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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

(1999.szeptember 2-i Közgyűlés)

- 27-28/1999.(IX.6.) sz.
rendeletek

az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 4/1999. (III.9.) sz. rendelet
módosításáról.

- 29/1999.(IX.6.) sz.
rendelet

a fizető parkolási rendszerről szóló
80/1997.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról.
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
(1999. szeptember 2-i zárt ülés)
- VII-122/58.619/1999.sz.
határozat

Dávia (Aranium) KFT. mulasztási bírság
megfizetése elleni fellebbezésének elbírálása.

- VII-123/58.538/1999.sz.
határozat

Technoterv Bt. mulasztási bírság és késedelmi pótlék megfizetése elleni fellebbezésének elbírálása.

- VII-124/58.152-7/1999.sz.
határozat

Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása.

(1999. szeptember 2-i nyilvános ülés)
-VII-125/58.627/1999.sz.
határozat

Az önkormányzat 1999. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató.

- VII-126/58.626/1999.sz.
határozat

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok kiegészítő támogatására
pályázat benyújtása.

- VII-127/58.630/1999.sz.
határozat

Részvények, üzletrészek értékesítése.

- VII-128/58.631/1999.sz.
határozat

Miskolc város és B-A-Z. megye Népművészeti Egyesülete valamint a Mandorla
Közművelődési Egyesület részére helyiség
biztosítása.

-VII-129/58.632/1999.sz.
határozat

Kossuth u. 3. I/2. sz. alatti önkormányzati
bérlakás elidegenítése.
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- VII-130/58.633/1999.sz.
határozat

Mész u. 1. sz. alatti helyiségcsoport használatba adása.

- VII-131/58.634/1999.sz.
határozat

Kiss Tábornok u. 6. sz. alatti szolgáltató
házban lévő nem lakás célú helyiség értékesítése.

- VII-132/58.635/1999.sz.
határozat

Második u. 2-12. és a Harmadik u. 1-15.
sz. alatti ingatlanok értékesítése.

- VII-133/58.637/1999.sz.
határozat

Mátyás király u. - Fábián kapu által határolt
ingatlanok értékesítése

- VII-134/58.638/1999.sz.
határozat

Téli sikosság-mentesítési feladatok közbeszerzési eljárásban történő pályáztatása
1999. évben.

- VII-135/58.639/1999.sz.
határozat

Önkormányzati fenntartású óvodák
alapító okiratának módosítása.

- VII-136/58.640/1999.sz.
határozat

Görömbölyi Általános Iskola alapító
okiratának módosítása.

- VII-137/58.641/1999.sz.
határozat

Fazekas utcai Általános Iskola és
Zeneiskola
alaptevékenységének
módosítása.

- VII-138/58.292-2/1999.sz.
határozat

Kórházi Felügyelő Tanács létrehozására vonatkozó határozat módosítása.

- VII-139/58.642/1999.sz.
határozat

Önkormányzati feladatok, lehetőségek
az egészségnevelés, egészségmegőrzés érdekében.

- VII-140/58.643/1999.sz.
határozat

Csabai kapu 6. sz. alatti, valamint a
Glanser M. u. 2-4. sz. alatti önkormányzati házasingatlan hasznosítása.

- VII-141/58.644/1999.sz.
határozat

Szoftver üzemeltető és oktatási informatikus OKJ-s vizsgák szervezésének engedélyezése a Földes Ferenc Gimnáziumban.
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- VII-142/58.645/1999.sz.
határozat

Saját forrás, önrész igazolása millenniumi szoborpályázathoz.

- VII-143/58.647/1999.sz.
határozat

Tagsági viszony
TÖOSZ-vel.

- VII-144/58.648/1999.sz.
határozat

ÖKO-KÖR helyiséghasználati díjának módosítása.

- VII-145/58.569/1999.sz.
határozat

Átruházott hatáskörök gyakorlásáról,
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.

- VII-146/58./1999.sz.
határozat

Martintelep Szirma és Görömböly
városrészek belvízhelyzete.

- VII-147/58416-2./1999.sz.
határozat

IV-74/58.416/1999.
módosítása.

rendezése

sz.

a

határozat
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III.
TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT
HATÁROZATOK

-.72/1999.sz.
határozat

A VTV. napi 8 órás adására való áttéréshez szükséges műszaki fejlesztések kérdései.

- 73/1999.sz.
határozat

Miskolc-Tapolca, Zárda u. - Ungvári u. sarkán lévő, 45.188/1 hrsz-ú építési telek értékesítése.

- 74/1999.sz.
határozat

Miskolc, II.ker. Baráthegyalja úton
30.974/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

- 75/1999.sz.
határozat

A 33/1999. sz. Tulajdonosi bizottsági határozat módosítása.

- 76/1999.sz.
határozat

Befektetések jóváhagyása.

- 77/1999.sz.
határozat

Miskolc, Győri kapu 156. sz. alatti Karacs
Teréz Középiskolai Leánykollégium tetején
létesítendő NOKIA rádiótelefon bázisállomás telepítése.

- 78/1999.sz.
határozat

Miskolc, Palota u. 71. sz. alatti nem lakás
céljára szolgáló bérlemény értékesítése.

- 79/1999.sz.
határozat

Széchenyi u. 80. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú telekrészének értékesítése.

- 80/1999.sz.
határozat

Miskolc, II.ker. 61.604/49-53 hrsz-ú termőföldek értékesítése.

a
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- 81/1999.sz.
határozat

Javaslat a Közgyűlés IX-140/4804/1995.
sz. határozatának felülvizsgálatára.

- 82/1999.sz.
határozat

Miskolc III., Bodrogi Zsigmond utcában
lévő 32.837 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.

- 83/1999.sz.
határozat

Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola
és az Ady Endre Művelődési Ház közötti
határozott idejű bérleti szerződés megkötése.

- 84/1999.sz.
határozat

Miskolc II.ker. 62.064/66-94 hrsz-ú termőföldek értékesítése.

- 85/1999.sz.
határozat

Mész u. 1. sz. alatti helyiségcsoport bérbeadása.

- 86/1999.sz.
határozat

Miskolc, Szilvás u. 17.(hrsz. 14.245/A/66)
szám alatti fordított garázs bérlemény
értékesítése.

- 87/1999.sz.
határozat

Miskolc, Kandó K. u. 1-3. sz. alatti,
33.835/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

- 88/1999.sz.
határozat

Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/b. sz. alatti
üzlethelyiség értékesítése.

