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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(2001. február 1-i Közgyűlés) 

 
- 1/2001(II.5.) sz. 
   rendelet 
 

a Miskolci Építési Szabályzatról szóló 
többször módosított 3/2000. (II.7.) sz. 
rendelet módosításáról 
 
 

- 2/2001.(II.5.) sz. 
   rendelet 
 
 

a türelmi zóna kijelöléséről 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(2001.február 1-i zárt ülés) 
 
 
-I-1/3.066/2001.sz. 
  határozat 
 

MIK. Rt. Felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztása 

-I-2/3.067/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Fellebbezések elbírálása egyedi szociális 
hatósági ügyekben 
 

-I-3/3.027/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizott-
ság elnökének megválasztása 

  
(2001. február 1-i nyilvános ülés) 
 
 
-I-4/3.050/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Területfelhasználások szabályozásáról 
szóló határozat módosítása 

-I-5/3.051/2001.sz. 
  határozat 
 
 

a szervezett bűnözés elleni fellépésről 
szóló törvény helyi végrehajtásának hely-
zetéről szóló I-14/2000. sz. határozat ha-
tályon kívül helyezése 
 
 

-I-6/3.052/2001.sz. 
  határozat 
 

Martintelepi részönkormányzat létrehozá-
sának kezdeményezése 

-I-7/3.053/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Miskolc logójának kialakítása 
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-I-8/3.056/2001.sz. 
  határozat 
 

Szabadságharc u. forgalmi rendjének 
megváltoztatása 

 
-I-9/3.057/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Beszámoló a fogyatékosok helyzetéről 

-I-10/3.058/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Kazinczy F. Általános Iskola névmódosí-
tása 

-I-11/3.059/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Farkas Bálint bérlő bérleti jogviszonyának 
rendezése a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház szolgálati lakása tekintetében 
 

-I-12/3.060/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Csehországi Ostrava várossal partnervá-
rosi kapcsolat kialakítása 

-I-13/3.061/2001.sz. 
  határozat 
 
 

A Közgyűlés 2001. I. félévi munkaterv-
ének megállapítása 

-I-14/3.031/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Átruházott hatáskörök gyakorlásáról vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámoló 

-I-15/3.062/2001.sz. 
  határozat 
 
 

Modell-kísérletként működő szakrende-
lésekről szóló beszámoló 

-I-16/3.086/2001.sz.  
 határozat 
 
 

Az önkormányzat elismeréseinek alapí-
tásáról és adományozásuk szabályairól 
szóló 51/1995.(IX.29.) sz. rendelet mó-
dosításának kezdeményezése 
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III. 
 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG 
 
 
2000.december 28-i ülés: 
 
- 150/2000.sz. 
  határozat 
 

Miskolc , Petőfi tér 1. sz. alatti üzlethe-
lyiségek értékesítése  

- 151/2000.sz. 
  határozat 
 

A 21828/2 hrsz-ú ingatlan 
telekkiegészítése a 21828/1 hrsz-ú in-
gatlanból 
 

- 152/2000.sz. 
  határozat 
 

A Miskolc, Andrássy u. 6. sz. alatti üzlet 
helyiség 49/89 részének értékesítése 

- 153/2000.sz. 
  határozat 
 

A Miskolc, Andrássy u. 21.789 hrsz-ú 
ingatlanból 483 m2 terület értékesítése 

- 154/2000.sz. 
  határozat 
 

A Miskolc II. 61.627/46 hrsz-ú termőföld 
értékesítése 

2001.január 10-i ülés: 
 
- 1/2001.sz. 
  határozat 
 

Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg 
kifizetése Kormos Tamás s Kormos 
László részére 
 

- 2/2001.sz. 
  határozat 
 

Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg 
kifizetése Tamás József, Tamás József-
né és ifj. Tamás József részére 
 

- 3/2001.sz. 
  határozat 
 

A nagyvárosi tömegközlekedés feladat-
ellátásának és finanszírozásának ellen-
őrzéséről szóló V-11-33/2000. sz. Állami 
Számvevőszék által készített jelentés 
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- 4/2001.sz. 
  határozat 
 

Búza tér 12. sz. alatti társasházban lévő 
önkormányzati ingatlanok értékesítése 

- 5/2001.sz. 
  határozat 
 

A Miskolc  21124 hrsz-ú, Daru utcai in-
gatlanból kialakítandó telekrész értéke-
sítése 
 

- 6/2001.sz. 
  határozat 
 

Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg 
kifizetése  

- 7/2001.sz. 
  határozat 
 

Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg 
kifizetése  

- 8/2001.sz. 
  határozat 
 

Előterjesztés a DFC KFt-t támogató ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok Felügyelő Bizottságai jelentései-
ről 
 

- 9/2001.sz. 
  határozat 
 
 
 
 

Frisovszki Tibor beadványa a Déli Hírlap 
KFT. tevékenységével kapcsolatban 

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 
 
 
 
- 1/2001.sz. 
  határozat 
 
 

