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1 ALAPELVEK
Házirend célja: Tájékoztatást ad az intézmény működési rendjéről és a közösségi
élet szabályairól. Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel
elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus légkör kialakulását.
Az intézmény a feladatait úgy végzi, hogy az ellátást igénybe vevők számára biztosítsa
az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különösen:




az élethez, az emberi méltósághoz,
a testi épséghez,
testi és lelki egészséghez való jogot.

2 HÁZIREND HATÁLYA
2.1

TERÜLETI HATÁLYA

A házirend hatályos a MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY (továbbiakban: MESZEGYI) alapító okiratában
meghatározott, Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága (székhely:
3530 MISKOLC, ARANY JÁNOS U. 37.) Gyermekek Átmeneti Otthona működési
területén.
Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Gyermekek Átmeneti
Otthona telephely címe – 3515 Miskolc, Egyetem u. 1.

2.2





SZEMÉLYI HATÁLYA KITERJED
az intézmény ellátottaira,
az intézmény dolgozóira,
az ellátottakkal kapcsolatot tartó hozzátartozókra, törvényes képviselőkre,
önkéntesekre,
az intézményt bármely célból felkereső személyekre.

3 A HÁZIREND MEGISMERTETÉSE


Az intézményi elhelyezés alkalmával az ellátott otthonba történő felvételekor a
megállapodás tervezetét és a házirend egy példányát az elhelyezést végző
személy átadja, melyet az ellátást igénybe vevő személy aláírásával igazol.
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4 A HÁZIREND KÖZZÉTÉTELE



A Házirend 1 példánya jól látható helyen kerül kifüggesztésre az intézmény
telephelyének társalgójában, illetve faliújságon.
A Házirend a MESZEGYI honlapján is közzétételre kerül. A honlap címe:
www.meszegyi.hu)

5 AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJE
Az intézmény nyitvatartási rendje igazodik az ellátottak és hozzátartozóik
életritmusához, szükségleteikhez.

6 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
SZABÁLYAI
6.1

A GYERMEKEK ÉS FIATALOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

6.1.1 A gyermekek jogai
 Jogod van segítséget kapni a saját családodban történő nevelkedéshez,
személyiséged kibontakoztatásához, a fejlődésedet veszélyeztető helyzet
elhárításához a társadalomba való beilleszkedéshez, tartós betegség esetén
különleges ellátáshoz
 Jogod van az ártalmas környezeti és társadalmi hatások, egészségre káros szerek
elleni védelemhez
 Jogod van emberi méltóságod tiszteletben tartásához, a bántalmazással, az
elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez
 Jogod van ahhoz, hogy a közszolgálati médiákban fejlettségednek megfelelő,
ismereted bővítését segítő, erőszakmentes, a magyar nyelv és kultúra értékeit
őrző műsorokhoz hozzáférjél
 Jogod van a szabad véleménynyilvánításhoz, ahhoz, hogy tájékoztatást kapj
jogaidról, jogaid érvényesítésének lehetőségeiről
 Jogod van ahhoz, hogy személyedet, vagyonodat érintő minden kérdésben
véleményedet elmond
 Jogod van a téged érintő kérdésekben a megfelelő fórumoknál panasszal élni
 Jogod van alapvető jogaid megsértése esetén bíróságnál és 1997. évi. XXXI.
törvényben meghatározott szerveknél eljárást kezdeményezni
 Jogod van, hogy állandóságodat, érzelmi biztonságodat nyújtó teljes körű
ellátásban, gondozásban, megfelelő nevelésben, oktatásban részesülj
 Jogod van kezdeményezni gondozási helyed megváltoztatását, testvéreiddel való
együttes elhelyezésedet
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Jogod van részt venni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokban és
érdeklődésednek megfelelő szabadidős foglakozásokban
Jogod van vallási, lelkiismereti meggyőzésedet szabadon megválasztani,
kinyilvánítani, gyakorolni, hit- és vallásoktatásban részt venni
Jogod van véleményt kinyilvánítani a nevelésedről, oktatásodról, ellátásodról
Jogod van, hogy a személyedet érintő kérdésekben meghallgassanak,
tájékoztassanak
Jogod van érdekeid képviseletére, gyermekönkormányzat létrehozását
kezdeményezni
Jogod van támogatást kapni, hogy családi környezetedbe visszatérhess, jogod
van kezdeményezni visszatérésedet
Jogod van személyes kapcsolataid ápolására