- 89/1999.sz.
határozat

Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban lévő "Vár Gyógyszertár" helyiségének értékesítése.

- 90/1999.sz.
határozat

Tokaji F. u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosítása.

- 91/1999.sz.
határozat

Bérleti szerződés jóváhagyása.

- 92/1999.sz.
határozat

Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban lévő "Vár bazár" helyiségek értékesítése.
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- 93/1999.sz.
határozat

Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban lévő "Söröző" vendéglátó egység
helyiségeinek értékesítése.

- 94/1999.sz.
határozat

Miskolc, Margittai u. 31. sz. alatt lévő,
1327/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
beépítetlen terület értékesítése.

- 95/1999.sz.
határozat

Miskolc, 41.580 hrsz-ú "útból" 9 m2 nagyságú területrész értékesítése, a 41.556/2
hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítésére.

- 96/1999.sz.
határozat

Miskolc, Szirma-Berekkert, Retek u. 13. sz.
alatt lévő, 55.272 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú beépítetlen terület értékesítése.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
27/1999. (IX.6.) sz. rendelete
az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló
4/1999. (III. 9.) sz. rendelet módosításáról
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és
szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 4/1999. (III. 9.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§
A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 1999. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét
24.155.151 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét
24.555.151 ezer Ft-ban
ebből az adósságszolgálat összegét 531.212 ezer Ft-ban
c.) hiányát
400.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2.§
A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4.
számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
3.§
A R. 2.§ (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszegeken belül:
(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata
(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata

7.888.201 ezer Ft
3.190.107 ezer Ft
6.770.632 ezer Ft
79.698 ezer Ft
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(5) Pénzeszközátadás, támogatások
(speciális célú támogatások) előirányzata
(6) A beruházások előirányzata
(7) A felújítások előirányzata
(8) A költségvetés általános tartaléka
(9) A céltartalék
(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata

3.438.700 ezer Ft
1.974.789 ezer Ft
524.106 ezer Ft
157.706 ezer Ft
531.212 ezer Ft

4.§
A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Miskolc, 1999. szeptember 2.
dr. S z á d e c z k i
jegyző

Zoltán sk.

K o b o l d Tamás sk.
polgármester
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12.

7.szám

13.

7.szám

14.

7.szám

15.

7.szám

16.

7.szám

17.

7.szám

18.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
28/1999. (IX.6.) sz. rendelete
az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló
4/1999. (III. 9.) sz. rendelet módosításáról
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és
szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 4/1999. (III. 9.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§
A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 1999. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét
24.202.767 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét
24.602.767 ezer Ft-ban
ebből az adósságszolgálat összegét 531.212 ezer Ft-ban
c.) hiányát
400.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2.§
A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4.
számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 7. számú
melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 8. sz. melléklete
helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
3.§
A R. 2.§ (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszegeken belül:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A személyi jellegű kiadások előirányzata
A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata
A dologi jellegű kiadások előirányzata
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata
Pénzeszközátadás, támogatások
(speciális célú támogatások) előirányzata

7.909.303 ezer Ft
3.198.529 ezer Ft
6.793.942 ezer Ft
81.198 ezer Ft
3.400.302 ezer Ft
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

20.

A beruházások előirányzata
A felújítások előirányzata
A költségvetés általános tartaléka
A céltartalék
Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata

1.964.401 ezer Ft
566.225 ezer Ft
157.655 ezer Ft
531.212 ezer Ft

4.§
A költségvetési rendelet egyéb. mellékletei fentiek szerint módosulnak
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 1999. szeptember 2.

dr. S z á d e c z k i Zoltán sk.
jegyző

K o b o l d Tamás sk.
polgármester
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7.szám

22.

7.szám

23.

7.szám

24.

7.szám

25.

7.szám

26.

7.szám

27.

7.szám

28.

7.szám

29.

7.szám

30.

7.szám

31.

7.szám

32.

7.szám

33.
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34.

7.szám

35.

7.szám

36.

7.szám

37.

7.szám

38.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
29/1999. (IX.6.) sz. rendelete
a fizető parkolási rendszerről szóló 80/1997. (XII.20.) számú rendelet módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás
alapján Miskolc Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 80/1997. (XII.20.) sz. rendelet - továbbiakban ÖR - 1.§ (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A rendelet tárgyi hatálya a motorkerékpár, segéd-motorkerékpár, kerékpár, a megkülönböztetett vagy a figyelmeztető jelzést használó,
parkolási engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak, valamint
nem zárt rendszerű parkolóban ( út menti) "árurakodást végző" ( a
rakodás idejére) haszonjármüvek kivételével valamennyi közúti
járműre kiterjed.
2.§
A rendelet 3.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
3. §
(1) Ez a rendelet 1999. szeptember 20. napján lép hatályba.
Miskolc, 1999. szeptember 2.
Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

VII-125/58.627/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Az önkormányzat 1999. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1999. évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. Az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

VII-126/58.626/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy
-

három hónapra, vagy attól hosszabb időszakra lekötött tartós
betétje sem a Polgármesteri Hivatalnak, sem a többi intézménynek nincsen,
felügyelete alatt nem működik olyan egészségügyi, szociális,
oktatási intézmény, melynek intézményenkénti kihasználtsága 50% alatti.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik:Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Határidő:
1999. szeptember 30.
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VII-127/58.630/1999. sz. H A T Á R O Z A T :
Tárgy: Részvények, üzletrészek értékesítése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Va: 68.156-14/1999. számú előterjesztést és úgy dönt, hogy:
1. A mellékelt táblázatban felsorolt részvényeket, üzletrészeket értékesítésre kijelöli.
2. Felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot, hogy az értékesítés konkrét árfolyamairól — az egyes részvények, üzletrészek esetében —
döntsön.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Befektetési és Vagyonjogi Osztály
Tulajdonosi Bizottság
folyamatos
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VII-128/58.631/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Miskolc város és B-A-Z. megye Népművészeti Egyesülete
valamint a Mandorla Közművelődési Egyesület részére helyiség biztosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK 60071-21/100/1999. sz.
előterjesztést megtárgyalva az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Nagy Lajos király u. 32-34. szám alatti ingatlanok
hasznosításáról hozott VIII-160/23.836/1997. számú határozatát a
kijelölt vevő visszalépésére figyelemmel visszavonja.
2. A Közgyűlés a MIK Rt. kezelésében álló Nagy L.király u. 34. szám
alatti 30503/16 helyrajzi számú, 1278 m2 alapterületű ingatlant Miskolc Város és B-A-Z. Megye Népművészeti Egyesülete részére térítésmentes használatra, a kérelemben megjelölt népművészeti tevékenységek folytatása céljából tíz évi időtartamra bérbe adja azzal,
hogy hozzájárul a Mandorla Közművelődési Egyesületnek a bérleménybe történő befogadásához.
A megkötendő bérleti szerződésben rögzíteni kell az Egyesület által
alaptevékenysége keretében végzendő tevékenységek körét azzal,
hogy más tevékenység folytatása esetén a használatra bérleti díj fizetése mellett kerülhet sor.
3. Az Egyesület köteles a felépítmény felújításáról és rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotának biztosításáról gondoskodni a bérleti szerződésben megfogalmazottak szerint , valamint az ingatlan
használatával felmerülő üzemeltetési és karbantartási költségeket
viselni.
4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 30501/3 hrsz-ú, 1163 m2
alapterületű ingatlan telekalakítást követően a MIK RT. üzemeltetésében parkoló területként kerüljön hasznosításra.
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5. A Közgyűlés a MIK RT. alapító okiratában meghatározott tevékenységi körét a TEÁOR 63.21 "Szárazföldi szállítást kiegészítő tevékenység" tevékenységi körrel kiegészíti és felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK RT.
Közoktatási és Közművelődési Osztály
folyamatos