„Média és Kultúra-Médiakultúra” c. kon-
ferenciára kapott támogatás elszámolási 
határidejének meghosszabbítása 
 

- 2/2001.sz. 
  határozat 
 
 
 
 

Határ Győző és Bihari Sándor kötetei-
nek kiadására megítélt támogatás el-
számolási határidejének meghosszabbí-
tása 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
1/2001.(II.5.) sz. rendelete 

a 18/2000.(IV.10.) sz., a 26/2000.(V.8.) sz., a 32/2000.(VII.3.) sz., 
a 37/2000.(IX.11.) sz. és a 65/2000. (XII.13.) sz. rendeletekkel módo-

sított Miskolci Építési Szabályzatról szóló 3/2000.(II.7.) sz. 
rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LVI. törvény 16.§ 
(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés 
helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya 
 

A Miskolci Építési Szabályzat (továbbiakban: MÉSZ) 1.§-a az alábbi 
ponttal kiegészül: 
 
p.)  a Besenyői utca - Névtelen 4433/4. hrsz-ú út - Zsigmondy utca - 

Gyimesi utcák által határolt területegységre 
 

2.§ 
 

A MÉSZ III/B. sz. melléklete az alábbiak szerint kibővül: 
 
"A terület beépítése előtt közműkiváltás szükséges." 
 Az 1.§ p.) területén a 4433/7. és 4433/8. hrsz. távközlési vezeték 

kiváltása 
 

3.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 

(1) Ez a rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv a kihirdetése 
napjától hatályos. 
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(2) E rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig első fokú építés-
ügyi hatósági határozattal még el nem bírált folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(3) A MÉSZ 18.§. (3) bekezdés 3. szakasza kibővül az alábbi ponttal, 

illetve kiegészül újabb szakaszokkal: 
 

 Ezzel egyidejűleg az 52/1998.(XII.15.) sz. rendelettel módosított 
84/1997.(XII.20.) sz. rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 "Jelen városrendezési, városépítési szabályozási előírások hatá-
lya Miskolc Megyei Jogú Város  igazgatási területére terjed ki, ki-
véve  

 
p.) a Besenyői utca - Névtelen 4433/4. hrsz-ú út - Zsigmondy utca 

- Gyimesi utcák által határolt területegységet 
 

Ezzel egyidejűleg a 3/2000.(ll.7.) sz. és a 29/2000.(VI.5.) sz. ren-
deletekkel módosított 11/1997.(IV.1.) sz. önkormányzati rendelet 
1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
"A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc, Észak-keleti Iparterület 
Részletes Rendezési Terv szabályozási tervlapján feltüntetett bel- 
és külterületekre, kivéve a Besenyői utca - Névtelen 4433/4. hrsz-
ú út - Zsigmondy utca - Gyimesi utcák által határolt területegysé-
get." 

 
 
 

Miskolc, 2001. február 2. 
 
 
 
 
 

Dr. Szádeczki Zoltán sk.  Kobold Tamás sk. 
              jegyző  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2/2001. (II.5.) sz. rendelete 
a türelmi zóna kijelöléséről 

 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szervezett bűnözés elleni fel-
lépésről szóló törvény helyi végrehajtási keretében a türelmi zóna kijelö-
lése tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
1.§ 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Városban 
türelmi zónául az ingatlan-nyilvántartásban a miskolci 4777 hrsz-ú, ter-
mészetben a Szinva utca megnevezésű önkormányzati tulajdonban lé-
vő, más célra nem hasznosított közterületnek a Fonoda utca és a 
Szondy György utca közötti szakaszát jelöli ki, a két úttorkolattól 50-50 
m-es szakasz elhagyásával. 
 
A tiltott szakaszokat megállást tiltó KRESZ tábla kihelyezésével kell ér-
vényesíteni.  
 
 

2.§ 
 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Miskolc, 2001. február 1. 
 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                    K o b o l d  Tamás sk. 

                       jegyző                                                           polgármester 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
Zárt ülésen hozott határozat: 
 
 
 
I-1/3066/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: MIK. Rt. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Rt. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztására 
vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés a MIK. Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. Felügyelő Bizott-
sága tagjává választja 2001. január 1-től 2002. december 31-ig terjedő 
időszakra 
 

Jámbor Zoltán 3535. Miskolc, Ibolya u. 15. sz. alatti lakost. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK. Rt. ügyvezető igazgatója 
Határidő:  azonnal 
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I-3/3085/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság elnökének 

megválasztása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi, Igazgatási és Közbiz-
tonsági Bizottság elnökének 2001. február 1. napjával Dr. Bistei Attila 
dr. képviselőt választotta meg. 
 
 
Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
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Nyilvános ülésen hozott határozatok: 
 
 
I-4/3050/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Terület-felhasználások szabályozására vonatkozó I-

7/73.041/sz. határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtár-
gyalva az FK.: 10.840-75/2000. sz. előterjesztést a III-49/73.041-
2/2000. sz., a IV-66/73.041-3/2000. sz., a VI-99/73.041-4/2000. sz., VII-
126/73.041-5/2000. sz. és a X-185/73.041-6/2000. sz. határozatokkal 
módosított I-7/73.041/2000. sz. határozatot az alábbiak szerint módosít-
ja. 
 
