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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 
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39/2021.(XI.30.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

40/2021.(XI.30.) A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról  

41/2021.(XI.30.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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rendelet módosításáról 

 

43/2021.(XI.30.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú 
Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) 
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II. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI 

 

2021. november 25. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

460/2021.(XI.25.) Egyedi szociális hatósági ügyben fellebbezéssel kapcsolatos döntések 
meghozatala 

 

461/2021.(XI.25.) II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör 
betöltésére kiírt pályázat elbírálása és döntés intézményvezetői 
munkakör betöltéséről 

 

2021. november 25. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

462/2021.(XI.25.) Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2022-
2024. évekre 

 

463/2021.(XI.25.) Közterületek elnevezése  

464/2021.(XI.25.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei és 
minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai, valamint a Miskolc 
Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló rendezetlen követelések, 
kötelezettségek hosszútávú rendezésére vonatkozó döntések 

 

465/2021.(XI.25.) Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház 
Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyása 

 

466/2021.(XI.25.) Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyása 

 

467/2021.(XI.25.) A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 

468/2021.(XI.25.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

 

469/2021.(XI.25.) Az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a települési önkormányzati 
képviselők munkájáról szóló tájékoztatás tudomásulvétele 

 

470/2021.(XI.25.) A Miskolc, Széchenyi utca 107. sz. alatti ingatlan második emeletének 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és a 
kapcsolódó ingó vagyonelemek ingyenes használatba adására a 
Pályázati Főosztály működésének biztosítása érdekében 

 

471/2021.(XI.25.) Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala  

472/2021.(XI.25.) Ingatlanrész értékesítése a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére  

473/2021.(XI.25.) Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
a TOP-6.4.1 projekt keretében tervezett kerékpárutak, és a Lajos 
Árpád utca meghosszabbításának kiépítése vonatkozásában 
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III. 

 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT 
HATÁSKÖRBEN, VALAMINT HALASZTHATATLAN ÖNKORMÁNYZATI 

ÜGYEKBEN MEGHOZOTT HATÁROZATOK 

 

57/2021.(XI.3.) A Miskolc Holding Zrt. tulajdonában álló meghatározott 
munkaeszközök adásvétel útján történő megszerzése 

 

58/2021.(XI.4.) 2021. november és december hónapokra tervezett tűzifa osztással 
kapcsolatos döntés meghozatala 

 

59/2021.(XI.4.) A Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány támogatása  

60/2021. (XI.4.) A Miskolc, 70699/1 helyrajzi számú ingatlanra megvalósítandó 
víziközművek miatt a Magyar Állam tulajdonában álló Miskolc 
70779/3 hrsz.-ú ingatlanon ivó-vízbekötés szolgalmi jog alapítására, 
valamint korlátozási kártalanítás tárgyában megállapodás 
megkötésére a Magyar Közút NZrt.-vel 

 

61/2021. (XI.5.) Közlekedésbiztonsági Operatív Munkacsoport Ügyrendjének 
módosítása 

 

62/2021. (XI.8.) Az „I 4 Solar, Borsod” című projekt beruházási koncepciójának 
elkészítésére és pénzügyi támogatására vonatkozó támogatási 
szerződés megkötése és konzorciumi megállapodás aláírásának 
jóváhagyása 

 

63/2021. (XI.11.) Ingatlanra való bejutás engedélyezése céljából egyezség kötése  

64/2021. (XI.15.) Hozzájárulás az Országos Mentőszolgálat részére helyiség 
biztosításához, COVID mintavételi pont céljára 

 

65/2021. (XI.15.) A Miskolc Holding Zrt.-vel a Miskolc, Hunyadi utca 19. szám alatti 
ingatlan meghatározott területére vonatkozó bérleti szerződés 
megkötése 

 

66/2021. (XI.17.) Miskolc, Glanzer Miksa utcában elhelyezkedő ingatlan 
telekkiegészítése 

 

67/2021. (XI.22.) Miskolc Megyei Jogú Város településképvédelmi rendelet – egyedi 
védelem kiterjesztése; CityLight berendezések kiegészítő 
szabályozása vonatkozásában történő – módosításával összefüggő 
véleményezési eljárás lezárására vonatkozó döntés meghozatala 

 

68/2021. (XI.22.) A 21. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése 
tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 

 

69/2021. (XI.22.) Miskolc, 45729/3 és a 47676 hrsz.-ú, természetben 3516 Miskolc, Kis 
Benedek utcában található ingatlanok érdekében megépült ivó- és 
szennyvízvezeték víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként 
történő térítésmentes vagyonátvétele 

 

70/2021. (XI.22.) Miskolc, Tarna utca 12584/1 és a 12585/1 hrsz.-ú ingatlanokon  
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megépült ivóvízvezeték és gravitációs szennyvízcsatorna víziközmű 
vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes 
vagyonátvétele 

71/2021. (XI.24.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
gazdasági igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére 
vonatkozó döntés meghozatala 

 

72/2021. (XI.29.) Az MVK Zrt. Közszolgáltatási Követelményének módosítása  

73/2021. (XI.29.) a Miskolc, Adler Károly utcában elhelyezkedő 13093/4 helyrajzi számú 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése 

 

74/2021. (XI.30.) Bartók+ színes ábrás megjelölésre vonatkozó védjegyoltalom 
megvásárlása 
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IV. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI ÁLTAL 

MEGHOZOTT HATÁROZATOK 
 

IV. 1. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 

BIZOTTSÁGA ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

2021. november 22 napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

15/2021.(XI.22.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulójában beérkezett pályázatok elbírálása 

 
2021. november 22 napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 

16/2021.(XI.22.) A 2021. évi Kulturális Mecénási Alap pályázatához kapcsolódó 
támogatás módosítási kérelmének elbírálása 

 
IV.2. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA  
ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

2021. novemtóber 22. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

10/2021.(XI.22.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulójában beérkezett pályázatok elbírálása 

11/2021.(XI.22.) Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 

 
IV.3. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA  

ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 
 

2021. november 24. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 

46/2021. (XI.24.) Miskolc, Klapka György utca 27. szám alatt elhelyezkedő ingatlan 
elidegenítése 

 
2021. november 24. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

47/2021. (XI.24.) Lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 

48/2021. (XI.24.) Jogi személy javára önkormányzati bérlakások biztosítása 

49/2021. (XI.24.) A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolás 
időszakát lezáró beszámolójának jóváhagyása és kapcsolódó 
döntések meghozatala 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 

 
2021. november 25. napján tartott nyílt ülésen hozott rendeletek: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 
39/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló  

8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
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1.§ 
 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2.§ 
 

 (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetését 
a)    57.636.832.915 Ft költségvetési bevétellel, 
b)    94.503.215.073 Ft költségvetési kiadással, 
c)  - 36.866.382.158 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)   - 3.782.162.401 Ft működési egyenleg, 
cb) - 33.084.219.757 Ft felhalmozási egyenleg, 
d)  44.467.616.942 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)  7.601.234.784 Ft finanszírozási kiadással, 
f) 36.866.382.158 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 102.104.449.857 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -3.782.162.401 Ft működési 

egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -33.084.219.757 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az 
e) pontja szerinti 7.601.234.784 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 44.467.616.942 Ft 
finanszírozási bevételből finanszírozza. 

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

pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket és 
kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatonként, 
mérlegszerűen az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

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

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata        47.108.590.030 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 10.624.324.092 Ft, 
  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata  17.000.000 Ft, 
 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 1.834.321.746 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata   20.731.905.565 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata   437.906.936 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata  13.480.131.691 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka     524.870.523 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka                                                                            0 Ft , 
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata   47.394.625.043 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata  45.071.619.309 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 283.884.505 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata   2.039.121.229 Ft, 



 

XXXI. ÉVFOLYAM                                 _       11. sz. _                                    2021. NOVEMBER 

 

10 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata         7.601.234.784 Ft.” 

 
2.§ 

 
(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

   (12)   A R. 12. melléklet helyébe a 12. melléklet lép. 
 (13)   A R. 13. melléklet helyébe a 13. melléklet lép. 
 

3.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2021. november 25. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 

 

 
 

/A rendelet melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
40/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

  
 a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk  
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága  
 
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. 
melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével  
a következőket rendeli el: 

1.§ 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat 
bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és 
feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse. 
 

2.§ 

(1) Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozása, az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek, az évente ismétlődő rendszeres egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz 
átadások 2022. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi kiadási 
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előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a szükségletnek 
megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, 
támogatások, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai. 