VII-129/58.632/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Kossuth u. 3. I/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás elidegenítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK. 60.07122/100/1999. sz. előterjesztését és az alábbi döntést hozta:
A Miskolc, Kossuth u. 3. I/2. sz. alatti önkormányzati szolgálati lakás
szolgálati jellegét nem szünteti meg és nem járul hozzá annak értékesítéséhez.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
folyamatos
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VII-130/58.633/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Mész u. 1. sz. alatti helyiségcsoport használatba adása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mész utca 1. szám alatti
volt általános iskola helyiségcsoportját az Egészségügyi Főiskolai
Tagozat elhelyezésére tíz évi időtartamra a Miskolci Egyetem részére bérbe adja és egyidejűleg a bérleti díj fizetése alól mentességet
biztosít.
2. A bérlő köteles a helyiségcsoport átalakításáról és felújításáról gondoskodni és az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát biztosítani, valamint a használattal felmerülő üzemeltetési és
karbantartási költségeket viselni.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK. RT.
azonnal
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VII-131/58.634/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Kiss Tábornok u. 6. sz. alatti szolgáltató házban lévő nem
lakás célú helyiség értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK.60.07123/100/1999. sz. előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:
Hozzájárul, hogy a Miskolc, Kiss Tábornok u. 6. sz. alatti, 30.002/8
hrsz-ú, 1863 m2 térmértékkel nyilvántartott "Áruház" megnevezésű ingatlan 275/1000-ed eszmei hányadát jelentő, s a jelenlegi természetbeni használat szerint 369 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség a
BORSOD COLOR Kft. (Miskolc, Kiss Tábornok u. 6/A.) részére
17.650.000 Ft (ebből a 275/1000-ed telekrész ára: 1.230.000 Ft) +
4.105.000 Ft ÁFA (felülépítmény után), mindösszesen 21.755.000 Ft
vételáron értékesítésre kerüljön.
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt-t az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló) lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése, a kijelölő határozat
kézhezvételétől számított 30 nap
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VII-132/58.635/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Második u. 2-4., 6-8.,10-12. sz. és a Harmadik u. 1-3., 5-7.,
9-11.,13-15. sz. alatti ingatlanok értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK:60.07118/100/99. számú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:
1. Elrendeli a Miskolc, Második u. 2-4., 6-8.,10-12. sz. és a Harmadik
u. 1-3., 5-7., 9-11., 13-15. sz. alatti épületekben lévő bérlők bérleti
jogviszonyának megszüntetését és utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt-t a hivatkozott épületekben lévő bérlők elhelyezésével és a felépítmények kiürítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK RT.
az adásvételi szerződés megkötéséig folyamatos

2. Elidegenítésre kijelöli a BILLA kereskedelmi KFT. (116. Budapest,
Hunyadi u. 2. sz.) részére a Miskolc, Második u. 2-4. sz. alatti 21813
hrsz-ú 1848 m2, Második u. 6-8. sz. alatti 21814 hrsz-ú 1876 m2,
Második u. 10-12. sz. alatti 21815 hrsz-ú 1853 m2, Harmadik u. 1-3.
sz. alatti 21812 hrsz-ú 1952 m2, Harmadik u. 5-7. sz. alatti 21811
hrsz-ú 1922 m2, Harmadik u. 9-11. sz. alatti 21810 hrsz-ú 1895 m2,
valamint a Harmadik u. 13-15. sz. alatti 21809 hrsz-ú 1578 m2. alapterületű ingatlanokból kialakítandó, összesen 12.924 m2 ingatlant a
rajta lévő felépítményekkel 87.50.000 Ft (+ 1,750.000 Ft ÁFA) áron.
Ebből a telek értéke 63.000.000 Ft, az azokon lévő felépítményeké
7.000.000 Ft + 1.750.000 Ft ÁFA, míg 17.500.000 Ft az épületek kiürítésének fedezete.
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3. Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt-t az értékesítés
teljeskörű - az előszerződés és a végleges adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló - lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK RT.
az előszerződés megkötése azonnal
az RRT módosítását ill. az épületek kiűrítését
követően 15 napon belül végleges adásvételi
szerződés megkötésére

VII-133/58.637/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Mátyás király u. - Fábián kapu által határolt ingatlanok értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK:6007119/100/99. számú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Hozzájárul, hogy a Miskolc, Mátyás király u. - Fábián kapu térségében
elhelyezkedő 394 hrsz-ú 399 m2, a 395/3 hrsz-ú 549 m2, a 395/4 hrszú 584 m2, a 419/7 hrsz-ú 594 m2, a 419/8 hrsz-ú 694 m2 és az 597/35
hrsz-ú 1350 m2 nagyságú telekingatlanok 10.000 Ft/m2 áron nyilvános
versenytárgyalás útján értékesítésre kerüljenek.
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt-t az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló) lebonyolítására
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK RT.
a kijelölő határozat kézhezvételétől számított
30 nap
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VII-134/58.638/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Téli sikosság-mentesítési feladatok közbeszerzési eljárásban történő pályáztatása 1999. évben
Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatos feladatellátás érdekében a téli kézi-gépi síkosságmentesítési
feladatok ajánlati felhívása 1999. szeptemberében a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerüljön.
A vállalkozásba adás időtartama:

1999. nov. 15-2004. márc. 31.