1.)  A határozat 1. pontja kiegészül az alábbi ponttal: 
 

p.) Besenyői utca - Névtelen 4433/4 hrsz-ú út - Zsigmondi utca - 
Gyimesi utca által határolt területegységre 

 
2.)  Utasítja a Polgármestert, hogy a város közigazgatási területére 

készülő szerkezeti terv vizsgálatát e területre is végeztesse el, il-
letve a környező városszerkezeti összefüggéseket is megvizsgál-
va az esetleg szükséges módosításokra tegyen javaslatot. 

  
  Felelős:   Polgármester 
  Közreműködik: Főépítészi Kabinet 
     Építési és Környezetvédelmi Osztály  
  Határidő:  2003. december 31. 
 

3.)  Az új vásártér helyét az alábbi területen jelöli ki: 
 

  Repülőtéri út 11.160/8 - 11.160/15 hrsz-ú ingatlanok  
   

4.)  A Közgyűlés a 3. pontban megjelölt ingatlant a 29/1997. (V31.) 
sz. rendelet 4. §. d./ pontja alapján korlátozottan forgalomképes 
vagyontárggyá minősítve a Polgármesteri Hivatal Közterület Fel-
ügyeletének kezelésébe adja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIK Rt 
    Közterület Felügyelet 
Határidő:   azonnal 
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5.) A vásártér kialakítására, a szükséges infrastruktúra hálózat kiépí-

tésére engedélyezési és kiviteli tervet kell készíttetni, az előkészí-
tést azonnal el kell kezdeni a Közterület Felügyelet saját bevétel-
ének terhére. 

  
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Közterület Felügyelet 
 
6.) A Besenyői u. – névtelen 4433/4 hrsz-ú út – Zsigmondi u. Gyimesi 

u. által határolt terület ( a Zsarnai piac-vásártér területe) csak az 
alábbi feltételek teljesülése esetén idegeníthető el, szüntethető 
meg ill. szüneteltethető a tevékenysége: 

 
a.) Az új vásártér területének kialakítása, infrastruktúrájának kiépí-

tése megtörtént. 
 
b.) Az új vásártér működtetését kezelője megkezdte. 
 
c.) Az MVK Rt. a „ZS” jelű autóbusz közlekedtetését az új Vásártér 

területének megfelelő útvonalon megkezdte. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Közterület Felügyelet 
    Főépítészi Kabinet 
    Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
    Építési és Környezetvédelmi Osztály 
    MVK. Rt. igazgatója 
 
A fenti feltételek teljesüléséig a terület elidegenítésére csak előszerző-
dés köthető, amely az adásvétel feltételeként tartalmazza ezen ponto-
kat. 

   
 
 
I-5/3051/2001. sz.  H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: A szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény helyi 

végrehajtásának helyzetéről szóló I-14/2000. sz. határozat 
hatályon kívül helyezése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a I-14/73.049/2000. számú ha-
tározatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:  Jegyző  
Határidő: azonnal  
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I-6/3052/2001. sz.  H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Martintelepi részönkormányzat létrehozásának kezdemé-

nyezése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc 
Martintelep területén 5 fős részönkormányzat megalakítására kerüljön 
sor. 
 
 
Felelős    Polgármester 
A jelölőgyűlés törvényességének 
biztosításáért:   Jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
I-7/3053/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc város logójának kialakítása 
 
 
A Közgyűlés megtárgyalta Miskolc logójáról szóló VI-90.051/ 2000. sz. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés az eddig benyújtott logó tervezetek továbbfejlesztését tart-
ja szükségesnek. Fedezet biztosítás jóváhagyása esetén professzioná-
lis tervezők bevonásával, pályáztatással tartja célszerűnek az új válto-
zatok kidolgozását. 
 

Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:  Várospolitikai és Informatikai Osztály  
    Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:    2001. november 30. 
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I-8/3056/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Szabadságharc utca forgalmi rendjének szabályozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalva az alábbi döntést hozta: 
 
A Szabadságharc utcában a tömegközlekedési járművek forgalmát 
22.00 – 05. – órák között kitiltja, az egyéb forgalom korlátozására nem 
kerül sor.  
 
A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében biztosítja az MVK. Rt. 
részére a km-többletből adódó üzemeltetési költség fedezetét és az út 
kezelője részére az új járati útvonalból adódó megállóhely építés költ-
ségeit. 

    
 üzemeltetés költsége:      2 millió Ft. 
 megállóhely kiépítési költsége: buszöbölben:       3 millió Ft. 
      forgalmi sávban: 1 millió Ft. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Miskolci Városi Közlekedési Rt. 