 
(2) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő  

a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített számadási kötelezettségnek eleget tett, 
továbbá igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. 

 
3.§ 

 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában: 
 
a)  az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések 

a 2021. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megtett 
kötelezettségvállalások pénzügyi áthúzódásainak megfelelően, 

 
b) a folyamatban lévő, több éves kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére 

kötelezettségvállalásra támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés alapján  
a megelőző év szabad előirányzatai terhére kerülhet sor. 

 
4.§ 

 
A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, 
azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével: 
 

 az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem szereplő, de a Közgyűlés korábbi döntése alapján 
2022. évre ütemezendő feladatokra a várható éves költségvetési előirányzatuk időarányos része 
finanszírozható, 

 

 a feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
egyes kiemelt, különösen különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében, továbbá terület 
előkészítés, terveztetés és közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint  
a folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok érdekében az átmeneti gazdálkodás 
időszakában összességében maximum 500 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon.  

 
5.§ 

 
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új költségvetési 
rendeletbe be kell építeni.  

6.§ 
 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.  
 
Miskolc, 2021. november 25. 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 
  



 

XXXI. ÉVFOLYAM                                 _       11. sz. _                                    2021. NOVEMBER 

 

13 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 

41/2021 (XI.30.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
35. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 1.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„16. § 
 

(1) A Közgyűlésre a települési képviselőkön, tisztségviselőkön, a jegyzőn és az aljegyzőkön kívül meg kell 
hívni: 
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
b) a város országgyűlési képviselőit, 
c) azt az alpolgármestert, aki nem tagja a Közgyűlésnek, 
d) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 
e) a napirend előadóját, amennyiben egyébként nem kötelezően meghívott, 
f) akinek meghívása jogszabály szerint kötelező, 
g) akinek a meghívását a polgármester vagy a Közgyűlés a megtárgyalandó napirend témájától 

függően indokoltnak tartja, 
h) az adott napirendhez kapcsolódóan a tevékenységi körük szerint érintett civil szervezeteket, 
i) a Polgármesteri Hivatal kabinetvezetőit, kabinetvezető-helyetteseit, illetve főosztályvezetőit és 

főosztályvezető-helyetteseit, osztályvezetőit, 
j) közvetve, vagy közvetlenül 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselőit, 
k) indokolt esetben az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, 
l) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, 
m) a diákpolgármestert és a diákönkormányzat elnökét. 
(2) A diákpolgármester és a diákönkormányzat elnöke a Közgyűlés ülésén tanácskozásai joggal vehet 
részt.” 

2. § 
 

A Rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„51. § 
 

Az állandó bizottságok ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek: 
a) a polgármester, 
b) alpolgármester, 
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c) bármelyik települési képviselő, 
d) a Polgármesteri Hivatal feladatkörében érintett szervezeti egységének megbízottja, 
e) a bizottság által meghívott személyek és szervezetek, 
f) ifjúságpolitikát érintő kérdések tárgyalása esetén a diákpolgármester,  
g) azon Miskolc területén tevékenykedő civil szervezetek, önszerveződő közösségek és egyeztető 

fórumot biztosító ágazati civil műhelyek delegáltjai – melyek a megalakulásukról szóló 
jegyzőkönyvet előzetesen az Önkormányzat számára megküldik – a tevékenységükhöz kapcsolódó 
napirendi pontok esetében.” 

3. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

4. § 
Hatályát veszti a Rendelet 
a) 7. § (1) és (2) bekezdése, 
b) 61. § b) pontja. 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 2021. november 25. 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
 

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

 

42/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) 
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda, Aggteleki Nemzet Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály véleményének, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint 
meghatározott partnerek véleményének, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében és 1. melléklet 1.1.1. alpontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (8) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Buszmegállók 50 méteres környezetében új CityLight reklámhordozó nem helyezhető el.” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2021. november 25. 
 

 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző                 polgármester 

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

43/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében és 42. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda, B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi 
Hatósági Szolgálat, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, B-A-Z. 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs 
és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, mint katonai 
légügyi hatóság, B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 
Főosztály Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális 
beruházásokért felelős államtitkár, Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály, B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés helyi szabályait 
rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint meghatározott partnerek véleményének, 
valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében és 1. melléklet 1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és 
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: MÉSZ) 24. melléklete – 21-3. szelvény elnevezésű belterületi szabályozási 
tervlapja – az 1. melléklet szerint módosul. 
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2. § 

A MÉSZ 24. melléklete – 30-4. szelvény elnevezésű belterületi szabályozási tervlapja – a 2. melléklet 
szerint módosul. 

3. § 

A MÉSZ 24. melléklete – 48-1. szelvény elnevezésű belterületi szabályozási tervlapja – a 3. melléklet 
szerint módosul. 

4. § 

A MÉSZ 25. melléklete –21. szelvény elnevezésű külterületi szabályozási tervlapja – a 4. melléklet szerint 
módosul. 

5. § 

A MÉSZ 25. melléklete – 53. szelvény elnevezésű külterületi szabályozási tervlapja – az 5. melléklet 
szerint módosul. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2021. november 25. 
 

 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 

 
/A rendelet melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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II. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI 

 

2021. november 25. napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

 
 

460/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezéssel kapcsolatos döntések 
meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat fellebbezések 
elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális hatósági 
ügyekben hozott I. fokú döntések ellen benyújtott fellebbezéseket és a határozat melléklete szerint az 
alábbi döntést helybenhagyja: 
 

 I. fokú határozat száma Kérelmező Ügyiratszám 

I/1. SZOC: 348979-3/2021. számú I. 
fokú határozat 

 409163/2021. 

II/2. SZOC: 348326-10/2021. számú I. 
fokú határozat 

 409198/2021. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály  
Határidő:  8 nap 

 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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461/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére kiírt 
pályázat elbírálása és döntés intézményvezetői munkakör betöltéséről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által fenntartott II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11.) igazgatói (intézményvezetői) feladatainak ellátásával 
2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig terjedő határozott időtartamra – a munkaszerződés szerinti 
munkaköre mellett –  

Varga Gábor-t 
(szül.: ………….., ……………..; a.n.: ……………..; 

lc.: ………………………….) 
 
bízza meg azzal, hogy az igazgatói (intézményvezetői) megbízáshoz az 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) 
bekezdése alapján a miniszter egyetértése szükséges.  
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója, Varga Gábor havi munkabérét bruttó 600.000,- Ft, azaz bruttó hatszázezer forint 
összegben állapítja meg. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Csoma-Simon Mária (szül: …………….., 
szül.helye, ideje: ………………….; an.: ……………….; lc.: ………………….) a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatói megbízását – a kiírt igazgatói (intézményvezetői) pályázat 
eredményes elbírálására tekintettel – 2022. január 2. napjával visszavonja. 
  
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges 
munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánerőforrás Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  az 1. - 2. pont tekintetében azonnal,  
 a 3. - 4. pont tekintetében 2022. január 2. 
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2021. november 25. napján tartott nyílt ülésen hozott határozatok: 

 

462/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2022-2024. évekre 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 
módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció)” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat egyes saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 2022-2024. évekre 
történő megállapítása tárgyában elfogadott – és a 430/2021 (X.7.) közgyűlési határozattal módosított – 
91/2021. (III.4.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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463/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Közterületek elnevezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek 
elnevezésére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc 1377/6 helyrajzi számú közterületnek, és a 12560/2 helyrajzi számon 

„kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú közterületnek a Napfény utca 

elnevezést állapítja meg. 

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

településrészben lévő, Miskolc 12559 helyrajzi számú közterületnek, „kivett közforgalom elől el nem 

zárt magánút” művelési ágú közterületnek a Közdomb utca elnevezést állapítja meg. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc külterület településrészben 

lévő, Miskolc, 77044 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett közút” megjelölésű területnek a Régi 

vasút dűlő elnevezést állapítja meg. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc 49560/4 és 49553/3 helyrajzi számon „kivett saját használatú út” 

megjelölésű területeknek az Aranykalász utca elnevezést állapítja meg. 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc központi belterület 

településrészben lévő, 40846/2 helyrajzi számú „kivett közút” megjelölésű területnek a Május 1. 

telep elnevezést állapítja meg. 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, 47203 helyrajzi számú „kivett saját használatú út” megjelölésű területnek a 

Szűrszabó utca elnevezést állapítja meg. 

7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, 47132/2 helyrajzi számú „kivett közforgalom elől el nem zárt magán út” 

megjelölésű területnek az Enyedi György utca elnevezést állapítja meg. 