A feladat ellátásához a Város Önkormányzata 2000-ben
gépi síkosságmentesítésre
kézi síkosságmentesítésre

29.000 e Ft
20.000 e Ft-t biztosítását

vállalja, évenként korrigálva a hivatalos infláció mértékével, 2004-ig.
Felelős:
Kobold Tamás polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Határidő:
1999. szeptember 30.
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VII-135/58.639/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati fenntartású
óvodák alapító okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Az előterjesztésben megfogalmazottak alapján – az óvodák kiegészítő
és vállalkozási tevékenységét illetően az óvodai nevelés országos
alapprogramjának megfelelően a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon bruttó és nettó értékének megfelelően – módosított alapító okiratokat 1-30. sz. mellékletek szerint jóváhagyja.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Határidő:
azonnal

VII-136/58.640/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Görömbölyi Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Görömbölyi Általános Iskola (Miskolc, Kovács u. 1.) alapító okiratát –
a feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyon területének tekintetében –
az 1. sz. melléklet szerint módosítja.
Polgármester
Felelős:
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Befektetési és Vagyonjogi Osztály
Határidő:
azonnal
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VII-137/58.641/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Fazekas utcai Általános Iskola és Zeneiskola alaptevékenységének módosítása
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Fazekas Utcai Általános Iskola
és Zeneiskolában az 1999/2000. tanévtől egy logopédiai csoport működjön.
Az intézmény alapító okiratát az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosítja.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
azonnal
Határidő:
VII-138/58.292-2/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Kórházi Felügyelő Tanács létrehozására vonatkozó határozat módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta, elfogadta a " Javaslat a Kórházi Felügyelő
Tanács létrehozására vonatkozó II-34/58.292/1999. számú közgyűlési
határozat módosítására " című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
A Közgyűlés elrendeli, hogy a „Kórházi Felügyelő Tanács létrehozása a
Semmelweis és a Diósgyőri Kórházban” tárgyú II-34/58.292/1999. számú határozat egészüljön ki az alábbi e./ ponttal:
"15 tagból álló kórházi felügyelő tanácsot kell létrehozni. A Semmelweis
Kórház és a Diósgyőri Kórház ellátási körzetéhez tartozó települési önkormányzatok részéről 5 főt, a társadalmi szervezetek részéről 5 főt és
a két városi kórház részéről 5 főt kell a felügyelő tanácsba megválasztani.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
1999.október 15.
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály
Semmelweis Kórház Igazgatója
Diósgyőri Kórház Igazgatója
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VII-139/58.642/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Önkormányzati feladatok, lehetőségek az egészségnevelés,
egészségmegőrzés érdekében
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az
„Önkormányzati feladatok, lehetőségek az egészségnevelés, egészségmegőrzés érdekében” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1./ A Közgyűlés elrendeli évente egy „Egészségvédelmi Hét” városi
rendezvénysorozat programjának összeállítását és a rendezvény
megszervezését.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
program összeállítására 1999.szeptember 30.
a rendezvény megtartására október 30.
Közreműködik : Egészségügyi és Szociális Osztály
Semmelweis Kórház Igazgatója
Diósgyőri Kórház Igazgatója
Közoktatási Közművelődési Osztály,
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály,

2./ A Közgyűlés elrendeli az egészségvédelmi feladatok városi szintű
összehangolására, segítésére és ellenőrzésére egy 7 fős munkacsoport megszervezését.
Felhatalmazza a Polgármestert a munkacsoport tagjainak felkérésére.
Polgármester
Felelős:
Határidő:
1999.szeptember 30.
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály,
3./A Közgyűlés elrendeli egy középtávú, városi szintű egészségvédelmi
program összeállítását.
Felelős:
Polgármester
2000. januári közgyűlés
Határidő:
Közreműködik: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya
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VII-140/58.643/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Csabai kapu 6. sz. alatti, valamint a Glanser M. u. 2-4 sz.
alatti önkormányzati házasingatlan hasznosítása.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a
Miskolc, Csabai kapu 6.szám alatti és a Miskolc, Glanser M. u. 24.szám alatti önkormányzati házasingatlan hasznosítására" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése:
1./ A Miskolc, Csabai kapu 6.szám alatt lévő 8269 helyrajzi számú 7659
tulajdoni lapon nyilvántartott, használaton kívüli - volt bőrgyógyászati
osztály - házasingatlant a Semmelweis Kórháztól, 1999.szeptember
15-i határnappal elvonja. Ezzel összefüggésben a Semmelweis Kórház alapító okiratát az előterjesztés 1.számú melléklete szerint hagyja jóvá.
2./ A Miskolc, Glanser M.u.2-4.sz. alatt lévő 23484/2 helyrajzi számú
4156 tulajdoni lapon nyilvántartott, használaton kívüli - II. Gazdasági
Hivatal épülete - házasingatlant a Diósgyőri Kórháztól
1999.szeptember 15-i határnappal elvonja. Ezzel összefüggésben a
Diósgyőri Kórház alapító okiratát az előterjesztés 2.számú melléklete
szerint hagyja jóvá.
3./ Az 1./ és a 2./pontban meghatározott házasingatlant a MIK Rt. kezelésébe átadja, egyúttal a házasingatlant - értékbecslést követően
forgalmi értéken - elidegenítésre kijelöli. Megbízza a MIK Rt. Igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Az értékesítésből befolyó összeget - az értékesítés költségével
csökkentve - az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények 1999.évi pályázatához - a szakmai minimumfeltételekben előírt gép-műszerek beszerzéséhez és beruházási feladatokhoz szükséges önrész biztosítására kell felhasználni.
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4./ Megbízza a MIK Rt. Igazgatóját az ingatlan értékesítéséig az átmeneti őrzéssel.
Felelős:
Határidő:
Közreműködnek:

Polgármester
folyamatos
Egészségügyi és Szociális Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
MIK Rt. Igazgatója
Semmelweis Kórház Igazgatója
Diósgyőri Kórház Igazgatója

5./ A Közgyűlés a Semmelweis Kórház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenység kiegészül:
"helyiségek, eszközök bérbeadása" tevékenységgel

VII-141/58.644/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Szoftver üzemeltető és oktatási informatikus OKJ-s vizsgák szervezésének engedélyezése a Földes Ferenc Gimnáziumban
A Közgyűlés a Földes Ferenc Gimnázium alapító okirat módosítási kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a Földes Ferenc Gimnázium alapító okiratát az alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége vonatkozásában az 1.
sz. melléklet szerint módosítja.

Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő:
1999. július 31.
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VII-142/58.645/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Saját forrás, önrész igazolása millenniumi szoborpályázathoz
1.)

A Közgyűlés támogatja a millennium alkalmából Miskolcon egy
Szent István szobor felállítását.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Határidő:
2000. augusztus 20.

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a 2000ben készítendő költségvetésébe betervezi a szobor megvalósításához önrészként szükséges 10 millió Ft-ot.
Polgármester
Felelős:
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Határidő:
2000. évi költségvetés készítése

VII-143/58.647/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Tagsági viszony rendezése a TÖOSZ-vel
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövőben sem szándékozik a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépni, ezáltal
kettős szövetségi tagsági viszonyt létesíteni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló döntésről a
TÖOSZ-t értesítse.

Polgármester
Felelős:
Határidő:
1999. szeptember 30.
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály
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VII-144/58.648/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: ÖKO-KÖR helyiséghasználati díjának módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítva a IV74/58.416/1999. sz. határozat 4. sz. mellékletét , a Miskolci ÖKO-KÖR
részére 1999. október 1-től az újabb határozat meghozataláig, de legkésőbb 2000. december 31-ig 100 %-os bérleti díj mentességet biztosít
Polgármester
Felelős:
Közreműködik: MIK.RT.
Határidő:
1999.október 1.

VII-145/58.569/1999. sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Átruházott hatáskörök gyakorlásáról valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesterre átruházott
hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 1999. I. félévre vonatkozó beszámolót elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos.

7.szám

57.

VII-146/58.675/1999.sz. H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Martintelep, Szirma és Görömböly városrészek belvízhelyezte
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
Martintelep, Szirma és Görömböly városrészek belvízhelyzetéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A költségvetési sorban szereplő "Szirmai vezérárok műtárgyépítés
és kapcsolódó létesítmények II. ütem" sor célmegjelölése egészüljön ki az alábbiak szerint:
"Szirmai vezérárok műtárgyépítés, kapcsolódó létesítmények II.
ütem, vezérárok és mellékágak kotrása."
2.

A Közgyűlés felszólítja a MIVIZ RT-t, mint üzemeltetőt:


Szirma és Martintelep valamint Görömböly városrészek
szennyvízcsatorna hálózatának elégtelen működését vizsgálja felül.



A szükséges intézkedéseket tegye meg a Városüzemeltetési és Beruházási Osztállyal egyeztetett módon.



A Közgyűlés októberi ülésén számoljon be mindezekről.

3. A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály érvényesítse azoknak a
szavatosságból adódó kötelezettségeknek a teljesítését, amelyek a
közművek elégtelen működése miatt szükségesek.
4. A jövő év költségvetésének elkészítésekor figyelembe kell venni az
egész városra nézve a síkvidéki és dombvidéki területek vízrendezési feladatait és az ezek megoldásához szükséges összegeket
költségvetési prioritásnak kell tekinteni.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
veszélyelhárításra azonnal
a továbbiak vonatkozásában 2000. február 28.

7.szám

58.

VII-147/58.416-2/1999. sz. H A T Á R O Z A T :
Tárgy: IV-74/58.416/1999. sz. közgyűlési határozat módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta "A IV74/58.416/1999.számú közgyűlési határozat módosítása" című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés a IV-74/58.416/1999.számú határozatot módosítja. A
Közös Sors Rokkantnyugdíjasok és Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesület használatából azonnali hatállyal elvonja a 3527
Miskolc, Baross Gábor u.13-15.szám alatt lévő 300 m2 alapterületű
helyiségcsoportot.
Utasítja a MIK Rt. Igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Polgármester
Közgyűlést követően azonnal
Határidő:
Közreműködik MIK Rt. Igazgatója
2./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az
1./pontban megnevezett helyiségcsoport szociális célú hasznosításának műszaki és pénzügyi lehetőségeit.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
folyamatos
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Városüzemeltetési és Beruházás Osztály

7.szám

59.
III.
TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT
HATÁROZATOK

72/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: A VTV napi 8 órás adására való áttéréshez szükséges műszaki fejlesztések kérdései
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a fenti tárgyban megnevezett anyagot és az alábbiak szerint dönt:
-

A Tulajdonosi Bizottság javasolja, hogy a költségvetés korrekciójánál a
Közgyűlés teremtsen forrást a műszaki fejlesztésekre.

-

Készüljön sűrgősségi előterjesztés – az 1999. július 01-i Közgyűlésre
–, amelyben az Önkormányzat átmenetileg nyújtson hitelt 16.000.000
Ft erejéig a műsor indítási feltételeinek megteremtéséhez, a költségvetés korrekciójáig vagy a jövő évi költségvetés megállapításáig.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
1999. július 01.

7.szám

60.

73/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc-Tapolca, Zárda u. – Ungvári u. sarkán lévő,
45.088/1. hrsz.-ú építési telek értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK Rt.: 60.064-43/100/99. számú előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
Visszavonja az 55/1995. számú határozatát, és hozzájárul, hogy a Miskolc - Tapolca, Zárda u. - Ungvári u. sarkán lévő, 45.088/1 hrsz.-ú, 498
m2 nagyságú építési telek nyilvános pályázaton licit útján történő értékesítésénél három indulóárat alkalmazzon.
Az első meghirdetett alkalommal 2.000.-/m2 áron, ha ezen az áron nem
értékesíthető, akkor 1.700.-/m2 indulóáron, végül 1.450.-/m2 indulóáron
értékesítsék.
Az ingatlan 1.450.-/m2 indulóár alatti értékesítését nem engedélyezi.
Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló – bonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos

7.szám

61.

74/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, II. ker. Baráthegyalja úton a 30.974/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK Rt.: 60.064-32/100/99. számú előterjesztést és úgy
dönt, hogy
-

a Miskolc, II. ker. Baráthegyalja u. 30.974/3 hrsz.-ú, 155m2 területű,
„közterület” megnevezésű az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra, Bordásné Szalai Zsuzsanna a Miskolc, Baráthegyalja u.
46. szám alatti valamint Szalai Zsolt Miskolc, Baráthegyalja u. 42.
szám alatti lakosokat ½ - ½ arányban vevőknek kijelöli.

-

A vételár 465.000 Ft (3.000 Ft/m2) azaz négyszázhatvanötezer forint, amely szerződéskötéskor egyösszegben fizetendő meg. A telekösszevonással kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.

Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló – lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül

7.szám

62.

75/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: A 33/1999. számú Tulajdonosi Bizottsági határozat módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK Rt.: 60.064-42/100/99. számú előterjesztést és a
33/1999. számú határozatát akként módosítja, hogy :
-

a Miskolc, I. ker. 2.677/36. hrsz.-ú, Dózsa György u. 18. szám alatti
619 m2 területű ingatlan vételárának 50%-a 2.476.000 Ft azaz kettőmillió-négyszázhetvenhatezer forint az ingatlan birtokba adásakor,
míg a fennmaradó 50% legkésőbb a társasház megvalósulását követően az önálló társasházi albetétek (lakás, gk. tároló) 50%-át
meghaladó részének értékesítését követően, de legkésőbb 2001.
december 31-igy fizetendő meg.

A módosítás az eredeti határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a teljes vételár
kifizetése: 2001. december 31.

7.szám

63.

76/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Befektetések jóváhagyása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Va.: 68.183-5/1999. számú előterjesztését és a következő határozatot hozta:
1. Megbízza az ERSTE Befektetési Rt.-t, hogy az ÉMÁSZ részvények
ellenértékeként befolyt bevételből 300.000.000 Ft-ot a Közgyűlés a
III-48/58.354/1999. sz. határozat 2. pontjának megfelelően 3 hónapra (havi 100-100 millió Ft-os ütemű felhasználás mellett) fektessen
állampapírokba.
2. Amennyiben az 1., 2. és 3. hónap végén az ütemezés szerinti öszszeg nem kerül elvonásra, azt az ERSTE Befektetési Rt. ismételten
befektetheti, azzal a feltétellel, hogy szükség szerint 5 banki munkanapon belül felszabadítja a szükséges pénzeszközöket.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Befektetési és Vagyonjogi Osztály (adásvétel)
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály (pénzigény jelzése)
azonnal

7.szám

64.

77/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Győri kapu 156. sz. alatti Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium tetején létesítendő NOKIA rádiótelefon
bázisállomás telepítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a KM.: 45.317/1999. sz. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul a Karacs Teréz Középiskola Leánykollégium és a NOKIA Telekommunikációs Kft. Bázisállomás telepítés
céljából kötendő, határozatlan időre szóló tetőbérleti szerződésének
megkötéséhez az alábbi feltételekkel:
-

A bérbeadó a bérleti szerződés aláírása előtt köteles kikérni a
Közgyűlés Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottságának állásfoglalását, továbbá köteles az általuk meghatározott feltételeket
beépíteni a szerződésbe.

-

Az éves bérleti díj 1.000.000 Ft nettó értéknél nem lehet kevesebb.

-

A bérleti díjat az első bérleti évet követően évente március 31-én
legalább a KSH által közzétett hivatalos infláció mértékével kell
módosítani.

-

A szerződéstervezetből a 12./B pont maradjon ki vagy a biztosítási
kötvény díját a bérlő vállalja.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Közoktatási és Közművelődési Osztály,
Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium
a határozat kézhezvételét követő 15 nap

7.szám

65.

78/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Palota u. 71. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló
bérlemény értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK.: 60.064-34/100/99. sz. előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
A Tulajdonosi Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el. Az anyag átdolgozását az alábbiak indokolják:
-

A vételár irreálisan alacsony.

-

Nincs az anyaghoz térkép, nem állapítható meg pontosan, hogy az
ingatlan mely részéről van szó.

-

A határozati javaslat egyértelműen tartalmazza az elidegenítési
árat, megbontva föld, felülépítmény és az őt terhelő ÁFÁ-ra.

-

Nem derül ki az előterjesztésből, hogy milyen jogi feltételrendszerekkel kívánja biztosítani az üzletkör megtartását.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kézhezvételét követő 15 nap

7.szám

66.

79/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Széchenyi u. 80. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú telekrészének értékesítésére
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a
miskolci 3707/A/1 helyrajzszámú önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséghez tartozó 438/1000 tulajdoni illetőséget ÁFÁ-t nem tartalmazó
1.051.000.-, azaz Egymillió-ötvenegyezer forint vételáron az ALT-WIEN
Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 5.) részére elidegeníti.
Az értékesítésre a társasház alapító okirat módosításával egyidejűleg
kerülhet sor azzal, hogy az alapító okiratban, illetőleg az adásvételi
szerződésben a földszinti üzletnek a földterületre vonatkozó ingyenes
használati jogosultságát biztosítani kell.
A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK Rt.-t az ügylet teljes körű
– a vonatkozó szerződések aláírására is kiterjedő – lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
azonnal

7.szám

67.

80/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc II. ker. 61.604/49-53 hrsz.-ú termőföldek értékesítése
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK Rt.: 60.064-44/100/99.sz.
előterjesztést és a következők szerint dönt:
1./Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott Miskolc II.
ker. 61.604/49-53 hrsz.-ú, összesen 5004 m2 térmértékű kert művelési ágú termőföldet 1.000 Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlők részére történő értékesítésre kijelöli.
2./Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a forgalmi érték 25 %-nak megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg.
3./Ha a haszonbérlő a vételárat egy összegben nem fizeti meg, részére
részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi érték
50 %-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50 %-ot 1 év
alatt havi egyenlő részletekben 20 % kamat figyelembevételével kell
törleszteni.
4./A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK Rt.-t az adásvétel
teljeskörű – a szerződés aláírását magában foglaló – lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kiadásától számított 60 nap

7.szám

68.

81/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: A Közgyűlés a IX-140/4804/1995. sz. határozatának felülvizsgálata
A Tulajdonosi Bizottság javasolja, hogy IX-140/4804/1995. sz. Közgyűlési határozat felülvizsgálatra kerüljön és készüljön előterjesztés a zártkertek értékesítési szempontjainak, valamint elidegenítési árainak témakörében.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
1999. októberi Közgyűlés

82/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc III., Bodrogi Zsigmond utcában lévő 32.837 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Va: 68.331-6/1999. számú előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy nem vásárolja meg a Diósgyőri
Evangélikus Egyház tulajdonát képező 32.837 hrsz-ú ingatlant. A szükséges telekalakítások elkészítése után az útlejegyzéssel érintett területért az Önkormányzat kártalanítást fizet.
A 32.837 hrsz.-ú ingatlan további részeinek Önkormányzati tulajdonba
vételére készüljön egy újabb előterjesztés.