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály,  
Pénzügyi Ellenőrzési Osztály,  

Határidő:  2001. június 1. 
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I-9/3057/2001. sz.  H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Beszámoló a fogyatékosok helyzetéről 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a 
fogyatékosok helyzetéről Miskolcon” tárgyú előterjesztést, s az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Utasítja a Polgármestert, vizsgáltassa meg az alább felsorolt fo-

gyatékossággal élő gyermekek: 
  

 ép értelmű látási fogyatékos, 
 ép értelmű hallási fogyatékos, 
 ép értelmű beszéd fogyatékos, 
 enyhe értelmi fogyatékos és látási fogyatékos, 
 középsúlyos értelmi fogyatékos és látási, hallási, mozgás 

fogyatékos, 
 „más fogyatékos” ép értelmű autista,  
 „más fogyatékos” tanulásban tartósan akadályozott kóros 

hyperaktivitásban, figyelem zavarban szenvedő tanulók 
 
oktatási feltételeit és élethelyzetük javításának lehetőségeit. 

 
Gondoskodjon szegregált, illetve integrált oktatásuk személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosításáról.  
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
  Egészségügyi és Szociális Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2001.december 31. 

2. Utasítja a Polgármestert, hogy – a Fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. XXVI. törvény ki-
hirdetésekor már meglévő – önkormányzati tulajdonú középületek 
akadálymentessé tételével kapcsolatos tervezési munkálatokat in-
dítsa el, s a kivitelezést évente ütemezve végeztesse el. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                                   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály     
Határidő:   folyamatos, illetve 2005. január 1. 
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3. Utasítja a Polgármestert, hogy az Értelmi Fogyatékosok Napközi 

Otthonának épületében (Miskolc, Meggyesalja u 10.sz.) 2001. év-
ben alakítassa ki a fogyatékosok gondozóházát. Ezen munkála-
tokhoz szükséges 4.900 eFt (becsült) pénzügyi fedezetet a 2001. 
évi költségvetésben biztosítani kell.  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Őszi Napsugár Otthon Igazgatója 
  Egészségügyi és Szociális Osztály 
                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  
Határidő:    2001. évi költségvetés elfogadása, illetve 

2001.december 31. 
 
 

 
 
I-10/3058/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Kazinczy F. Általános Iskola névmódosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kazinczy Fe-
renc Általános Iskola (3529. Miskolc, Középszer u. 3.) névmódosításá-
val kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Engedélyezi a Kazinczy Ferenc Általános Iskola (3529. Miskolc, Közép-
szer u. 3.) nevének „Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola” névre való módosítását, egyben az iskola 
alapító okiratát – a névmódosításnak megfelelően – az 1. sz. melléklet-
ben foglaltak szerint módosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: azonnal. 
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I-11/3059/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Farkas Bálint bérlő bérleti jogviszonyának rendezése a 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház szolgálati lakása tekinteté-
ben 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Farkas Bálint bérlő bérleti 
jogviszonyának rendezése a Gárdonyi Géza Művelődési Ház szolgálati 
lakása tekintetében” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi ha-
tározatot hozza:  
 
Utasítja a Polgármestert, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház volt 
vezetője és házfelügyelője, Farkas Bálint részére, határozott időre, 10 
éves időtartamra, jogos lakásigénye mértékének megfelelő lakást bizto-
sítson.  
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály  
 MIK Rt.  
Határidő:  azonnal 
 
 
 
I-12/3060/2001. sz.  H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A csehországi Ostrava várossal partnervárosi kapcsolat ki-

alakítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „Együttműkö-
dési Megállapodás a törvényhatósági jogokkal felruházott Ostrava vá-
ros ( Cseh Köztársaság) és Miskolc Megyei Jogú Város (Magyar Köz-
társaság) között” című szerződés-tervezetet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés az előterjesztésben megfogalmazottak alapján az Együtt-
működési Megállapodás szövegét és a szerződéskötést jóváhagyja. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  azonnal 
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I-13/3061/2001. sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: A Közgyűlés 2001. I. félévi munkaterve 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2001. I. félévi munkatervét a 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
 
Felelős és határidő: munkaterv szerint 
 
 
(A munkaterv külön füzetben jelenik meg) 
 
 
 
 
I-14/3031/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Átruházott hatáskörök gyakorlásáról valamint a lejárt határ-

idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesterre átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról valamint a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló, 2000. II. félévre vonatkozó beszámolót elfogadta. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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I-15/3062/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Modell-kísérletként működő szakrendelésekről szóló 

beszámoló 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta 
a „Beszámoló a modell-kísérletként működő szakrendelésekről” szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1./ A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Semmelweis Kórház-Rendelőintézet 

I. és II. számú Szemészeti szakrendelése és a Diósgyőri Kórház-
Rendelőintézet Ideggyógyászati szakrendelése változatlan feltéte-
lek mellett a jelenlegi vállalkozási formában működjön 
2001.december 31-ig. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                             Semmelweis Kórház Igazgatója 
 Diósgyőri Kórház Igazgatója 
Határidő:  közgyűlést követően azonnal 

 
 
2./ a.) A Semmelweis és a Diósgyőri Kórház a tárgyalt modell-kísérletek 

alapján készítsen hatástanulmányt arra vonatkozóan, hogy a 
kórházak gazdálkodását hogyan befolyásolná, ha valamennyi 
szakrendelés a modell-kísérlet szempontjai szerint működne. 

 
b.) A kórházigazgatók gazdasági számításokkal alátámasztva ké-

szítsenek koncepciót arra vonatkozóan, hogy a kórház egészé-
re vonatkozóan milyen átalakítási lehetőségeket látnak. 