8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 
településrészben lévő, 12792/24 helyrajzi számú és 12797/13 helyrajzi számú „kivett út” megjelölésű 
területeknek a Margittai utca elnevezést állapítja meg. 

9. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő 47314 helyrajzi számú és a 42163/2 helyrajzi számú „kivett saját használatú 

út” megnevezésű területeknek az Apátsági út elnevezést állapítja meg. 

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

gondoskodjon a jelen határozat 1-9. pontjában meghatározott címkezeléshez kapcsolódó egyéb 

szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Közreműködik: 
 
Határidő: 

 
Polgármester 
Főépítészi Kabinet 
Városfejlesztési Főosztály 
Hatósági Osztály, Építési és Környezetvédelmi Osztály 
a határozat 1-9. pontja esetében azonnal, 
a határozat 10. pontja esetében jogszabályban előírt határidőn belül 
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464/2021. (XI.25.) számú határozat 

 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített 
többségi tulajdonú gazdasági társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve 
tagvállalatai között fennálló rendezetlen követelések, kötelezettségek hosszútávú 
rendezésére vonatkozó döntések 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági 
társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló rendezetlen 
követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a határozat 1. és 2. melléklete szerint 

– elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített többségi 
tulajdonú gazdasági társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között 2020. 
december 31-ei fordulónappal fennálló rendezetlen követelések, kötelezettségek állományát.  

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai, 
valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között a jelen határozati javaslat mellékleteiben 
meghatározott követelések, kötelezettségek összegének figyelembevételével, azok rendezési módjára 
is kiterjedőleg legkésőbb 2022. június 30. napjáig megállapodás kerüljön megkötésre, melyre 
vonatkozó előterjesztés a Közgyűlés legkésőbb 2022. júniusi ülésén kerüljön benyújtásra. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2022. június 30. 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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465/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között 
megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma között 2022. január 1.-től 2024. december 31.–ig terjedő 
időtartamra megkötendő közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Kulturális és Sport Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat 1./ pontja szerinti közszolgáltatási szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
mint fenntartónak a képviseletében jóváhagyólag aláírja és felkéri, hogy gondoskodjon a közszolgáltatási 
szerződésnek az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és 
szolgáltatási feladatokat ellátó szerv részére történő megküldéséről. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős osztály: Kulturális és Sport Osztály  
Határidő:  döntés tekintetében azonnal, illetve jogszabálynak megfelelően 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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466/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit 
Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között 
megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között 2022. január 1.-től 2024. december 31.–ig 
terjedő időtartamra megkötendő közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Kulturális és Sport Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály  
Határidő:  azonnal 
 
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat 1./ pontja szerinti közszolgáltatási szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
mint fenntartónak a képviseletében jóváhagyólag aláírja és felkéri, hogy gondoskodjon a közszolgáltatási 
szerződésnek az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és 
szolgáltatási feladatokat ellátó szerv részére történő megküldéséről. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős osztály: Kulturális és Sport Osztály  
Határidő:  döntés tekintetében azonnal, illetve jogszabálynak megfelelően 
 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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467/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – elfogadja a 
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 

468/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 
meghozott polgármesteri döntésekről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri 
döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ban foglaltak alapján, tudomásul veszi 
az utólagos tájékoztatást a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 
meghozott, a jelen határozat 1-11. számú mellékletét képező polgármesteri határozatok vonatkozásában. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 

469/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a települési önkormányzati képviselők 
munkájáról szóló tájékoztatás tudomásulvétele 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
alpolgármesterek, a tanácsnokok és a települési önkormányzati képviselők munkájáról szóló 
tájékoztatás tudomásulvételére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
alpolgármestereinek, tanácsnokainak és települési önkormányzati képviselőinek munkájáról szóló 
tájékoztatást a jelen határozat 1-2. számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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470/2021. (XI.25.) számú határozat 
 
 

Tárgy:  a Miskolc, Széchenyi utca 107. sz. alatti ingatlan második emeletének Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és a kapcsolódó ingó vagyonelemek 
ingyenes használatba adására a Pályázati Főosztály működésének biztosítása 
érdekében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat vagyonelemek 
használatba adására Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére” tárgyú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján ingyenesen használatba adja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Miskolc, 3612 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Miskolc, Széchenyi utca 
107. szám alatti ingatlan második emeletén található valamennyi helyiséget Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala részére. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Vagyonrendelet 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján ingyenesen használatba adja az 1. sz. mellékletben felsorolt valamennyi 
munkaeszközt Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. és 2. pontjában rögzített 
ingatlan és ingó vagyonelemek használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített közfeladatok ellátásának elősegítése 
céljából biztosítja. 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 
ingatlan és a 2. pontjában rögzített ingó vagyonelemek használatát 2021. december 01. napjától 
határozatlan időre 6 hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja.  

5. Az önkormányzati ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek viselésére. 

6. Figyelemmel az 5. pontban rögzítettekre, a közös használatra tekintettel az ingatlanhasználók 
kötelesek egymás között megállapodni a használattal felmerülő rezsi és egyéb használati költségek 
megosztásáról. 

7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 17. § b) pontja alapján a 
Vagyongazdálkodási Osztály útján 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: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Az 1.- 5. pont tekintetében azonnal, a 6-7. pontok tekintetében a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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471/2021. (XI.25.) számú határozat 
 
 

Tárgy:  Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése akként dönt, hogy a természetben Miskolc, 

Szabadság utca 2. szám alatt elhelyezkedő 21299 hrsz.-ú, 1459 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárásban. 

 
2./ A Közgyűlés az ingatlan minimális eladási árát bruttó 21.100.000,- Ft (16.614.173,- Ft + 4.485.827,- 

Ft áfa), azaz huszonegymillió-egyszázezer forint összegben határozza meg, foglaló fizetési 
kötelezettség terhe mellett.  

 
3./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül 

köteles megfizetni. 
 
4./ Jelen határozattal egyidejűleg a Közgyűlés akként dönt, hogy amennyiben a VI-90/314.441/2016. 

számú közgyűlési határozat 2. pontjában meghatározott 1500/8. hrsz.-ú.; a 3. pontjában 
meghatározott 2779; 2780; 2781; 2782; 2784; 2785/1; 2785/2; 2786 és 2677/38 hrsz.-ú,; a 4. 
pontjában meghatározott 45019 és 45020/1 hrsz.-ú; az 5. pontjában meghatározott 41060 és 41061 
hrsz.-ú; a 8. pontjában meghatározott 12634/7 és 12635/7 hrsz-ú; a 10. pontjában meghatározott 
1388/5 hrsz-ú; a 12. pontjában meghatározott 32674/175 hrsz-ú; valamint a 17. pontjában 
meghatározott 34449/12; 34449/13 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában továbbra is fennáll az 
értékesítési szándék, úgy azok értékesítésére – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) 10.§ -ára – kizárólag új értékbecslés beszerzését követően, majd az az alapján 
meghozott, a Vagyonrendelet 19. § (2) bekezdése szerinti újabb tulajdonosi döntés alapján kerülhet 
sor. 

 
5./ A Közgyűlés visszavonja a VI-90/314.441/2016. számú közgyűlési határozat 7. és 14. pontját.  
 
6./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt.-t, 

mint az önkormányzati tulajdonú üzleti vagyon hasznosításával megbízott szervezetet az 1./ pont 
szerinti ingatlan értékesítésének teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) - 
lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során az Nvtv. – különös tekintettel az Nvtv. 14. § (2) 
bekezdésében foglaltakra – a Vagyonrendelet és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.  
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1.-5. pontok tekintetében azonnal, 
  6. pont tekintetében a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
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472/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Ingatlanrész értékesítése a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlanrész értékesítése 
a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (4) bekezdése 
alapján - a Miskolc, 4826/1/C/1 helyrajzi számú, a természetben Miskolc, Baross Gábor út 13-15. 
földszint alatt található 152 m2 alapterülettel nyilvántartott, de ténylegesen 138 m2 méretű ingatlan 
tulajdonjoga a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó eszmei hányaddal együtt - az ingatlan 
forgalmi értékéből 50 %-os kedvezmény biztosításával - átruházza a „Napfényt az életnek” 
Alapítvány (székhely: 3527 Miskolc, Baross Gábor u 13-15., a továbbiakban: Alapítvány) részére 
bruttó 9.000.000,-Ft értéken Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) 10. pontja alapján, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és 
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása közfeladat 
elősegítésének céljával, az alábbi feltételek megtartása mellett: 

 

- az adásvételi szerződésben az Önkormányzat javára a szerződés létrejöttétől számított 5 év 
határozott időtartamra szólóan visszavásárlási jog, ennek biztosítékaként pedig elidegenítési tilalom 
kerüljön kikötésre,  
-  rendelkezni kell arról, hogy az Alapítvány 11.385.019,-Ft összegű beruházásának ellenértékére 
nem tart, és nem is tarthat igényt, valamint 
- amennyiben az értékesítést követő 5 évig az Alapítvány nem a fentiekben meghatározott 
közérdekű célra használja az ingatlant, akkor nemteljesítési kötbérként köteles megfizetni az 
Önkormányzatnak az ingatlan átadáskori forgalmi értéke és az átadáskori kedvezményes vételár 
közötti értékkülönbözetet. 
-az Alapítványt terheli, a hozzáépítésből adódóan, az Alapító Okirat módosításához szükséges 
dokumentumok elkészítésének kötelezettsége és az ehhez kapcsolódó költségek viselése. 
 

