17; Cégjegyzékszám: 

01-09-738803; Adószám: 13506726-2-42), mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) közötti - telepü-

lésrendezési és tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről döntök, az alábbiak sze-

rint:  

A Szerződés célja a Miskolc, 4251, 4252/1, 6822/7 hrsz.-ú ingatlanokat érintően az Andrássy Gyula 

Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggésben, Miskolc Megyei Jogú Város Tele-

pülésszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 

21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítása a Célmegvalósító költségviselése mellett, a 

telepítési tanulmányterv alapján.  

A Szerződés tárgya a tervezési területen a településrendezési tevékenység előkészítése, a fejlesztést 

lehetővé tevő szabályozási előírások kidolgozása. Tervezőt a tervezési feladat ellátásáért összesen 

2 600 000 Ft + ÁFA, azaz kettőmillióhatszázezer forint + ÁFA forint tervezési díj illeti meg. A Cél-

megvalósítónak a Szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Tervezőnek a tervezési díjat 

megfizeti.  

3) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként vállalom a jelen határozat 2. pontjában említett Szer-

ződés végrehajtásával összefüggő eljárások megindítását és lefolytatását, továbbá minden olyan nyilat-

kozat megadását, mely a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó adatok és adatbázi-

sok szolgáltatásához szükséges. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
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stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) és (2) bekezdése alapján átvett adatok és 

adatbázisok kizárólag a településrendezési eszközök módosításához használhatóak fel.  

4) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a Miskolc, 4251, 4252/1, 6822/7 hrsz.-ú ingatlanokat 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében a döntéstől számított 30 napon belül 
3. pont tekintetében a 2. pontban meghatározott szerződés megkötését kö-

vetően 30 napon belül 
4. pont tekintetében: azonnal 

 
 
 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

283/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata területén a Miskolc, Kovács és az Almáskert 
utcák és környékén megvalósított víziközmű fejlesztések vonatkozásában megvalósult 
víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvétele 

 

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként döntök a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a 10. § (2), (4) bekezdései alapján a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló Miskolc, 40775/44 és a 40786 hrsz.-ú, „kivett közút” 
megnevezésű, természetben Miskolc, Egri és Almáskert utcákban található ingatlanokon megvalósult 
víziközmű vagyon, tételesen: 365,6 fm D 110 KPE ivóvíz gerincvezeték ; 1 fm D 90 KPE gerincvezeték,; 
171 fm D 25 KPE ivóvíz bekötővezeték; 1 db DN 100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap ; 4 db DN 100 
tolózár; 2 db DN 80 tolózár közcélú adományként történő térítésmentes – összesen nettó 28.299.672,-
Ft, azaz Huszonnyolcmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-hatszázhetvenkettő forint nyilvántartási érté-
ken történő –, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat általi átvételéről. 
 

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként döntök a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a 10. § (2), (4) bekezdései alapján a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló Miskolc 42381, 42354, 42343, 42287 és a 42198 
hrsz.-ú, természetben Miskolc, Kovács utca és környékén található „kivett közterület” megnevezésű in-
gatlanokon megvalósult víziközmű vagyon, tételesen: 425,5 fm V-0-0 jelű D 110 KPE ivóvíz gerincveze-
ték; , 302 fm D 25 KPE ivóvíz bekötővezeték ; 2 db DN 100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap; 7 db DN 
100 tolózár; 4 db DN 80 tolózár közcélú adományként történő térítésmentes – összesen nettó 
44.997.028,-Ft, azaz Negyvennégymillió-kilencszázkilencvenhétezer-huszonnyolc forint nyilvántartási ér-
téken történő –, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat általi átvételéről. 
 

3./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a közcélú adomá-
nyozási szerződések előkészítéséről és megkötéséről. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                               1. pont tekintetében: azonnal 
                                         2. pont tekintetében: azonnal 
      3. pont tekintetében: 2021. április 30.  
 