 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a modellnek más 
szakmákra történő kiterjesztési lehetőségeiről készüljön tájékoztató 
előterjesztés a Közgyűlés számára. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                             Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                             Semmelweis Kórház Igazgatója 
 Diósgyőri Kórház Igazgatója 
Határidő:  2001.szeptember 
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I-16/3086/2001. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adomá-

nyozásuk szabályairól szóló 51/1995. (IX.29.) sz. rendelet 
módosításának kezdeményezése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Egészségügyi Bizottság 
kezdeményezésre az alábbi döntést hozta: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal a javaslattal, hogy az egészségügyi ill. szo-
ciális munka területén szerzett érdemek elismerésére „Benkő Sámuel” 
díjat alapítson. 
 
Utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat elismeréseinek alapításáról 
és adományozásuk szabályairól szóló rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést készíttesse elő és terjessze a  márciusi Közgyűlés elé. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: 2001. március 1-i Közgyűlés 
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BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 
150/2000. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:  Miskolc, Petőfi tér 1. szám alatti üzlethelyiségek értékesíté-

se 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK Rt. 33.113-76/100/2000. sz. előterjesztését és úgy 
döntött, hogy: 
 
- a Miskolc, I. ker. Petőfi tér 1. sz. 3431/A/12  helyrajzi számon nyilván-
tartott alagsori 47 m2-es raktár megnevezésű ingatlant a jogcímes bérlő 
részére 2.400.000.-Ft + 25 % Áfa: 473.201.-Ft, mindösszesen: 
2.873.201.-Ft vételáron, míg 
 
- a Miskolc, I. ker. Petőfi tér 1. sz. 3431/A/14 helyrajzi számon nyilván-
tartott alagsori 50 m2-es üzlet megnevezésű ingatlant a jogcímes bérlő 
részére 2.550.000.- Ft + 25 % Áfa: 501.750.-Ft, mindösszesen : 
3.051.750.-Ft vételáron értékesítésre jóváhagyja. 
 
Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására.  
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő:  a határozat kézhezvételétől folyamatos 
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151/2000. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: A 21828/2 hrsz.-ú ingatlan telekkiegészítésére a 21828/1 

hrsz.-ú ingatlanból 
      
 
Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK. 33.113-79/100/2000. sz. előterjesztést és az aláb-
biak szerint dönt: 
 
Hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 21.828/1 hrsz.-ú 3337 m2 
területű „beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott ingatlanból 
36 m2 nagyságú terület a TIGÁZ Rt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 
184.) részére 2.000.-Ft/m2 vételáron a 21.828/2 hrsz.-ú ingatlan 
telekkiegészítésére értékesítésre kerüljön, oly módon, hogy a vételárat 
a NESTLÉ HUNGÁRIA Kft. (Miskolc, Fürdő u. 4. sz.) fizeti meg. 
 
Utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.-t az értékesítés 
teljeskörű – az adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló – le-
bonyolítására.  
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő:  a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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152/2000. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:  A Miskolc, Andrássy u. 6. sz. üzlet helyiség 49/89 részének 

értékesítése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK Rt. 33.113-81/100/2000. számú előterjesztését és 
úgy döntött, hogy 
 
- a Miskolc, Andrássy u. 6. szám alatti (hrsz.: 20.823/2/A/151) össze-

sen 89 m2-es üzlet helyiség 49/89 részét a hozzátartozó társasházi 
eszmei osztatlan közös tulajdonú részilletőségből 17/2688 részillető-
séggel, a jelenlegi jogcímes bérlő, az EBT – ROLL Kft. részére 
2.737.000.-Ft + 683.250.-Ft mindösszesen: 3.420.250.-Ft-os vétel-
áron értékesítésre kijelöli. 

 
Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő:  a határozat kézhezvételétől folyamatos 
 
 



  

 
 
1.szám                                                                                                   26. 
 
 
153/2000. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 

 
Tárgy: A Miskolc, Andrássy u. 21.789 hrsz.-ú ingatlanból 483m2 te-

rület értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 33.113-80/100/2000. sz. előterjesztést és az aláb-
biak szerint dönt: 
 
Hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 21.789 hrsz.-ú 517 m2 te-
rületű „út” művelési ágban nyilvántartott ingatlanból 483 m2 nagyságú 
telekrész az AUTOWELT Bt. (Miskolc, Szentgyörgy út 5.) részére 
3.300.000.-Ft + Áfa vételáron értékesítésre kerüljön. 
Az adásvételi szerződés érvényességének feltétele, hogy a Vevő saját 
költségén elkészítteti a telekalakítást, valamint vállalja az esetleges 
közmű áthelyezések költségeit. 
 