Az Önkormányzat az 50 %-os árkedvezményt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. Amennyiben a 
közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás következik be, úgy a 
kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő általános forgalmi adót az Önkormányzat számára 
megtéríteni. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a kedvezményezett szervezet a 
szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. 

 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt.-
t, hogy gondoskodjon a 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. 
 

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy haladéktalanul 
gondoskodjon az Alapítvánnyal 2018. február 7. napján megkötött ingatlanhasználati megállapodás 
módosításáról.    

 

Felelős:                           Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. és 3. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
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473/2021. (XI.25.) számú határozat 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása a TOP-6.4.1 
projekt keretében tervezett kerékpárutak, és a Lajos Árpád utca 
meghosszabbításának kiépítése vonatkozásában 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására” tárgyú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1-4. melléklete 

szerinti tartalommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-
75/16.321-2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének módosítását. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
Határidő:  azonnal 

 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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III. 
 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT 
HATÁSKÖRBEN, VALAMINT HALASZTHATATLAN ÖNKORMÁNYZATI 

ÜGYEKBEN MEGHOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

Határozat 
 

57/2021. (XI.3.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletének 19. § (2) bekezdése, valamint a 12. § (10) bekezdése, illetve az Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 1.7. 
pontja alapján – átruházott hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
A határozat tárgya: a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában álló meghatározott munkaeszközök 
adásvétel útján történő megszerzése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként döntök arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az eszköznév, vonalkód/IMEI szám és használt piaci nettó érték egyidejű 
megjelölésével rögzített táblázat szerinti valamennyi, a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában álló 
munkaeszközt adásvételi szerződés útján szerezze meg mindösszesen bruttó 1.501.880,- Ft 
(Egymillió-ötszázegyezer-nyolcszáznyolcvan forint) ellenérték fejében. 
 

 

 
Eszköz megnevezése 

 

Vonalkód/IMEI 
szám: 

Használt piaci 
nettó érték: 

HOL8146M: Samsung S24D330HSX LED 24’ monitor ZZQ1H4ZN805447 17 020 Ft 

HOL425: Lenovo Thinkpad E590 15,6’ 20NB006THV 
+ Win 10 prof. operációs rendszerrel 

SPF1YDBAB 224 403 Ft 

Dokkoló Lenovo Thinkpad USB-C MH-009024 SZKW0FM2D 21 446 Ft 

HOL426: Dell 550 notebook + Win 10 prof. operációs 
rendszerrel 

8K67ZY2 194 011 Ft 

Dokkoló Dell WD19 MH-009018 3LTLGX2 21 959 Ft 

HOL8027M: LG 24’ 24M38 LED monitor 708NTFA95675 18 894 Ft 

HOL414: HP Probook 450 G6 notebook + Win 10 
prof. operációs rendszerrel 

5CD9121353 190 534 Ft 

HOL9109M: Samsung S24D330HSX LED 24’ monitor ZZQ1H4ZK605909 15 724 Ft 

HOL461: Lenovo Thinkpad L13 + Win 10 prof. 
operációs rendszerrel 

SR90Y03BK 227 239 Ft 

HOL8019M: Samsung S24D330HSX LED 24’ monitor ZZQ1H4ZJA06968 15 724 Ft 

HOL333: HP 250 i3 6006U 4GB, 500GB HDD 
notebook + Win 10 prof. operációs rendszerrel 

CND7400KYJ 62 598 Ft 

HOL8056M: Samsung S24D330HSX LED 24’ 
monitor 

ZZQ1H4ZK115148 15 724 Ft 

Apple iPhone 8 Plus 64GB 354832099370767 75 398 Ft 
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Samsung Galaxy A20 358791100338864 23 814 Ft 

Huawei P9 lite 2017 867928033232079 17 934 Ft 

Huawei P smart 862160046810106 20 085 Ft 

Xiaomi Redmi Note 5 862163040059498 20 076 Ft 

Összesen:  1.182.583 Ft 

 
2./ Az 1./ pont szerinti adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell különösen, de nem kizárólagosan, hogy 

az ellenérték megfizetésének feltétele az eszközök tekintetében leltár felvétele, mely során a Miskolc 
Megyei Jogú Városának Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. részéről eljáró személyek ellenőrzik 
a fenti eszközlista alapján az eszközök darabszámát, jellemzőit, azok szemmel látható tulajdonságait, 
majd a tapasztaltakról leltározási jegyzőkönyvet vesznek fel, ami egyben a teljesítés igazolására is 
szolgál, és a (Miskolc Holding Zrt. által kiállítandó) számla kötelező mellékletét képezi. 

 
3./ Az Önkormányzatnak a vételár megfizetésére irányuló fedezet a 10301001 „Önkormányzati igazgatási 

beruházási kiadások” elnevezésű költségvetési soron biztosított. 
 

4./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a határozat 1-2./ 
pontjaiban meghatározott és körülírt, illetve az Önkormányzat érdekeit szolgáló egyéb esetleges 
feltételeket tartalmazó adásvételi szerződés megszövegezéséről és aláírásra történő előkészítéséről. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködő: Gazdálkodási Főosztály 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  Az 1-2. pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében jelen határozat 

aláírásától számított 30 nap. 
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Határozat 

 
58/2021. (XI.4.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 

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

12. § (5b) bekezdésének a) pontja, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.7. alpontja alapján – átruházott 

hatáskörömben eljárva – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: 2021. november és december hónapokra tervezett tűzifa osztással kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 

szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (5b) bekezdésének a) pontja,  valamint az 

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

2. mellékletének 1.7. alpontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva akként döntök, hogy Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Nádasréti telephelyén tárolt faanyagból 450 m3 tűzifa – nyilvántartási értéke: 4.500.000, Ft – 

tulajdonjogának átruházására ingyenesen kerüljön sor a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: MESZEGYI) részére annak érdekében, hogy a MESZEGYI 

azt kiossza a rászorulók között az alábbi alpontokban foglaltak szerint: 

 

1.1. A tűzifából az részesülhet, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek: 

1) a MESZEGYI-vel megállapodásban lévő ellátott,  

2) az igénylővel foglalkozó szociális szakember javasolja a támogatását,  

3) fa tüzelésű lakásban él, fűtését más fűtőanyaggal nem tudja biztosítani, és fűtési kiadásai jelentős 

mértékben megterhelik havi bevételét, 

valamint megfelel az alábbi feltételek valamelyikének: 

a) háztartásában legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, 

b) nyugdíjszerű ellátásban részesül, 

c) közfoglalkoztatott, vagy 

d) egyéb szociális ellátásban részesül. 

1.2. A szociális tűzifa osztás fűtési időszakban történik, 2021. november hónapjában legfeljebb négy, 

december hónapjában legfeljebb szintén négy alkalommal, a rendelkezésre álló fa mennyisége 

függvényében. 

1.3. Fűtési időszakon kívül a rendelkezésre álló fa mennyisége krízisalapként szolgálhat azonnali 

megoldást veszélyeztetést megelőző helyzetben.  

1.4. A fa elszállításáról a támogatásban részesülő - az osztási pontról - saját maga köteles gondoskodni. 
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1.5. Amennyiben szükséges a tűzifát a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Nádasréti telephelyétől 

eltérő osztási pontra kiszállítani a MESZEGYI részére, a kiszállítást a Miskolci Városgazda 

Nonprofit Kft. végzi el, melynek költségeit a kiszállítást követően a Miskolci Városgazda 

Nonprofit Kft. által kiállított számla ellenében az Önkormányzat viseli. 