4./ A MIVÍZ Kft. feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a MIVÍZ Kft. és az Önkormányzat 
között 2013. október 29. napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete 
kiegészítésének előkészítéséről. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIVÍZ Kft.  
Végrehajtást felügyelő Osztály Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                                       a közcélú adományozási szerződés létrejöttét követő 30 nap                  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

284/2021. (IV.29.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 

 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elfoga-

dása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként döntök Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Ener-

gia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadásáról, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pályázati Osztály 

Határidő:  azonnal 

 

 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 

 
285/2021. (IV.29.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: A „Green City Accord – Tiszta és egészséges városok Európáért” – című kezdeménye-

zéshez való jelentkezéshez vonatkozó döntés. 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a jelen határozat melléklete szerinti tartalmú csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásával csatla-
kozzon a „Green City Accord – Tiszta és egészséges városok Európáért” – című kezdeményezéshez. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködő:  Pályázati Osztály 
Határidő:  azonnal 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

286/2021. (IV.29.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként ‒ a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgya: 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Közgyűlés 
feladat- és hatáskörében eljárva – a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom a 2020. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 
 
Felelős:  Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Belső Ellenőrzési Osztály 

  Határidő: döntés tekintetében azonnal, illetve aláírás vonatkozásában a jóváhagyást 
követően azonnal 

 

 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

287/2021. (IV.29.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat- 
és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: a KEHOP-3.2.1.-15-2019-00032 megnevezésű projekt keretein belül a Miskolc, 11509/5 

helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása és a Miskolc, 4752/3 hely-
rajzi számú ingatlanon tartós földhasználati jog biztosítása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként döntök arról, hogy a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodás 
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében tulajdonjog ingyenes átruházása jogcímén a Miskolc, I. 
kerület (Belterület) „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 11509/5 helyrajzi számú ingatlan a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorciumot alkotó Miskolci Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Ön-
kormányzati Társulás, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, 
valamint a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás részére kö-
zös tulajdonként és arányosan elidegenítésre kerüljön. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként döntök arról, hogy a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodás 
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében a Miskolc, I. kerület (Belterület) „kivett telephely” meg-
nevezésű 4752/3 helyrajzi számú ingatlanon építés alatt álló felépítményen a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorciumot alkotó Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 
az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Hernád Völ-
gye és Térsége Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás ráépítés jogcímén előzetesen tulaj-
dont szerezzen, valamint ezen ingatlanon  a felépítmény által elfoglalt területre az ingatlan-nyilvántar-
tásban az ingatlan terhére arányosan földhasználati jog kerüljön bejegyzésre a fenti társulások javára. 

 
3. A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a határozat 1. pont-

jában meghatározott, illetve az Önkormányzat érdekeit szolgáló egyéb feltételekkel a ingyenes 
tulajdonátruházási szerződés megszövegezéséről és aláírásra történő előkészítéséről. Az ingatlanfor-
galmi értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke 32.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harminc-
kétmillió forint + az általános forgalmi adó. 
 
 

4. Szintúgy a Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a határozat 
2. pontjában meghatározott, illetve az Önkormányzat érdekeit szolgáló egyéb feltételekkel a tartós 
földhasználati jogot alapító, valamint a felépítményen tulajdonszerzést biztosító szerződés megszö-
vegezéséről és aláírásra történő előkészítéséről. Meghatározom továbbá, hogy a szerződésnek egyide-
jűleg meg kell felelnie az alábbi feltételeknek is: 

a) a szerződés legalább a fenntartási időszak végéig szól,  
b) a szerződés tartalmazza fenntartási időszakra, a támogatási kérelem fejlesztés megvalósítására 

vonatkozó biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget,  
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c) a szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt ren-
des felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A szerződésben foglalt jo-
gok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag az irányító ha-
tóság előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható,  

d) a szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, ami a bérlő, használó számára az elvitel 
jogát korlátozná,  

e) a szerződésnek tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely biztosítja, hogy az ingatlan tulaj-
donosa a fejlesztés révén ne részesülhessen – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan 
előnyben (pl.: a jogviszony megszűnésének szabályozása körében ki kell térni különösen a 
fejlesztés esetleges maradványértékének elszámolására, oly módon, hogy az ingatlan tulajdo-
nosa a maradványérték megtérítésére köteles, amennyiben az nem került egyéb módon ellen-
tételezésre).  