Utasítja a MIK Miskolc Ingatlangazdálkodó Rt.-t az értékesítés 
teljeskörű – az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló – lebo-
nyolítására. 
 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő:  a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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154/2000. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
 
Tárgy: A Miskolc II. 61627/46 hrsz.-ú termőföld értékesítése 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 33.113-77/100/2000. sz. 
előterjesztést és a következők szerint dönt: 
 
1./ Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott Miskolc II. 

61627/46 hrsz.-ú, 792 m2, gyümölcsös művelési ágú termőföldet 
400.-Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlő részére történő értéke-
sítésre kijelöli. 

 
2./ A Tulajdonosi Bizottsága felhatalmazza a MIK Rt.-t az adásvétel 

teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítá-
sára. 

 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő:  a határozat kiadásától számított 30 nap 
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1/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg kifizetése  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta az ÉK.: 46.675-5/2000. sz. előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul, hogy a Miskolc 777/80 hrsz.-ú 524 
m2 és 777/77 hrsz.-ú 64 m2 térmértékű út területéből Kormos Tamás 
részére 71 m2-ért 177.500,-Ft, azaz Egyszázhetvenhétezerötszáz Fo-
rint, illetve Kormos László részére 71 m2-ért 177.500,-Ft, azaz 
Egyszázhetvenhétezerötszáz Forint kifizetésre kerüljön. 
 
 
 
Felelős:  Polgármester  
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:  a kártalanítási összeg megállapításáról szóló ha-

tározat meghozatala a döntés kézhezvételétől 
számított 60 napon belül 
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2/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg kifizetése  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta az ÉK.: 45.559-11/2000. sz. előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 45474/10 
hrsz.-ú 3981 m2 térmértékű ingatlanból összesen 464 m2 nagyságú 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére  közút céljára le-
jegyzett területért pénzbeni kártalanításként – Tamás József, Tamás 
Józsefné, Ifj. Tamás József részére – 2.787.000,-Ft, azaz Kettőmillió-
hétszáznyolcvannégyezer Forint kifizetésre kerüljön. 
 
 
 
Felelős:  Polgármester  
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:  a kártalanítási összeg megállapításáról szóló ha-

tározat meghozatala a döntés kézhezvételét köve-
tő 60 napon belül 
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3/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
 
Tárgy: „A nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátásának és   
             finanszírozásának ellenőrzéséről” szóló V-11-33/2000. sz. 

Állami Számvevőszék Által készített jelentés 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta - Polgármester Úr kérése alapján - „A nagyvárosi tö-
megközlekedés feladatellátásának és finanszírozásának ellenőrzé-
séről” szóló V-11-33/2000. sz. Állami Számvevőszék által készített je-
lentést és javasolja: 
 
- hogy az MVK Rt. Alapító Okiratát, Szolgáltatási Szerződését, valamint 

ehhez kapcsolódóan a Vagyonrendeletet, ill. a Polgármesteri Hivatal 
Szervezési és Működési Szabályzatát az átfogó fejlesztési koncepció-
hoz igazodóan felül kell vizsgálni, szükség szerint átalakítani és a Köz-
gyűlés elé terjeszteni jóváhagyásra. 

 
 
Felelős:  Polgármester  
  Jegyző 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  
  Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  

Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság 
Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság 
Tulajdonosi Bizottság  
MVK Rt. Igazgatósága 

Határidő:  a koncepció Közgyűlés általi elfogadásának napja 
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4/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: A Miskolc, Búza tér 12. sz. (hrsz.: 4125/A) alatti társasház-

ban lévő önkormányzati ingatlanok értékesítése 
 
 
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 33.113-63/100/2000. számú 
előterjesztését Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulaj-
donosi Bizottsága megtárgyalta és hozzájárulását adja a javaslat sze-
rint a Miskolc, Búza tér 12. sz. alatti (hrsz.: 4125) társasházban még 
önkormányzati tulajdonban álló bérlemények értékesítéséhez és cseré-
jéhez az alábbiak szerint: 
 
 
1./ A 4125/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 48 m2-es társasházi öröklakást 

1.260.000.-Ft vételáron jóváhagyja és hozzájárul a 4125/A/6 
hrsz.-on nyilvántartott AYDA Kft. tulajdonában álló ingatlan 
2.464.000.-Ft értéken történő cseréjéhez. 

 
- Az értékkülönbözetből adódó 1.204.000.-Ft megfizetésére hoz-

zájárul ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonba kerülő 
4125/A/6 hrsz.-ú ingatlan maximum 4 év időtartamra a jelenlegi 
tulajdonos használatában maradjon évi nettó 184.000.-Ft + 
ÁFA használat díj megfizetésével, mely négy év alatt 
920.000.-Ft-ot jelent. 