1.6. A MESZEGYI a tűzifa osztást követően köteles beszámolni az Önkormányzatnak a kiosztott 

tűzifa mennyiségéről, a támogatásban részesültek számáról, a kiosztás tapasztalatairól. 

 

2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg a határozat 1. pontjában rögzítettek 

szerint a tulajdonjog ingyenes átruházását biztosító szerződés aláírásra történő előkészítését. 

 

3. A Gazdálkodási Főosztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a tűzifa Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. által történő átadó pontra történő kiszállítás költségének Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. részére történő kifizetéséről. A költségek rendezésére az „Egyéb 

vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek” megnevezésű költségvetési sorról, 03105020 ügyletkód 

alatt kerül sor. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 

Közreműködik: MESZEGYI 

 Gazdálkodási Főosztály 

Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal 

  a 2. pont tekintetében 2021. november 30. 

 a 3. pont tekintetében a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által kiállított 

számla beérkezését követően a számlában rögzített fizetési határidőben 
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Határozat 
 

59/2021. (XI.4.) 
 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésén, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III. 5.) 
önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése alapján – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány támogatása 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III. 
5.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése alapján 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint 
működési támogatás nyújtásáról döntök a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 
(nyilvántartási szám: 05-01-0001212, székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8., adószám: 18424988-
1-05, képviseli: Baranyiné Jászfalvi Marianna, elnök) részére. A támogatást a Közalapítvány a 
Célpont Közösségi Tér működtetésére köteles felhasználni.  

2./ Az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel a Koordinációs Osztály feladataként határozom meg, hogy 

gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséről. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Koordinációs Osztály 
Végrehajtásban közreműködő: Pénzügyi Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal; 
  2. pont tekintetében a döntéshozatalt követő 30 nap 
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Határozat 
 

60/2021. (XI.4.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet 17. § g) pontja, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.7. pontja alapján 
átruházott hatáskörömben eljárva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgya: a Miskolc, 70699/1 helyrajzi számú ingatlanra megvalósítandó víziközművek miatt a 

Magyar Állam tulajdonában álló Miskolc 70779/3 hrsz.-ú ingatlanon ivó-vízbekötés 
szolgalmi jog alapítására, valamint korlátozási kártalanítás tárgyában megállapodás 
megkötésére a Magyar Közút NZrt.-vel 

  
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 17. § g) pontja és 19. § (2) 
bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonában álló Miskolc 70779/3 hrsz.-ú ingatlanon – 7,60 m2 
ingatlanrész vonatkozásában - létesített ivó-vízvezeték miatt szolgalmi jog alapításról döntök az 
Önkormányzat javára, az ingatlan a Magyar Állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló 
Magyar Közút NZrt. részére bruttó 6.000,-Ft összegű kártalanítás megfizetése mellett. A 
kártalanítási összeg fedezete a 01301439 víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog 
költségvetési soron biztosított. 
 
 2./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 
szolgalmi jog alapítása és a kártalanítás megfizetése tárgyában a megállapodás előkészítésről, valamint, 
hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Közút NZrt. felé a szolgalmi jog alapítása miatt az 
Önkormányzat által az 1. pont szerint fizetendő kártalanítási összeg érvényesítése érdekében eljárjon. 
 
3./ A Gazdálkodási Főosztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a kártalanítási összeg 
kifizetéséről. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                              1. pont tekintetében: azonnal 
     2. pont tekintetében: 2021. november 30.  
                                               3. pont tekintetében: a megállapodás megkötésétől számított 30 nap 
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Határozat 
 

61/2021. (XI.5.) 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának III. Fejezet 1.3. pontjának 1.3.1. alpontja 

alapján – az alábbi döntést hozom: 

 

Tárgy: Közlekedésbiztonsági Operatív Munkacsoport Ügyrendjének módosítása  

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként egyetértek azzal, hogy a Közlekedésbiztonsági 

Operatív Munkacsoport ügyrendjének megállapításáról szóló 4/2021. (II.26.) számú Jegyzői utasítás 

III. Fejezete a következő 7. ponttal egészüljön ki. 

 

„7. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén az ülés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat 

az Elnök által kijelölt tag látja el.”  

 

2. Felkérem Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a 

módosító okirat és az egységes szerkezetű okirat megalkotásáról. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Közreműködik: Stratégiai Osztály 

Határidő: döntéshozatalt követő 30 napon belül 
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Határozat 
 

62/2021. (XI.8.) 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014 (XII.19.) 

önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.14. és 1.22. alpontjában foglaltakra figyelemmel– az alábbi 

döntést hozom: 

 

Tárgy:   Az „I 4 Solar, Borsod” című projekt beruházási koncepciójának elkészítésére és 

pénzügyi támogatására vonatkozó támogatási szerződés megkötése és konzorciumi 

megállapodás aláírásának jóváhagyása 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.14. és 1.22. alpontja szerinti 

átruházott hatáskörben eljárva – akként döntök, hogy az „I 4 Solar, Borsod” – projekt beruházási 

koncepciójának elkészítésére és pénzügyi támogatására vonatkozó  támogatási szerződés, 

valamint a projekt közös megvalósításának részleteire vonatkozó konzorciumi megállapodás a 

partner önkormányzatokkal kerüljön megkötésre. 

 

2. A Pályázati Főosztály feladataként határozom meg a „I 4 Solar, Borsod” – projektre vonatkozó 

támogatási szerződés, valamint a projekt közös megvalósításának részleteire vonatkozó 

konzorciumi megállapodás előkészítését és aláírásra történő beterjesztését. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Pályázati Főosztály  

Közreműködik:  Stratégiai Osztály 

Határidő:  Támogatási szerződés tekintetében 2021. november 9. 

 Konzorciumi megállapodás tekintetében: 30 nap 
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Határozat 
 

63/2021. (XI.11.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként ‒ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

15. § ‒ ában foglaltak alapján az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: Ingatlanra való bejutás engedélyezése céljából egyezség kötése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy a Miskolci Járásbíróság előtt 
12.P.22.090/2019. számon folyamatban lévő peres eljárás lezárásaként Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint felperes kössön egyezségi megállapodást a Balogh Istvánné és 4 társa alperesekkel, 
a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jogi Osztály 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
 

Határozat 
 

64/2021. (XI.15.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletének 60.§-a alapján -az alábbi határozatot hozom: 
 

Tárgy: hozzájárulás az Országos Mentőszolgálat részére helyiség biztosításához, COVID 
mintavételi pont céljára 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként - Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete 3. § (5)-
(6) bekezdései és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) rendelet 12. § 3. bekezdése alapján - 
hozzájárulok ahhoz, hogy a Miskolc Árpád út 2. szám alatti ingatlan földszintjén található, 
30519/73/A/10 és 30519/73/A/11 hrsz-ú, összesen 36 m2 alapterületű helyiségcsoport 
térítésmentes használatba adásra kerüljön az Országos Mentőszolgálat részére, COVID 
mintavételi pont céljából. 
A használatba adás kezdő időpontja 2021. november 15. A használat 12 hónap időtartamra, de 
legfeljebb a feladatellátás időtartamára biztosított, a használatba adással felmerülő esetleges ÁFA 
fizetési kötelezettség Önkormányzat által történő átvállalása mellett. A fizetendő ÁFA a 03105020 
számú „Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások” elnevezési költségvetési sor terhére 
történik. 
 

2. 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 és egyéb jogszabályi előírások megtartása 
mellett történő megkötéséről. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyeli:        Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                             1-2. pont tekintetében azonnal  
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Határozat 
 

65/2021. (XI.15.) 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
19. § (2) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.7. pontja alapján – átruházott hatáskörömben eljárva 
– az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a Miskolc Holding Zrt.-vel a Miskolc, Hunyadi utca 19. szám alatti ingatlan 

meghatározott területére vonatkozó bérleti szerződés megkötése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése alapján 
akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 1/1 arányú tulajdonában álló Miskolc I. kerület, (Belterület) 1809 
helyrajzi számú, természetben Miskolc, Hunyadi utca 19. szám alatt lévő ingatlan 170 m2 nagyságú 
területrésze és a hozzá tartozó 4 darab parkolóhely vonatkozásában kössön bérleti szerződést a 
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.-vel a 2021. március 01. napja és 2022. március 
01. napja közötti 1 éves határozott időtartamra, 460.960,- Ft havi bérleti díj kikötése mellett. 

 
2./ A megállapodásnak tartalmaznia kell a 2021. március hónap és 2021. október hónap közötti 

hátralékos bérleti díj megfizetésének módjáról és határidejéről szóló kifejezett rendelkezéseket. 
 