Felelős:
Közreműködik:

Határidő:

Polgármester
telekalakítás elkészítésében: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
kártalanításra vonatkozó megállapodás megkötésében: Befektetési és Vagyonjogi Osztály
folyamatos

7.szám

69.

83/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola és az Ady Endre
Művelődési Ház közötti határozott idejű bérleti szerződés
megkötése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Hozzájárul az Ady Endre Művelődési Ház (Miskolc, Árpád u. 4. sz.) és a
Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola közötti határozott időre, 2011.
augusztus 01. napjáig szóló bérleti szerződés megkötéséhez az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.
A Tulajdonosi Bizottság a bérleti szerződésben szereplő 150.000 Ft/hó
összeget 150.000.- + Áfa / hó összegre módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Közoktatási és Közművelődési Osztály
azonnal

7.szám

70.

84/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc II. ker. 62.064/66-94 hrsz-ú termőföldek értékesítése
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-47/100/1999. sz.
előterjesztést és a következők szerint döntött:
1./Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II.
ker. 62.064/66-94 hrsz-ú, összesen 2 hektár 1756 m2 térmértékű,
kert művelési ágú termőföldet 300.-Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlők részére történő értékesítésre kijelöli.
2./Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a forgalmi érték 25%-nak megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg.
3./Ha a haszonbérlő a vételárat egy összegben nem fizeti meg, részére
részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi érték
50%-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50%-ot 1 év alatt
havi egyenlő részletekben 20% kamat figyelembevételével kell törleszteni.
4./A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK Rt-t az adásvétel teljes
körű – a szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kiadásától számított 60 nap

85/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Mész u. 1. sz. alatti helyiségcsoport bérbeadása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a
Mész utca 1. szám alatti volt általános iskola helyiségcsoportjára a Miskolci Egyetemmel kötendő bérleti szerződést jóváhagyja azzal, hogy a
MIK Rt-t utasítja a díjmentesség biztosítása iránti kérelemnek a Közgyűlés soron következő ülése elé terjesztésére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
azonnal

7.szám

71.

86/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Szilvás u. 17. (hrsz: 14.245/A/66) szám alatti fordított garázs bérlemény értékesítése
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 60.064-49/100/1999. számú előterjesztését Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a javaslat
szerint a Miskolc, Szilvás u. 17. sz. alatti (helyrajzi száma: 14.245/A/66
nem lakás céljára szolgáló „fordított garázs” ingatlan 100.000.-Ft + a
felülépítményt terhelő 25.000.-Ft ÁFA összegen a Miskolci Helyipari
Természetbarát Egyesület (Miskolc, Bocskai u. 2. sz.) részére értékesítésre kerüljön.
Utasítja a MIK Rt-t a tulajdonjog átruházás teljes körű, - az adásvételi
szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítására. Az ingatlan
értékesítése az önkormányzati tulajdonban lévő lakás- és nem lakás
célú bérlemények értékesítését szabályozó 48/1997. /IX.29./ sz. rendeletben foglaltak alapján történhet.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.
folyamatos

7.szám

72.

87/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Kandó K. u. 1-3. sz. alatti 33.835/5 hrsz-ú ingatlan
értékesítése
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK: 60.064-51/100/1999. számú előterjesztését és úgy
dönt, hogy
-

a Miskolc, III. ker. Kandó K. u. 1-3. szám alatti 33.835/5
hrsz-ú, 42 m2 területű „üzem” megnevezésű az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra, - amelyben 200 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség található – Dr. Kolláthné
Ádám Juditot a helyiség jogcímes bérlőjét vevőnek kijelöli.

-

A vételár: 9.500.000.-Ft + a felépítményre vonatkozó ÁFA
díj: 2.359.250.-Ft, összesen: 11.859.250.-Ft, azaz
tizenegymilló nyolcszázötvenkilencezer kettőszázötven forint, amely szerződéskötéskor egyösszegben fizetendő meg.

Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló – bonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése: 1999. 08. 15-ig

7.szám

73.

88/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/b. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-52/100/1999. sz.
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Hozzájárul, hogy a Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/b. sz. alatti üzlethelyiségekből:

a 91/95/A/6 hrsz-ú 49 m2 térmértékű helyiség Molnár Csilla
(Miskolc, Gyula u. 20/B. 1/3.) részére 3.600.000.-Ft vételáron +
869.750.-Ft ÁFA, mindösszesen 4.469.750.-Ft azaz négymilliónégyszázhatvankilencezer-hétszázötven forintért
a 91/95/A/15 hrsz-ú 49 m2-es helyiség az EXTRA-TOP MANAGEMENT Kft. (1113 Budapest, Bartók B. út 120-122.) részére
3.600.000.-Ft vételáron + 869.750.-Ft ÁFA, mindösszesen 4.469.750.Ft azaz négymillió-négyszázhatvankilencezer-hétszázötven forint értéken
a 91/95/A/16 hrsz-ú 49 m2-es helyiség az EXTRA-TOP MANAGEMENT Kft. (1113 Budapest, Bartók B. út 120-122.) részére
3.600.000.-Ft vételáron + 869.750.-Ft ÁFA, mindösszesen 4.469.750.Ft azaz négymillió-négyszázhatvankilencezer-hétszázötven forint értéken
a 91/95/A/23 hrsz-ú 32 m2-es helyiség az EXTRA-TOP MANAGEMENT Kft. (1113 Budapest, Bartók B. út 120-122.) részére
2.300.000.-Ft vételáron + 555.000.-Ft ÁFA, mindösszesen 2.855.000.Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázötvenötezer forint értéken értékesítésre
kerüljön.

-

A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az EXTRATOP MANAGAMENT Kft. bérlő az elővásárlási jogáról a helyiségeket
albérlőként hasznosító V-TEL Kft. (Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/B.) javára írásbeli nyilatkozattal lemondjon, s ez esetben a 91/95/A/15;
91/95/A/16 és 91/95/A/23 helyrajzi számú ingatlanok V-TEL Kft. által fizetendő vételárát mindösszesen nettó 10 M Ft-os névértékben állapítja
meg.
Utasítja a Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt-t az értékesítés teljes körű
(az adásvételi szerződés megkötését is magába foglaló) lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos

7.szám

74.

89/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban lévő „Vár
Gyógyszertár” helyiségének értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK: 60.064-53/100/1999. számú előterjesztését és úgy
dönt, hogy
-

a Miskolc, III. ker. Árpád u. 2. szám alatti szolgáltatóházban
a 33.835/5 hrsz-ú, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanából 90 m2 alapterületű nem lakás célú helyiségre a
Vár Gyógyszertár Kft-t, a helyiség jogcímes bérlőjét vevőnek
kijelöli.