 
- A különbözetként fennmaradó 284.000.-Ft  4125/A/8 hrsz.-ú ön-

kormányzati ingatlan értékesítésénél számítható be. 
 

- Az adásvételi csereszerződésben rögzíteni kell, hogy a 4125/A/6 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használatot a MIK Rt. a bontásra 
kerülő ingatlanra a telekalakítás során megszüntetheti a kárta-
lanítási igény kizárásával az AYDA Kft. az ingatlant azonnal ki-
üríti és a MIK Rt. részére haladéktalanul átadja. 

 
2./ A 4125/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 187 m2-es társasházi öröklakás 

jelenleg üres 99 m2-es társbérleti lakrészét a tulajdonostárs – 
Tóth Nóra Miskolc, Búza tér 12. I./1. sz. alatti lakos lemondó nyi-
latkozata alapján a FLORIDAN  Ingatlanforgalmazási Kft. részé-
re 2.600.000.-Ft vételáron értékesítésre jóváhagyja. Az ingatlan 
vételára a szerződéskötéskor  egyösszegben fizetendő meg. 
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3./ A 4125/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 117 m2-es jelenleg peres eljá-

rással terhelt „raktár” megnevezésű ingatlant forgalmi értéken 
3.560.000.-Ft + 730.000.- ÁFA vételáron értékesítésre hagyja jó-
vá a FLORIDAN Ingatlanforgalmazási Kft. részére. Az adásvéte-
li szerződésben rögzítendő, hogy a FLORIDAN Kft. átvállalja a 
bérleti jogviszonnyal kapcsolatos peres eljárást, melyhez a folya-
matban lévő perre vonatkozó dokumentumokat a MIK Rt. vevő ré-
szére átadja. 

 
4./ A 4125/A/8 hrsz.-on nyilvántartott 20 m2-es üzlethelyiség értéke-

sítését 610.000.-Ft + 125.000.-Ft ÁFA vételáron a FLORIDAN  
Ingatlanforgalmazási Kft. részére értékesítésre jóváhagyja. Az 
ingatlan vételára szerződéskötéskor egyösszegben fizetendő meg. 

 
5./ A 4125/A/9 hrsz.-on nyilvántartott 21 m2-es „tároló” megnevezésű 

ingatlan 320.000.-Ft + 50.000.-Ft ÁFA vételáron a FLORIDAN 
Ingatlanforgalmazási Kft. részére történő értékesítésre jóvá-
hagyja. Az ingatlan vételára a szerződéskötéskor egyösszegben 
fizetendő meg. 

 
6./ A 4125/A/10 hrsz.-on nyilvántartott 35 m2-es „műhely” megneve-

zésű ingatlan a hozzárendelt 291 m2 térmértékű út céljára levá-
lasztásra kerülő telek térmértékkel együtt nem értékesíthető, an-
nak önkormányzati tulajdonban történő megtartása az RRT szerin-
ti, a Kertész Áruház gépjárművel történő megközelíthetőségét és 
körbejárhatóságát biztosító út kialakításával járó kártalanítási eljá-
rás kiküszöbölése végett szükséges. 

 
Az 1-5. sorszám alatt felsorolt adásvételi- és csereszerződésekben 
az alábbiak rögzítendők: 
 
- Az értékesítésre jóváhagyott ingatlanok értékében a leválasztásra ke-

rülő 291 m2  térmértékű földterület értéke nem szerepel, így a tár-
sasház kártalanítási igénye a későbbiekben kizárva. 

 
- Vevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területre érvényes RRT 

módosítás jóváhagyását követően a Miskolc, Búza tér 12. sz. alatti 
ingatlanon lévő épületeket 2 éven belül felújítják. 

 
- A Miskolc, Búza tér 12. sz. alatti társasház tulajdonosai az ingatlanra 

vonatkozó társasházalapító okirat – RRT szerinti telekalakítása miatti 
– módosításához hozzájárulnak, az ellen kifogást nem emelnek, kár-
talanítási igénnyel nem élnek. 
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Az 1-5. sorszám alatt értékesítésre jóváhagyott ingatlanok vételára 
a szerződéskötéskor egyösszegben fizetendő meg. 
 
Utasítja a MIK Rt.-t a tulajdonjog átruházás teljeskörű – az adásvételi- 
és csereszerződés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
5/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: A Miskolc 21124 hrsz.-ú Daru utcai ingatlanból kialakítandó 

telekrész értékesítése 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 33.113-82/100/00. sz. elő-
terjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Hozzájárul a 21124 hrsz.-ú 438 m2-es „beépítetlen terület” megneve-
zésű ingatlanból kialakításra kerülő – a jogerős telekalakítási engedély-
ben meghatározott – ingatlanrész   2.000,-Ft/m2  áron (a 21123 hrsz.-ú 
ingatlan telekkiegészítéseként) történő értékesítéséhez, vevőként 1/2-
1/2 tulajdoni részarányban Tokaji Andrást és nejét Miskolc, Daru ut-
ca 33. sz. alatti lakosokat megjelölve. 
 