3./ Az Önkormányzatnak az előrevetített egyéves bérleti díjra a fedezet a 03105020 „Egyéb 

vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások” elnevezésű költségvetési soron biztosított. 
 

4./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg az 1. pontban meghatározott ingatlanok 
kapcsán a bérleti szerződés aláírásra történő előkészítését. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal. 

  A 2. pont tekintetében a jelen határozat meghozatalától számított 30 nap. 

 

  



XXXI. ÉVFOLYAM                                _         11. sz. __                                   2021. NOVEMBER 

 

40 

 

Határozat 
 

66/2021. (XI.17.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdése, 
valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelete 2. mellékletének 1.7. pontja alapján – átruházott hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 

 
Tárgy: Miskolc, Glanzer Miksa utcában elhelyezkedő ingatlan telekkiegészítése 
 
1./ Hozzájárulok a Miskolc, Glanzer Miksa utcában elhelyezkedő 23965/5 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéséhez 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 601354/2021. számon záradékolt vázrajz szerint. 
2./ A 23461 hrsz-ú „kivett parkoló” megnevezésű ingatlanból 678 m2 nagyságú ingatlanrész eladási árát bruttó 

2.700.000,- Ft (2.125.984,- Ft + 574.016,- Ft áfa), míg a 23459 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű 
ingatlanból 676 m2 nagyságú ingatlanrész eladási árát bruttó 2.700.000,- Ft (2.125.984,- Ft + 574.016,- Ft áfa), 
összegben hagyom jóvá. 

3./ Az ingatlanrészek vevőjéül a 23965/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát – Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és 
Karbantartó Kft. (1047 Budapest, Attila utca 34.) – jelölöm. 

4./ Vevő az adásvételi szerződésben vállaljon kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a 23459 hrsz-ú ingatlanon 
található idegen tulajdonú felépítmény tulajdonosával az építmény alatti terület használatának feltételeiről 
megegyezik, vagy azt megvásárolja és kijelenti, hogy a felépítmény vonatkozásában szavatossági igényt nem 
terjeszt elő.   

5./ Az ingatlanrészek vételárát vevő egy összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül 
köteles megfizetni. 

6./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az elidegenítés 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 
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Határozat 
 

67/2021. (XI.22.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestereként – a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (8) 
bekezdésben foglaltak alapján, továbbá Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési 
és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 4. §-ában biztosított átruházott hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város településképvédelmi rendelet – egyedi védelem kiterjesztése; 

CityLight berendezések kiegészítő szabályozása vonatkozásában történő – 
módosításával összefüggő véleményezési eljárás lezárására vonatkozó döntés 
meghozatala  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város településképvédelmi rendelet 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 43/A. § (6) bekezdés a) pontjában 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. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontja szerint a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett 

egyeztető felületen lefolytatott eljárásban az alábbi államigazgatási szervek ‒ véleményét jelen 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadom.  
 
a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (1. melléklet/1.) 
b) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (1. melléklet/2.), 
c) Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (1. melléklet/3.), 
d) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1. melléklet/4.). 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Kabinet 
Határidő: azonnal 

 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

68/2021. (XI.22.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének 1.26. pontja alapján - az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: A 21. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött 

feladat-ellátási szerződés módosítása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként hozzájárulok a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Timkó-Dental 2015 Bt. (székhely: 3524 Miskolc, Klapka György utca 22. fszt. 1., 
Cg.: 05-06-017751, ellátást nyújtó fogorvos: Dr. Timkó Zsuzsanna Mirtill) között a 21. számú felnőtt 
lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés 
módosításához az alábbiak szerint: 
 
   

Régi székhely: 3532 Miskolc, 
Görögszőlő u. 44. 

Új székhely: 3524 Miskolc, Klapka 
György utca 22. fszt. 1. 

 
Rendelési idő Prevenciós rendelési idő 
  
Hétfő 09.00-13.30 - 
Kedd 13.00-17.00 -  
Szerda  09.00-13.30 - 
Csütörtök 13.00-17.00 - 
Péntek 13.00-13.30 09.00-13.00 
 
Összesen:  heti 17,5 óra heti 4 óra 
 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Egészségfejlesztési Intézet  
Végrehajtást felügyelő főosztály: Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  30 napon belül 
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Határozat 
 

69/2021. (XI.22.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet 12. § (10) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.7. pontja alapján átruházott 
hatáskörömben eljárva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Miskolc, 45729/3 és a 47676 hrsz.-ú, természetben 3516 Miskolc, Kis Benedek utcában 

található ingatlanok érdekében megépült ivó- és szennyvízvezeték 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 8. § (1)-(3) bekezdései alapján a Miskolc 45729/3 és a 47676 
hrsz.-ú, természetben 3516 Miskolc, Kis Benedek utcában található ingatlanok érdekében épült ivó-, 
szennyvízvezeték víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes – 4.360.995,-Ft 
azaz Négymillió-háromszázhatvanezer-kilencszázkilencvenöt forint nyilvántartási érték 
figyelembevételével – átvételéről, továbbá ezen vagyonelemeknek a MIVÍZ Kft. és az Önkormányzat 
között 2013. október 29. napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési szerződés III. fejezetének 7. 
pontjában foglaltak szerint a szerződés 1. számú mellékletének kiegészítésével a MIVÍZ Kft. részére 
történő vagyonkezelésbe adásáról. 

2./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a közcélú 
adományozási szerződés előkészítéséről és megkötéséről. 

 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                                        1. pont tekintetében: azonnal 
               2. pont tekintetében: 2021. december 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 létrejöttét követő 30 nap                                              
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Határozat 
 

70/2021. (XI.22.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet 12. § (10) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.7. pontja alapján átruházott 
hatáskörömben eljárva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Miskolc, Tarna utca 12584/1 és a 12585/1 hrsz.-ú ingatlanokon megépült ivóvízvezeték 

és gravitációs szennyvízcsatorna 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 8. § (1)-(3) bekezdései alapján a Miskolc, 12584/1 és 
12585/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Tarna utcán található ingatlanokon épült ivóvízvezeték és 
gravitációs szennyvízcsatorna víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes – 
5.426.227,-Ft azaz Ötmillió-négyszázhuszonhatezer-kétszázhuszonhét forint nyilvántartási érték 
figyelembevételével – átvételéről, továbbá ezen vagyonelemeknek a MIVÍZ Kft. és az Önkormányzat 
között 2013. október 29. napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési szerződés III. fejezetének 7. 
pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződés 1. számú mellékletének kiegészítésével a MIVÍZ Kft. 
részére történő vagyonkezelésbe adásáról. 
2./ A Vagyongazdálkodási Osztály feladataként határozom meg, hogy gondoskodjon a közcélú 
adományozási szerződés előkészítéséről és megkötéséről. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                             1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében: 2021. december 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 létrejöttét követő 30 nap                                              
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Határozat 
 

71/2021. (XI.24.) 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § 
d) pontja, 9/A § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 1. a) pontja alapján – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény gazdasági igazgatói (magasabb 
vezetői) beosztás betöltésére vonatkozó döntés meghozatala 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § (5) bekezdésének, a pályázat kiírásának mellőzésére vonatkozó szabályok 
figyelembe vételével – 2021. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig terjedő időszakra a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 3530 Miskolc, Arany János u. 37.) gazdasági igazgatói (magasabb 
vezetői) beosztás betöltésére, azaz gazdasági igazgatói feladatainak ellátására  
 
 

Székely Henriett 
(született: …………………,  

születési helye, ideje: ………., ………..., 
anyja neve: …………….) 

 
 

részére megbízást adok. 
  
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény gazdasági igazgatójának, Székely Henriett havi munkabérét 

bruttó 786 561,- Ft, azaz bruttó hétszáznyolcvanhatezer-ötszázhatvanegy forint összegben állapítom 
meg, továbbá gondoskodom a kapcsolódó munkáltatói intézkedések előkészítéséről. 
 

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

a 2. pont tekintetében jelen határozat meghozatalától számított 8 napon 
belül 
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Határozat 
 

72/2021. (XI.29.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) 
önkormányzati rendeletének 60.§-a alapján – az alábbi döntést hozom: 
 

Tárgy: az MVK Zrt. Közszolgáltatási Követelményének módosítása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy jóváhagyom Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2010. június 1. napján megkötött 10125. számú 
Közszolgáltatási Szerződés 27. sz. módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, illetve 
ennek keretében az MVK Zrt. által ellátott személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó Közszolgáltatási 
követelmény alábbi módosításait: 

 2021. szeptember 1-től a 3A-s járatok a Repülőtér végállomásig közlekednek, a Búzatér megállóhely 
és Repülőtér végállomás között a 24-es viszonylat útvonalán, kiváltva a 24-es járatokat (az üzemidők 
és a szolgáltatási színvonal megtartása érdekében néhány 24-es járat a Repülőtér végállomás – 
Szinvapark mh. között továbbra is közlekedik).  