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  Az 1-2. pont tekintetében azonnal, a 3-4. pontok tekinte-

tében a határozat megszületésétől számított 30 nap. 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

288/2021. (IV.29.) 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva ‒ az alábbi határozatot hozom: 
 
Tárgy: Az „Arany Szarvas Gyógyszertár” patikabútorzat Herman Ottó Múzeum részére történő 

vagyonkezelésbe adása, ezzel összefüggésben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, valamint Herman Ottó Múzeum között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása 

 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
valamint Herman Ottó Múzeum között 2013. július 1. napján létrejött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról döntök, oly módon, hogy az „Arany Szarvas” Gyógyszertár belső muzeális értékű 
bútorzata a Herman Ottó Múzeum térítésmentes vagyonkezelésébe kerüljön a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. §-a, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 19. pontja és 11. §-a alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában rögzített közfel-
adat ellátás elősegítése céljából. 

 
2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a határozat 1./ 

pontjában meghatározott feltételekkel a vagyonkezelési szerződés módosításának elkészítéséről. 
 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: a döntés meghozatalát követő 30 napon belül 

 

 Veres Pál 
  polgármester 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

289/2021. (IV.29.) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása a Mechatronikai 

IP.12995/8 és 12995/9 hrsz. ingatlanok területére 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a jelen határozat 1. melléklete sze-

rinti tartalommal – jóváhagyom Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-

75/16.321-2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének módosítását. 

 

Felelős:       Polgármester 
Végrehajtásért felelős:          Főépítész 
Közreműködik: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:                            Azonnal 

 
  
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

290/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület 2020. évi Kulturális Mecénás Alap 

pályázatához kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 24. sorában szereplő HOLDAM 
Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület a részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást a 
„Születés hete rendezvény a Holdam Egyesület szervezésében” célra használhatja fel a pályázó, 
továbbá a megállapodásban rögzített felhasználási határidő 2021. szeptember 30. napjáig 
meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 2021. október 31. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondos-

kodjon a támogatási szerződés módosításáról.  
 
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

291/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Független Salsafüggők Egyesület 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához kap-

csolódó módosítási kérelmének elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 19. sorában szereplő Független 
Salsafüggők Egyesület a részére megítélt 50.000.- Ft összegű támogatást a „Tánc a miskolci mű-
vészetért” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban rögzített felhasználási határ-
idő 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 2021. október 
31. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

292/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Szávitri Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó módo-

sítási kérelmének elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 45. sorában szereplő Szávitri Alapít-
vány a részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást a „MesÉLŐ borÚT – mesés boros kalan-
dozások az Avason” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban rögzített felhasz-
nálási határidő 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 
2021. október 31. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

293/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatá-

hoz kapcsolódó módosítási kérelmének elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 58. sorában szereplő Zenével az Ifjú 
Tehetségekért Alapítvány a részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást a „Musical és Mis-
kolc 2020 – a ZENITA Alapítvány és a Miskolci Szimfonikus Zenekar közös gálaestje” célra 
használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban rögzített felhasználási határidő 2021. október 
30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 2021. november 30. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

294/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Nyilas Misi Alapítvány 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó 

módosítási kérelmének elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 43. sorában szereplő Nyilas Misi Ala-
pítvány a részére megítélt 50.000.- Ft összegű támogatást a „Adventi Közösségépítő nap a Nyilas 
Misi Alapítvány szervezésében” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban rögzí-
tett felhasználási határidő 2021. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás 
határideje 2021. szeptember 30. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 
 