Utasítja a MIK Rt.-t az értékesítés – az adásvételi szerződés megköté-
sét is magába foglaló – teljeskörű lebonyolítására.  
 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 
Határidő:  a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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6/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
 
Tárgy:  Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg kifizetése  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Tulajdonosi 
Bizottsága megtárgyalta az ÉK.: 60231/2001. sz. előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 42668 hrsz.-
ú 488 m2 térmértékű ingatlanból 73 m2 nagyságú, a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére közút céljára lejegyzett területért 
pénzbeni kártalanításként összesen 211.500,-Ft, azaz 
Kettőszáztizenegyezerötszáz Forint kerüljön kifizetésre. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály  
Határidő:  a kártalanítási összeg megállapításáról szóló ha-

tározat meghozatala a döntés kézhezvételét köve-
tő 30 napon belül 
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7/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:  Útlejegyzés miatti kártalanítási összeg kifizetése  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta az ÉK.: 60279-2/2001. sz. előterjesztést és az alábbi dön-
tést hozta: 
 
A Tulajdonosi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc 42799 hrsz.-
ú 835 m2 nagyságú, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ré-
szére közút céljára lejegyzett területért pénzbeni kártalanításként ösz-
szesen 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer Forint kerüljön kifizetésre. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály  
Határidő:  a kártalanítási összeg megállapításáról szóló ha-

tározat meghozatala, a döntés kézhezvételét kö-
vető 60 napon belül 
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8/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:  Előterjesztés a DFC Kft.-t támogató önkormányzati tulajdo-

nú gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai jelentései-
ről 

 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a 135/2000. sz. Tulajdonosi Bi-
zottsági határozat 2. pontja alapján készült előterjesztést és a követke-
ző határozatot hozta: 
 
A Tulajdonosi Bizottság a IX-179/73.107-3/2000. sz. Közgyűlési hatá-
rozat 3. pontjában foglalt intézkedéseket megtette és a gazdasági tár-
saságok Felügyelő Bizottságai elnökeinek jelentései alapján megállapí-
totta, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a DFC 
Kft. részére közvetlen támogatást nem nyújtottak, a reklámszerződések 
és a kölcsönszerződés alapján kifizetett összegek jogszerűek és gaz-
daságilag indokoltak voltak. 
 
Utasítja a Tulajdonosi Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyű-
lést tájékoztassa. 
 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály   
Határidő:  2001. márciusi Közgyűlés 
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9/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Frisovszki Tibor beadványa a Déli Hírlap Kft. tevékenységé-

vel kapcsolatban 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a „Frisovszki Tibor beadványa a Déli Hírlap Kft. tevékeny-
ségével kapcsolatban”, valamint a Déli Hírlap Kft. válaszlevelét a Tulaj-
donosi Bizottság felé és úgy dönt, hogy: 
 
A Déli Hírlap Kft. Felügyelő Bizottsága vizsgálja meg  a fent megneve-
zett két anyag megállapításait – különös tekintettel a gazdasági tevé-
kenységre – és  észrevételeiről készítsen előterjesztést a Tulajdonosi 
Bizottság következő ülésére.   
 
 
Felelős:  Felügyelő Bizottság elnöke  
Közreműködik: a Déli Hírlap Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő:  2001. január 31. 
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1/2001.sz.  KULTURÁLIS BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Média és Kultúra-Médiakultúra” c. konferenciára kapott tá-

mogatás elszámolási határidejének meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága meg-
tárgyalta a Rónai Művelődési Központ és a TIT B.-A.-Z. Megyei Szer-
vezete által közösen benyújtott kérelmet, miszerint a fenti tárgyban 
megjelölt konferenciára a kulturális mecénás alapból elnyert 50 ezer Ft 
összegű támogatást 2001-ben használhassák fel. 
A Kulturális Bizottság jóváhagyja a kérelmet és hozzájárul az 50 ezer Ft 
pályázati támogatás 2001. szeptember 1-ig történő felhasználásához. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                          Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2001. szeptember 1. 
 
 
 
2/2001. sz. KULTURÁLIS BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: Határ Győző és Bihari Sándor köteteinek kiadására megítélt  

támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága meg-
tárgyalta a Felsőmagyarország Kiadó kiadóvezetőjének kérelmét, mi-
szerint Határ Győző: Buzdugániában c. és Bihari Sándor: Égre nyíló c. 
kötetek megjelentetésére a kulturális mecénás alapból elnyert 50-50 
ezer Ft összegű támogatást 2001-ben használhassa fel. 
A Kulturális Bizottság jóváhagyja a kérelmet és hozzájárul az 50-50 
ezer Ft pályázati támogatás 2001. szeptember 1-ig történő felhasználá-
sához. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                          Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  2001. szeptember 1. 
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