 Az egyetemi szorgalmi időszakokban ismét közlekednek a 22-es járatok, a Centrum végállomás 
irányában a Villanyrendőr megállóhely érintésével.  

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

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a 388/2021. (VI.14.) közgyűlési határozatban és a 

10125. számú Közszolgáltatási Szerződés 25. sz. módosításában foglaltakra is figyelemmel ‒ akként 
döntök, hogy jóváhagyom az MVK Zrt.-vel a Közszolgáltatási Ellentételezése tárgyában 2021.09.30. 
napjáig hatályos támogatási szerződés 2021. december 31. napjáig történő meghosszabbítását azzal, hogy 
a Közszolgáltatási Ellentételezés összege 2.017.725.424,- Ft támogatási összegről 2.042.113.982,- Ft-ra 
módosuljon, továbbá a nevezett támogatási összeg (Közszolgáltatási ellentételezés) az eredeti 
megállapodástól   eltérően  2021.09.-12. hónapokra az alábbiak szerint kerüljön felosztásra: 

 

Támogatás 
folyósításának 

időpontja  

Támogatás 
összege: 

2021.szeptember 10-ig 63 209 717 Ft 

2021. október 10-ig 60 652 027 Ft 

2021. november 10-ig 61 268 611 Ft 

2021. december 10-ig 59 483 627 Ft 

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

 
/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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Határozat 
 

73/2021. (XI.29.) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete 19. § (2) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.7. pontja alapján – átruházott 
hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: a Miskolc, Adler Károly utcában elhelyezkedő 13093/4 helyrajzi számú „kivett beépítetlen 

terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy a 13093/4 helyrajzi számú, 

természetben a Miskolc, Adler Károly utcában elhelyezkedő, 517 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárás alkalmazásával. 

 
2./ Az ingatlan minimális eladási árát bruttó 6.900.000,- Ft (5.433.071,- Ft + 1.466.929,- Ft áfa), azaz 

hatmillió-kilencszázezer forint összegben határozom meg. 
 
3./ Az ingatlan vételárát Vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül 

köteles megfizetni. 
 
4./ Vevő az adásvételi szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján – az ingatlanon található, MIVÍZ Kft. által 
üzemeltetett közművezetékek nyomvonalára (a törvényben előírt védőtávolság betartásával) Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a saját javára szolgalmi jogot jegyeztet be a szerződés aláírásától 
számított 12 hónapon belül. Vevőnek az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell, hogy a szolgalmi 
jog alapításához kártalanítási igény érvényesítése nélkül hozzájárul. 

 
5./ Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az értékesítés teljes körű 

(az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során 
az Nvtv. – különös tekintettel az Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra - és egyéb jogszabályok 
előírásait köteles betartani. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és 
 Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 
 Szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatban a 
 Vagyongazdálkodási Osztály 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az ingatlan első meghirdetésére a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
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Határozat 
 

74/2021. (XI.30.) 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
19. § (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörömben eljárva – az alábbi döntést hozom: 
 
Tárgy: Bartók+ színes ábrás megjelölésre vonatkozó védjegyoltalom megvásárlása  
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként akként döntök, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a LÉZERPONT STÚDIÓ Nyomdai Előkészítő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Győri kapu 47., cégjegyzékszám: 05-09-005153, 
adószám: 11441274-2-05, képviseli: Dr. Barna Anita ügyvezető), mint védjegyjogosult Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala által 206522 lajstromszámon, M1103003 ügyszám alatt nyilvántartott 
Bartók+ színes ábrás megjelölésre vonatkozó védjegyoltalmát nettó 110.000 Ft + Áfa összegért 
megvásárolja.    

2./ Az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel a Stratégiai Osztály feladataként határozom meg, hogy a 
Gazdálkodási Főosztály közreműködésével gondoskodjon a jelen határozat szerinti jogátruházási 
szerződés aláírásra történő előkészítéséről. 

3./ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a védjegyoltalom tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg 
akként minősítem az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyat, hogy az az Önkormányzat 
üzleti vagyoni körébe kerül besorolásra. 

4./ Ugyancsak a Stratégiai Osztály feladataként határozom meg a védjegyoltalom átruházásának és a 
jogosult személyében bekövetkezett változás Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé történő 
bejelentését. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Stratégiai Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
 Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal; 
  2. pont tekintetében a döntéshozatalt követő 30 nap 
  3. pont tekintetében a tulajdonjog megszerzésével egyidejűleg 
  4. pont tekintetében a jogszabályban előírt határidő szerint 
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IV. 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI ÁLTAL 

MEGHOZOTT HATÁROZATOK 
 
 

IV.1. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT 

BIZOTTSÁGA ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

2021. november 22 napján tartott zárt ülésen hozott határozat: 

15/2021. (XI.22.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 
fordulójában beérkezett pályázatok elbírálása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében beérkezett pályázatok elbírálására” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az érvényes pályázatot benyújtók közül 7 fő 
„A” típusú pályázó részére havi 5.000 - Ft ösztöndíjat állapít meg 10 hónap időtartamra, azaz két 
egymást követő tanulmányi félévre (a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első 
félévére), a határozat 1. számú melléklete szerint. 

 

2. A Bizottság az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő „B” típusú pályázó részére havi 5.000 - Ft 
ösztöndíjat állapít meg 3x10 hónap időtartamra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre 
(2022/2023. tanév, 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév) a határozat 2. számú melléklete szerint. 

 

3. A Bizottság 41 fő „A” típusú pályázatának érvénytelenségét, bírálatból való kizárását megállapítja a 
határozat 3. számú melléklete szerint és az ott felsorolt indokok alapján.  

 

4. A Bizottság felkéri a Szociális és Köznevelési Osztályt a kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 

5. A Bizottság a Gazdálkodási Főosztály feladataként határozza meg, hogy gondoskodjon az ösztöndíj 
– vonatkozó jogszabályok, előírások szerinti – Támogatáskezelő részére történő átutalása iránt.    

 
Felelős:                         Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály, Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  1-4. pont vonatkozásában 2021. december 6. 
                                       5. pont vonatkozásában 2022. január 31., 2022. augusztus 31. 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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2021. november 22 napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 

16/2021. (XI.22.) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata 

 

Tárgy: a 2021. évi Kulturális Mecénási Alap pályázatához kapcsolódó támogatás módosítási 

kérelmének elbírálása  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a 2021. évi Kulturális Mecénási Alap pályázathoz kapcsolódó 
módosítási kérelem elbírálásához” című bizottsági előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága akként dönt, hogy a 4/2021. (VII. 30.) számú határozata mellékletének 
2. sorában szereplő Archeológiai Kulturális Közalapítvány részére megítélt 100.000.- Ft összegű 
támogatást az „Interaktív bemutatóhely létrehozása okoseszközökkel a Miskolc-szentléleki 
pálos kolostorban” pályázati cél megvalósításának költségeire használhatja fel a rendezvény 
kérelemben megjelölt új időpontjának figyelembevételével, azaz 2022. április 30. napjáig történő 
felhasználási határidővel és 2022. május 31. napjáig történő elszámolási határidővel. 

Felelős:  Bizottság elnöke 

Végrehajtásért felelős:   Kulturális és Sport Osztály 

Határidő: azonnal 

 

2. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos teendők 

intézéséről gondoskodjon.  

Felelős:  Bizottság elnöke 

Végrehajtásért felelős:   Kulturális és Sport Osztály 

Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 

Határidő: 30 napon belül 
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IV.2. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA  

ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 
2021. november 22. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

10/2021. (XI.22.) Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság 
határozata:  

 
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójában beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében beérkezett pályázatok elbírálására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az érvényes pályázatot 
benyújtók közül 7 fő „A” típusú pályázó részére havi 5.000 - Ft ösztöndíjat állapít meg 10 
hónap időtartamra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre (a 2021/2022. tanév második 
és a 2022/2023. tanév első félévére), a határozat 1. számú melléklete szerint. 

 
2. A Bizottság az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő „B” típusú pályázó részére havi 5.000 

- Ft ösztöndíjat állapít meg 3x10 hónap időtartamra, azaz hat egymást követő tanulmányi 
félévre (2022/2023. tanév, 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév) a határozat 2. számú 
melléklete szerint. 
 