6.1.2 A gyermekek kötelességei
 Megismerni és betartani a Gyermekek Átmeneti Otthona házirendjét,
balesetvédelmi szabályokat és tűzrendészeti utasításokat
 Képességeidnek megfelelően, rendszeresen tanulni
 A tankötelezettséggel járó feladataidat elvégezni
 A napirendnek megfelelően elvégezni munkádat
 Betartani a kulturált együttélés szabályait
 Tiszteletet tanúsítani valamennyi felnőtt és társaid iránt
 Óvni az intézmény felszereléseit, létesítményeit
 Védeni egészséged, mellőzni a dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást
 Fejlődésed érdekében, a veled foglalkozó felnőttek véleményét megtartani
 A személyeddel kapcsolatos nevelési eljárásokban együttműködni
6.2

A GONDOZOTTAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, AZ
EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI, A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

6.2.1








A tisztálkodás ideje és rendje, a ruházattal, textíliával, tisztálkodó
szerekkel való ellátás rendje
Felkelés után történjen meg a megfelelő tisztálkodás
Étkezés előtt, WC használat után kötelező a kézmosás
Az esti meleg vizes zuhanyozás kötelező- a meleg vízszolgáltatás intézeti
rendjének figyelembe vételével
A fürdő csapját az esetleges forrázás veszélye miatt- főleg alsó tagozatban a
nevelő kezelje. Mind a nevelő, mind a gondozottak kötelesek a víz
energiatakarékos felhasználásra odafigyelni
Hajmosás hetente legalább egyszer kötelező
Fogmosás minimum naponta kétszer: reggel és este kötelező
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Tisztítószerekről és tisztálkodási eszközökről, anyagokról a csoport havonta
szükség szerint gondoskodik
A növendékeknek fehérneműt (bugyit, zoknit, harisnyát) naponta, felsőruhát
szükség szerint, ágyneműt 2 hetente kell váltaniuk
Szükség szerinti ruházat biztosítása, tisztítása, esetenként beszerzése, cseréje.
A szükséges textíliával történő ellátás biztosítása.
Az életkornak megfelelő személyi higiéné, a tisztálkodás, a testápolás feltételeinek
biztosítása.
Elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása.

6.2.2 Szekrényrend
 A növendékek ruháinak elhelyezésére szekrényt, polcot kell biztosítani
 A növendékek csak a részükre kijelölt helyen tarthatják a ruhaneműiket,
személyes dolgaikat
 A szekrényben csak ruhanemű tartható. Élelmet a szekrényben tartani, tárolni tilos
 A szekrényben a felsőruhát akasztóra, a fehérneműt a polcra, szépen
összehajtogatva kell elhelyezni
 A szekrény rendjéért, tisztaságáért minden növendék egyénileg felelős, az
ügyeletes nevelővel
 Valamennyi gyermek ruhaneműjéről személyi leltárt kell készíteni, melyről 1
példányt szükség szerint a szekrényben lehet elhelyezni
 A tanszereket minden növendék külön-külön a saját szekrényében, vagy
íróasztalának fiókjában tartja
 A növendékek kötelesek asztalaikat, tankönyveiket, tanszereiket állandóan
rendben és tisztán tartani
6.2.3 A folyosók rendje
 A folyosó legyen mindig világos, ízlésesen dekorálva
 Az Otthon folyosóin és a lépcsőházban a gondozottak fegyelmezetten
közlekedjenek, annak tisztaságát óvják

6.2.4 Az étkezések ideje és rendje
 Az átmeneti otthon növendékei napi ötszöri étkezést kapnak
 Az étkezések idejét az átmeneti otthon napirendje határozza meg, melyet az
egység korösszetételének és iskolai elfoglaltságainak figyelembevételével kell
biztosítani
 A gyermekcsoportok étkezőjükben családias légkörben étkeznek
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Az étkezéshez a megfőzött, illetve a hidegélelmet annak szállításához
rendszeresített fedett edényben kell az egységbe felvinni. A szolgálatos nevelő
köteles gondoskodni a megfelelő edényről
A növendékek az étel felvitelében közreműködnek, a terítésben, tálalásban,
felszolgálásban, az edények, eszközök összerendezésében segédkeznek
Az evőeszközt minden növendéknek rendeltetésszerűen kell használnia. A
kulturált étkezést, annak szabályait, mindenkinek- életkorához mérten- el kell
sajátítania
Az asztal és étkezőhelyiség tisztaságára ügyelni kell
Azok részére, akik a normál ételt nem ehetik, az orvos előírásának megfelelően
diétás ételt kell készíteni
Az étkezés befejeztével az evőeszközöket és a tányérokat a növendékeknek
rendben össze kell rakniuk és elmosogatniuk. Az ügyeletes feladata az ételszállító
edények mosogatása, a konyha rendjének biztosítása, az ételmaradékok levitele
a tárolóba
Az igazoltan távollévő, később érkező növendékek ételét az egység köteles
félretenni és az ételt jellegének megfelelő módon tárolni
Ételelvonással, repeta megvonással a növendékeket büntetni nem szabad!