-

A vételár: 4.500.000.-Ft + a felépítményre vonatkozó ÁFA:
1.074.000.-Ft, összesen: 5.574.000.-Ft, azaz ötmillióötszázhetvennégyezer forint, amely szerződéskötéskor
egyösszegben fizetendő meg.

Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló – bonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése 30 napon belül

7.szám

75.

90/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Tokaji F. u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
-

a MITEL 95 Bt. (3518 Miskolc, Bollóalja u. 46.) ajánlatát elfogadva a Miskolc 33.273 helyrajzi számú, a természetben
Tokaji F. u. 2. szám alatti 237 m2-es helyiségcsoporttal rendelkező 1846 m2 alapterületű ingatlant a MITEL 95 Bt. részére 6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint + 750.000.-Ft ÁFA
vételáron értékesíti.

-

a vevő kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy 600.000.-Ft nettó
vételár foglalóként történő befizetése mellett az adásvételi
szerződés 1999. október 01. napjáig kerüljön megkötésre
azzal, hogy a vevő a teljes vételárat 1999. november 01.
napjáig köteles kiegyenlíteni.

-

az adásvételi szerződés megkötéséig, de legfeljebb tíz évi
időtartamra jóváhagyja az ingatlannak a MITEL 95 Bt. részére történő bérbeadását azzal, hogy a bérleti díj mértéke
1999. október 01. napjáig 60.000.-Ft + ÁFA, ezt követően
pedig 98.750.-Ft + ÁFA összegű az induló bérleti díj. A bérleti díjat a MIK Rt. a bérleti szerződésben az inflációt követő
módon köteles megállapítani.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
azonnal

7.szám

76.

91/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

Tárgy: Bérleti szerződés jóváhagyása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az
ESZ.182285/1999. számú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Martin János Szakiskola, Speciális Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája (3529 Miskolc, Áfonyás u. 18.) a 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. szám alatti 20.
számú Bölcsőde egy gondozási egységét a kapcsolódó mellékhelyiségekkel (236 m2) határozatlan időtartamra, bérleti díj mentesen használatba kapja az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződéstervezet szerint.

Felelős:
Közreműködnek:

Határidő:

Polgármester
Egészségügyi és Szociális Osztály
Közoktatási és Közművelődési Osztály
Egyesített Bölcsődék Igazgatója
Martin János Szakiskola Igazgatója
bizottsági döntést követően azonnal

7.szám

77.

92/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban lévő „Vár
bazár” helyiségének értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK: 60.064-55/100/1999. számú előterjesztését és úgy
dönt, hogy
-

a Miskolc III. ker. Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban a
30.519/73 hrsz-ú, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanából
52 m2 alapterületű nem lakás célú helyiségre Arouche Mohammedet
a helyiség jogcímes bérlőjét vevőnek kijelöli.

-

A vételár: 3.100.000.-Ft + a felépítményre vonatkozó ÁFA: 746.000.Ft,
összesen:
3.846.000.-Ft,
azaz
Hárommilliónyolcszáznegyvenhatezer forint, amely összegből 1.550.000.-Ft +
ÁFA: 746.000.-Ft a szerződéskötéskor, a fennmaradó 1.550.000.-Ft
pedig 1999. 10.31-ig fizetendő meg.

Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló –lebonyolítására.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése 30 napon belül

7.szám

78.

93/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban lévő „Söröző” vendéglátó egység helyiségeinek értékesítése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK: 60.064-56/100/1999. számú előterjesztését és úgy
dönt, hogy
-

a Miskolc III. ker. Árpád u. 2. sz. alatti szolgáltatóházban a
30.519/73 hrsz-ú, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanából
67 m2 alapterületű nem lakás célú helyiségre Szedlák és Társa Bt-t
a helyiség jogcímes bérlőjét vevőnek kijelöli.

-

A vételár: 3.700.000.-Ft + a felépítményre vonatkozó ÁFA: 888.500.Ft,
összesen:
4.588.500.-Ft,
azaz
Négymillióötszáznyolcvannyolcezer-ötszáz forint, amely vételár egyösszegben
fizetendő meg.

Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés
aláírását is magában foglaló – lebonyolítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a szerződés megkötése 30 napon belül

7.szám

79.

94/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

Tárgy: Miskolc, Margittai u. 31. sz. alatt lévő, 1327/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület értékesítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK: 60.064-61/100/1999. számú előterjesztését, és
úgy dönt, hogy hozzájárul az 1327/11 hrsz-ú, lakóház építésére alkalmas 613 m2 térmértékű telekingatlan 920.000.-Ft induló vételáron, nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez.
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés
aláírását is magába foglaló –lebonyolítására.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos

7.szám

80.

95/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

Tárgy: Miskolc, 41.580 hrsz-ú „útból” 9 m2 nagyságú területrész értékesítése, a 41.556/2 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítésére
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-58/100/1999. sz.
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Hozzájárul a 41.580 hrsz-ú „önkormányzati út” megnevezésű ingatlanból – telekkiegészítésként – 9 m2 nagyságú területrész 9.000.-Ft vételár
ellenében történő értékesítéséhez, vevőként ½ - ½ tulajdoni részarányban Fövenyessy Pált és Tóth Ágnest (Miskolc, Fogarasi u. 1/A. sz.) kijelölve.
A telekkiegészítés üres, használaton kívüli, kialakított pályaszerkezettel
nem rendelkező burkolat nélküli terület, ezért a vételár ÁFA-t nem tartalmaz.
Utasítja a MIK Rt-t az adásvétel teljes körű (adásvételi szerződés megkötését is magában foglaló) lebonyolítására.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
folyamatos

7.szám

81.

96/1999. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

Tárgy: Miskolc, Szirma-Berekkert, Retek u. 13. sz. alatt lévő, 55.272
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület értékesítése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a MIK: 60.064-60/100/1999. számú előterjesztést, és úgy
dönt, hogy hozzájárul az 55.272 hrsz-ú, lakóház építésére alkalmas 551
m2 térmértékű, közművesíthető telekingatlan 1.100.000.-Ft induló vételáron, nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez.
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
MIK Rt.
a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos

Kiadja: Miskolc megyei jogú Város
Polgármesteri Hivatal
A szerkesztésért és a kiadásért felel:
Dr.Szádeczki Zoltán
Készült: a Polgármesteri Hivatal
hivatali nyomdájában
ISSN 1215-8127