3. A Bizottság 41 fő „A” típusú pályázatának érvénytelenségét, bírálatból való kizárását 
megállapítja a határozat 3. számú melléklete szerint és az ott felsorolt indokok alapján.  

 

4. A Bizottság felkéri a Szociális és Köznevelési Osztályt a kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 

5. A Bizottság a Gazdálkodási Főosztály feladataként határozza meg, hogy gondoskodjon az 
ösztöndíj – vonatkozó jogszabályok, előírások szerinti – Támogatáskezelő részére történő 
átutalása iránt.    

 
Felelős:                          Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály, Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 1-4. pont vonatkozásában 2021. december 6. 
                                       5. pont vonatkozásában 2022. január 31.,  2022. augusztus 31. 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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11/2021. (XI.22.) EGÉSZÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI  
BIZOTTSÁG  HATÁROZATA: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat nyugdíjasházi névjegyzék 
megállapítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Tárgy: Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások bérletéről szóló 30/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének 36.§ (1) bekezdése alapján   

 
- ………………… (szül.: ……………., …………., ……………., anyja 

neve: ……………) ……………………. szám alatti lakost, a Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. 
szám alatt lévő nyugdíjasházi lakásban történő elhelyezés céljából, a nyugdíjasházi névjegyzékbe 
3/2021. sorszám alatt felveszi, 

- ………………. (szül.: ………….., ………………., …………………..., anyja 
neve: ……………….) és élettársa, ……………… (szül.: …….., ………….., anyja 
neve: …………..) …………………. szám alatti lakosokat, a Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A. 
szám alatt lévő nyugdíjasházi lakásban történő elhelyezés céljából a nyugdíjasházi névjegyzékbe 
4/2021. sorszám alatt felveszi. 

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

Környezetegészségügyi Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével 
kapcsolatos, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 
30/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő Osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal 

2. pont tekintetében a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 
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IV.3. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA  

ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 

 

2021. november 24. napján tartott nyílt ülésen hozott határozat: 
 

46/2021. (XI.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
 
Tárgy: Miskolc, Klapka György utca 27. szám alatt elhelyezkedő ingatlan elidegenítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Miskolc, Klapka György utca 27. szám alatt elhelyezkedő 
ingatlan elidegenítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési 

Bizottsága akként dönt, hogy a természetben Miskolc, Klapka György utca 27. szám alatt 
elhelyezkedő 13084 helyrajzi számú, 632 m2 alapterületű, „kivett étterem, udvar” megnevezésű 
ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárásban. 

 
2./ A Bizottság az ingatlan minimális eladási árát bruttó 23.600.000,- Ft (18.582.677,- Ft + 5.017.323,- 

Ft áfa), azaz huszonhárommillió-hatszázezer forint összegben határozza meg, foglaló fizetési 
kötelezettség terhe mellett.  

 
3./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül 

köteles megfizetni. 
 
4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési 

Bizottsága felhatalmazza a Miskolc Holding Zrt.-t, mint az önkormányzati tulajdonú üzleti vagyon 
hasznosításával megbízott szervezetet az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is 
magába foglaló) - lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során az Nvtv. – különös tekintettel az 
Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra -, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az értékesítési eljárás lefolytatásában a Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1 – 3 pontra vonatkozóan azonnal, a 4. pont tekintetében az első 

meghirdetésre a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
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2021. november 24. napján tartott zárt ülésen hozott határozatok: 

 

47/2021. (XI.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy: lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadására” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 

30/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének 30. § (1) bekezdése alapján a 

 

- Miskolc, Malomszög u. 2. 7/3. szám alatt lévő 35 m2 alapterületű, 1+1 fél szobás, összkomfortos, 

piaci alapon bérbe adandó lakásra bérlővé kijelöli ……………. (szül.: …..…., ….…. an: ……….) 

a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynél létesített 

munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra szólóan. 

 

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

Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, a lakások 

bérletéről szóló 30/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet szerinti további intézkedések megtételére.   

 

 

Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal 
  2. pont tekintetében a határozat kézhezvételétől 
  számított 30 napon belül  
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48/2021. (XI.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 
 
Tárgy: Jogi személy javára önkormányzati bérlakások biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat jogi személy javára önkormányzati bérlakások biztosítására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 
30/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján - átruházott hatáskörben 
eljárva - dönt a Miskolc, Zoltán u. 14. 1/3., a Miskolc, Mátyás király u. 32. fsz. 1. és a Miskolc, 
Széchenyi u. 6/B. 3/4. szám alatti önkormányzati bérlakások Miskolci Tankerületi Központ 
(székhely: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.; törzskönyvi azonosító szám: 835299, adószám: 15835293-
2-05, képviseli: dr. László István tankerületi igazgató) részére történő bérbeadásáról. A bérbeadás 
célja a Miskolci Tankerületi Központtal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló természetes személyek lakhatásának biztosítása. A bérleti szerződés 5 éves, 
határozott időtartamra köthető. 

2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési 
Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a lakásbérleti jogviszony létesítésével kapcsolatos, 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 30/2021. 
(VIII. 31.) önkormányzati rendelete és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti további 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal,  
 a 2. pont tekintetében a határozat kézhezvételtől  

számított 30 napon belül 

 

 

49/2021. (XI.24.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata 

 
Tárgy: a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolás időszakát lezáró 

beszámolójának jóváhagyása és kapcsolódó döntések meghozatala 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési 

Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet 25. § (1) bekezdése alapján –, mint az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó 
jogok gyakorlója – a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” Felügyelő Bizottsága írásbeli 
jelentésének, illetve a 2021. november 17-ei keltezésű könyvvizsgálói jelentés ismeretében – a 
Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” a végelszámolás időszakát záró beszámolóját a jelen 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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2. A Bizottsága dönt végelszámolási eljárásának befejezéséről és ezzel összefüggésben elfogadja a 2021. 
november 17. napjával készített végelszámolási záró mérleget és kiegészítő mellékletét az alábbiak 
szerint: 

 
Mérlegfőösszeg:   5.166 e Ft 
Saját tőke:  4.578 e Ft 
Nettó árbevétel:  0 Ft 
Adózott eredmény:  1 e Ft  

 
3. A Bizottság akként dönt, hogy a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” 1.000,- Ft összegű 

adózott eredményét eredménytartalékba kell helyezni. 
 

4. A Bizottság elfogadja a jelen határozat 2. melléklete szerinti adóbevallásokat és utasítja a Miskolci 
Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolóját, hogy a jogszabályi határidők betartásával 
gondoskodjon a bevallások benyújtásáról. 
 

5. A Bizottság elfogadja a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolója által 
előterjesztett, a jelen határozat 3. melléklete szerinti végelszámolói jelentést. 

 
6. A Bizottság – tulajdonosi hatáskörében eljárva – utasítja a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 

„v.a.” végelszámolóját, hogy a jogszabályi határidők betartásával gondoskodjon a jóváhagyott, 
végelszámolást záró beszámoló illetékes cégbíróságnál történő letétbe helyezéséről, illetve 
közzétételéről, valamint végelszámolás befejezésének cégbíróság felé történő bejelentéséről. 
 

7. A Bizottság – figyelemmel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 370/2021. 
(VI. 14.) határozatára – a jelen határozat 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolci 
Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolójának vagyonfelosztási javaslatát azzal, hogy a 
vagyon kiadásáról Takács Gyula végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles 
gondoskodni, a cég törlésére vonatkozó cégbírósági végzés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül. 

 
8. A Bizottság akként dönt, hogy a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” iratanyagának 

elhelyezésére a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata alapítónál történik meg, annak a 3525 
Miskolc, Városház tér 8. szám alatti székhelyen. 

 Az iratőrzésre díj megállapítás nélkül kerül sor. 
 
9. A Bizottság a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolóját a társaság törléséről szóló 

végzés jogerőre emelkedését követő napon a végelszámolói feladatok alól felmenti és a végelszámolást 
befejezetté nyilvánítja. Egyúttal rögzíti, hogy a végelszámolás befejezését követően esetlegesen 
felmerülő költségek viselője Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 
Felelős: Bizottság elnöke  
Végrehajtásért felelős: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. „v.a.”  
 ügyvezetője 
Végrehajtást felügyelő: Stratégiai Osztály 
Határidő: 1-6. és 8-9. pontok tekintetében azonnal 
 7. pont esetében a cég törlésére vonatkozó cégbírósági 

végzés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül 
 

/A határozat melléklete a Közlöny mellékletét képezi./ 
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