6.2.5 Az éjszaka rendje
 A villanyoltás idejét a napirend határozza meg, figyelembe véve a gyermekek
életkorát
 A szolgálatos nevelő meggyőződik arról, hogy villanyoltás után a növendékek
lefeküdtek-e és rend van-e a hálókban
 A szükséges irányfényeknek villanyoltás után is égniük kell egész éjszaka
 Villanyoltás utáni mesélést, rádióhallgatást, televízió nézést, valamint egyes
gondozottaknak és csoportoknak indokolt, rendkívüli esetben való fennmaradást
a szolgálatban lévő engedélyezi, szabályozza
 Lefekvés előtti szellőztetésről minden esetben gondoskodni kell

6.2.6 Az otthon belső életének egyéb szabályai
 Este 19.30 órakor valamennyi gyermek a saját csoportjában kell, hogy
tartózkodjon, a csoportokban, lépcsőházakban más otthon vagy csoport
gyermekei nem lehetnek
 A szemetes és az ételmaradékos edény levitele, kiürítése 19.30 óráig történjen
meg
 A gyógyszerezés, egészségügyi ellátás is lehetőség szerint 19.30 óra előtt
történjen meg
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6.2.7 Napirend az átmeneti otthonban
Napirend munkanapokon:














6.00 óra: Ébresztő
6.00 – 7.25 óráig: Mosakodás, öltözködés, egységrend elkészítése, tisztaság, rend
ellenőrzése
6.45 – 7.25 óráig: Reggeli, leckeismétlés, konyha rendbetétele
7.00 óráig: Iskolába történő elindulás
7.35 – 16.00 óráig: Tanulás az iskolában
13.00 – 15.00 óráig: Kézmosás, ebéd
14.00 órától: Pihenés, tevékenységi köri foglakozások, szabadidős
tevékenységek, otthon körüli munkák, játék, sport, séta, kultúrélet stb.
15.30 – 16.00 óráig: Uzsonna, tanulásra készülés
14.00
–
18.00
óráig:
A
gyermekcsoportok
egyéni
tanulása.
A szabadidő jobb megszervezése érdekében és az egyéni eltérő tanulási
képességek miatt a gyermekcsoportok egyéni tanulása különböző időben is
történhet.
18.00 – 18.30 óráig: Kézmosás, vacsora, szabadidős tevékenységek (olvasás,
játék, televízió nézés, zenehallgatás, beszélgetések stb.)
o Egység takarítása, mosogatás.
o Esti mosdás, fürdés
21.00 órakor: Villanyoltás

Napirend munkaszüneti napokon:







Folyamatos ébresztő, mosakodás, öltözködés, kézmosás, reggeli
o Egység takarítása
10.00 – 13.00 óráig: Egyéni tanulás, korrepetálás, szabadidős tevékenységek,
játék, közös sütés, főzés, - kertészkedés,
13.00 – 14.00 óráig: Kézmosás, ebéd
14.00 órától: Egyéni kimenők
o Bennmaradók részére közös programok, szabadidős tevékenységek
18.00 órától: Kézmosás, vacsora
o Vacsora után azonos a munkanapok rendjével
Villanyoltás 21.00 órától

6.2.8 Az eltávozás rendje
 10 éves korig önálló kimenő nincs
 10 - 14 éves korig
o hétfő - csütörtök és vasárnap 18.20-ig
o péntek - szombat 20.00-ig
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14 - 16 éves korig
o hétfő - csütörtök és vasárnap 19.00-ig
o péntek - szombat 21.00-ig
16 - 18 éves korig
o hétfő - csütörtök és vasárnap 21.00-ig
o péntek - szombat 23.00-ig