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

 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

295/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Akarat SE 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázatához kapcsolódó 

módosítási kérelmének elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 19/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 15. sorában szereplő Mozgáskorláto-
zottak Akarat SE a részére megítélt 120.000.- Ft összegű támogatást a „az egyesület működésével 
kapcsolatos, versenyeztetési, létesítményhasználati és személyi kiadásokra” használhatja fel a 
pályázó, továbbá a megállapodásban rögzített felhasználási határidő 2021. december 31. napjáig 
meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 2022. január 31. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

296/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A MIVAS Miskolci Vasudvar Tenisz Sportegyesület 2020. évi Hazai, Nemzetközi, Sza-

badidő és Sportrendezvény támogatás pályázatához kapcsolódó módosítási kérelmének 
elbírálása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 20/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 9. sorában szereplő MIVAS Miskolci 
Vasudvar Tenisz Sportegyesület a részére megítélt 100.000.- Ft összegű támogatást a „Sportágvá-
lasztó” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban rögzített felhasználási határidő 
2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás határideje 2021. október 30. 
napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

297/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy:  Az Itthon Miskolcon Egyesület 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázatához kapcso-

lódó módosítási kérelmének elbírálása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága 21/2020. (IX. 29.) számú határozata mellékletének 26. sorában szereplő Itthon Miskol-
con Egyesület a részére megítélt 150.000.- Ft összegű támogatást a „13. Játékos VárosJárás c. kul-
turális társasjáték előkészítő feladatai” célra használhatja fel a pályázó, továbbá a megállapodásban 
rögzített felhasználási határidő 2021. október 30. napjáig meghosszabbításra kerül, az elszámolás 
határideje 2021. november 30. napjára módosul. 

 
2. A Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskod-

jon a támogatási szerződés módosításáról.  
 

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

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

298/2021. (IV.30.) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Miskolc város kitüntető címeinek, díjainak adományozása 

 

I. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva 

 

1. MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozok 
 

Dr. Sólyom Enikő és Kabdebó Lóránt részére. 
 

A kitüntetés 1-1 díszoklevélből, igazolványból, „Miskolc Város Díszpolgára” felirat körében a város címerét 

tartalmazó jelvényből, és a város címerével ékesített aranygyűrűből áll. 
 
2. PRO URBE kitüntető címet adományozok 

 

Dr. Marija Nikolajeva, Szimbiózis Alapítvány közössége, Tánczos Tamás (posztumusz) részére. 
 

A kitüntetés 1-1 plakettből, díszoklevélből és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrűből áll.  

 
3. Gálffy Ignác életmű-díjat adományozok 

 

Fügeczki Róbertné részére. 
 

A díj 200 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  

 
4. Herman Ottó tudományos díjat adományozok 

 

Dr. Fazekas Csaba részére.  
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél. 

 
5. Szemere Bertalan közéleti díjat adományozok 
  

Juhász Géza részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
 

6. Szabó Lőrinc irodalmi díjat adományozok 
 

Némethi Lajos részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
 

7. Kondor Béla képzőművészeti díjat adományozok 
 

Dr. Kavecsánszky Gyula részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
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8. Reményi Ede zenei díjat adományozok 
 

MDB Swing és Jazz Zenei Egyesület részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél. 
 

9. Déryné színházi díjat adományozok 
 

Rusznyák Gábor részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél. 
 

10. Miskolc Város Építészeti Alkotói díjat adományozok 
 

Szűcs Gábor részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél. 
 
11. Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díjat adományozok 

 

Dr. Panyi Béla részére. 
 

A díj 100 ezer Ft (megosztva 50-50 ezer Ft) pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  

 
12. Benkő Sámuel díjat adományozok 
 

Dr. Szemcsákné dr. Kovács Éva és Mélypataki Rita részére. 
 

A díj 100-100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél. 