A kimenők rendje tanulmányi eredménytől, és a magatartástól függően változhat.
6.2.9 Látogatás és kapcsolattartás rendje
 Szülő, az intézményben előzetes bejelentés nélkül a hét minden napján 6:00 –
17:00 óra között látogathatja meg gyermekét
 Látogató (egyéb rokon, barát, ismerős) hétköznap, 15-18 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon 15-19 óráig tartózkodhatnak az intézményben
 Ha a bíróság, vagy a gyámhivatal a kapcsolattartást szabályozta, akkor a
látogatási idő ahhoz igazodik (pl.: különélő szülők esetében)
 Rendkívüli esetben az ügyeletes dolgozóval egyeztetett módon a meghatározott
időn kívül is lehetséges látogató fogadása, elsősorban a közeli hozzátartozók
részére, illetve, ha látogatás a gyermekek érdekét szolgálja
o Látogatót elsősorban a saját szobában kell fogadni. Az intézmény biztosítja
a kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit
o A látogató a látogatás ideje alatt köteles a Házirendhez igazítani
viselkedését. Egyébként fel kell szólítani az intézmény elhagyására
o A Házirendet megsértő látogató az intézményből kitiltható
6.3

III. SZEMÉLYES TÁRGYAK ÉS HASZNÁLATUK, AZ ÉRTÉKMEGŐRZÉSRE
ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI



Az Átmeneti Otthonba történő bekerüléskor a gyermek magával hozhatja saját
használati tárgyait (ékszer, mobiltelefon, könyv, játék stb.), ruházatát
A saját tulajdonú tárgyakról a felvételkor leltár készül. Az intézményi jogviszony
megszűnésekor a személyes tárgyakat e leltár alapján kapja vissza a gyermek
Az Otthonban minden lakó részére az intézmény zárható szekrényt biztosít, ahol
a személyes tárgyak elhelyezhetők. Az értékesebb (10.000,- Ft érték feletti) tárgy
elhelyezésére és megőrzésére az intézmény az e célra külön biztosított
pénzkazettában van mód igény esetén
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7 PANASZJOG GYAKORLÁSA
7.1









7.2









ELLÁTOTTAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az ellátottnak joga van helyzete rendezéséhez, a gondozást kiváltó okok
megszüntetéséhez szükséges segítséget megkapni. A segítség a szociális munka
eszközeivel való támogatáson kívül, kiterjed azoknak a tárgyi feltételeknek és
természetbeni juttatásoknak a biztosítására is, amikre az ellátott saját erejéből
nem képes
Joga van arra, hogy cselekvőképes, önálló döntések meghozatalára is képes
egyénként kezeljék
Joga van ahhoz, hogy az intézményi ellátás során a közösség érdekeinek
figyelembe vétele mellett egyéni szükségletei ne sérüljenek. A gondozásba vett
személyeknek joguk van külső kapcsolataik ápolására
A gyermekeknek joguk van a vérszerinti szülővel való kapcsolattartáshoz
szükséges segítségre
Az ellátottnak kötelessége az intézménnyel, annak dolgozóival együttműködni. Az
együttműködés elvárható szintje függ az ellátott állapotától és korától
Az ellátottaknak kötelességük az intézményt és annak munkatársait tiszteletben
tartani és ennek megfelelő magatartást tanúsítani. Házirend többszöri és súlyos
megsértéséért az intézményegység vezető az ellátást megszüntetheti
SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A szülő törvényes képviselői jogait folyamatosan gyakorolja
Minden gyermekét érintő lényeges kérdésben döntési joga és kötelezettsége van
Az elhelyezés alatt, kizárólag a gondozással járó jogokat és feladatokat ruházza
át, illetve osztja meg a szolgáltatást nyújtóval
A gyermek elhelyezésével történő ellátás folyamán a cél az, hogy a szülő és
gyermeke kapcsolata minél élőbb és jobb minőségű maradjon
Az ellátott gyermek szülőjének és törvényes képviselőjének kötelessége
együttműködni a szolgáltatóval a gyermek ellátásában
Az együttműködés kiterjed a gondozási célok eléréséhez szükséges információk
megadására és a gondozási terv elkészítésében való közreműködésre is
Az intézmény dolgozóival való együttműködés mellett tisztelettudó magatartás és
hangvétel alkalmazása
Az intézmény épületében és vagyontárgyaiban gyermeke által okozott szándékos
rongálás kárát megtéríteni
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7.3