 
13. Pedagógiai díjat adományozok 

 

Maleczkyné Hallók Edit, Pilz Olivér és Soltészné Széles Lúcia részére. 
 

A díj 100-100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
 

14. „Miskolc Város Turizmusáért” díjat adományozok 
 

Deutsch Miklós tulajdonos részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél 
 

15. „Az év sportolója” díjat adományozok 
 

Medgyessy Dóra, Tugyi Levente és a Jegesmedvék U 21-es csapata részére. 
 

A díj 100-100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
 
16. „Miskolc Város Sportjáért” díjat adományozok 

 

Király Sándor részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
 
17. „A Civilek Támogatásáért” díjat adományozok 
 

Seres Zsuzsanna részére. 
 

A díj plakett és díszoklevél.  
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18. „Az Év Civil Szervezete” díjat adományozok 
 

Miskolci Autista Alapítvány részére. 
 

A díj 100 ezer Ft (megosztva 50-50 ezer Ft) pénzjutalom, plakett és díszoklevél.  
 

19. Pro Minoritate díjat adományozok 
 

Orsós János részére. 
 

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és díszoklevél.   
 

20. Nívódíjat adományozok 
 

a „Csendes éj Miskolcon” karácsonyi videóüzenet, Csóka Edit, Csiribiri Zenekar, Diósgyőri 
Képzőművészeti Stúdió, Gajdos István Józsefné, István Nádor Borlovagrend, Magyar Rákellenes 
Liga Miskolci Alapszervezete és Tóth Pál Gyula részére. 
 

A díj 100-100 ezer Ft pénzjutalom és díszoklevél.  

 
21. Az Egyetemért – A Városért díjat adományozok 
 

Prof. Dr. Nagy Aladár részére. 
 

A díj plakett és díszoklevél.  
 

 

 

II. A díjak fedezete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III. 5.) önkormányzati rendeletében a 

„város által alapított díjak” soron rendelkezésre áll. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 

Határidő: az I. pont tekintetében azonnal, 

 a II. pont tekintetében a 38/2004. (XI. 10.) sz. 

rendelete szerinti későbbi időpontban 

 

  

III. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. évben kitüntetett személyekről és szervetekről 

a nyilvánosságot a sajtó útján tájékoztatni szükséges.   

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 

Közreműködik: Sajtó, Kommunikációs és Városmarketing Osztály 

Határidő: 2021. május 11. 

  
 
 Veres Pál 
  polgármester 
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Határozat 
 

299/2021. (IV.30.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata főállású alpolgármesterének megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet időtartama alatt a 
Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2021. május 1. napjától  
 

Szopkó Tibort 
 

(szül.: ………………., an.: ………….) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterének megválasztom. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 

 Veres Pál 
  polgármester 

  



XXXI. ÉVFOLYAM                                       4. sz.                                      2021. ÁPRILIS 

 

 120 

 
Határozat 

 
300/2021. (IV.30.) 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 
a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: 
 
Tárgy: Szopkó Tibor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet időtartama alatt a 
Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján a megválasztott főállású alpolgármester, Szopkó 
Tibor havi illetményét a polgármesteri illetmény 90 %-ában állapítom meg, amely a kerekítés szabályainak 
alkalmazásával 897.500 Ft (azaz nyolcszázkilencvenhétezer-ötszáz forint), havi költségtérítését pedig az 
illetménye 15 %-ában állapítom meg, amely 134.625 Ft (azaz egyszázharmincnégyezer-hatszázhuszonöt 
forint). 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Közreműködik:              Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 

 

 

 Veres Pál 
  polgármester 
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KIADJA: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

Szerkesztette: 

Busák Mária 

Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály 
Önkormányzati Igazgatási Osztály 

 

 

 

Jóváhagyta: 

Dr. Bodnár Tibor 
Önkormányzati Igazgatási Osztály 

osztályvezető 
 

 

 

KÉSZÜLT: 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

 