ÉRDEKVÉDELEM

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, mely véleményezési és
egyetértési jogot gyakorol az intézményen belül az Otthon programjával,
napirendjével, házirendjével kapcsolatban.
Az Érdekképviseleti Fórum szavazati jogú választott tagjai:
 az ellátásban részesülő gyermekek részéről 2 fő képviselő
 az ellátásban részesülő gyermekek szülei közül 2 fő
 az intézmény dolgozóinak 1 fő képviselője,
 az intézmény fenntartójának 1 fő képviselője
A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője panasszal élhetnek az
intézményvezetőjénél és az Érdekképviseleti Fórumánál, amennyiben kifogásolják az
intézmény működésének rendjét, vagy úgy érzik jogsérelem érte őket
Az Érdekképviseleti Fórum
 Megvizsgálja a felé benyújtott panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben
 Intézkedéseket kezdeményezhet a benyújtott panaszokkal kapcsolatban a
fenntartónál és a gyermekjogi képviselőnél
 Véleményt nyilváníthat az Otthonban ellátott gyermeket érintett ügyekben az
intézményegység vezetőjénél
Az intézményegység vezetőhöz benyújtott panaszt az intézményegység vezető
köteles kivizsgálni, szükség szerint a panasz orvoslásánál az érdekképviseleti fórum
véleményét figyelembe venni. A panaszt tevő az intézményegység vezetőhöz és az
érdekképviseleti fórumhoz benyújtott panaszára az intézményegység vezetője 15
napon belül írásban nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy a megtett
intézkedéssel a panaszt benyújtó nem ért egyet, az intézmény fenntartójához vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.
Panasz esetén jogorvoslat kérhető szóban és írásban az intézmény igazgatójától, a
fenntartótól, az ellátott jogi, valamint a gyermekjogi képviselőtől, (elérhetőségeik
kifüggesztésre kerültek).
Az intézmény szakmai vezetőjének fogadóórája: Minden hétfőn: 9:00-11:00-ig.
7.4

SZABAD VALLÁSGYAKORLÁS BIZTOSÍTÁSA

A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás, vagy más
meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot,
hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények,
szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal

3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu

együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását
mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.
A lelkiismereti vagy vallási meggyőződés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása
és megvallása, továbbá annak megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit előny
vagy hátrány nem érhet.

8 AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI, MÓDJA
Az átmeneti gondozást meg kell szüntetni:





ha a szülő vagy a törvényes képviselő kéri
ha a gyermek súlyos magatartási problémái miatt az intézmény az ellátás
megszüntetését javasolja
a házirend súlyos megszegése esetén
ha a gondozás alapjául szolgáló ok már nem áll fenn

Az átmeneti gondozás megszűnik: ha a gondozás időtartama eltelt.
A házirend súlyos megszegésének minősül





ismétlődő, a többi ellátott nyugalmát megzavaró, testi épségét veszélyeztető
magatartás
ismétlődő ittas állapot
intézményi ellátotti vagyon szándékos megkárosítása, lopás, rongálás
együttélési, illetve az intézmény dolgozóival való együttműködési, magatartási
szabályok ismétlődő és súlyos megszegése

9 VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1

Vagyon- és tűzvédelem

Minden ellátást igénybe vevő és dolgozó kötelessége az intézmény vagyontárgyainak,
berendezéseinek védelme, rendeltetésszerű használata, állapotának megóvása.
A Tűzvédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza a dohányzással, az elektromos
eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos tűzvédelmi tudnivalókat.

9.2

Szándékosan okozott kár megtérítése

A szándékos károkozásért az ellátást igénybe vevő és dolgozó anyagilag is felelős.
Különösen szándékosnak kell
befolyásoltságból eredő károkozást.

tekinteni

az
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agresszivitásból,

alkoholos

Az intézmény fenntartója:
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szakmai felügyeletet gyakorló önkormányzati szerv:
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
LAKOSSÁGSZOLGÁLATI FŐOSZTÁLY
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLYA

10 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az intézmény munkatársai a szakmai jogszabályokban foglaltak szerint a Szociális
Munka Etikai Kódexében rögzített alapelvek szigorú betartásával kötelesek végezni
munkájukat.
A Házirend hatálya a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Gyermekek Átmeneti
Otthona ellátottaira terjed ki.
1.

Az

intézmény

Házirendje

a

fenntartó

jóváhagyásának

időpontjától

visszavonásig érvényes.
2.

A Házirendet jól látható helyen ki kell függeszteni, hogy a jogosultak, a
hozzátartozóik és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető
legyen.

3.

A Házirend egy példányát az ellátás igénybevételekor az intézmény vezetője
átadja a jogosultnak.

4.

A Házirend végrehajtásáról az intézmény intézményvezetője gondoskodik. A
Házirend 1993. évi III. törvény és az 1/2000. ( I. 17.) SzCsM rendelet alapján
készült.

Miskolc, 2022. ____________________________

___________________________
igazgató
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Záradék

A Házirend Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének jóváhagyásával lép
életbe.

Jóváhagyta:

Miskolc, 2022. ________________________________

_________________________________
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu

