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jegyző

Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 7.) sz. rendelet 
9. § (5) bekezdése és 48. § (7) bekezdése alapján a Közgyűlés által átruházott  hatáskörök 
gyakorlásáról,  valamint  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  –  a  Polgármesteri 
Hivatal feladat szerint illetékes Főosztályai, illetve a MIK Zrt. által leadott jelentések alapján 
– az alábbiakban számolok be. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót az 1. 
számú, míg a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást a 2. 
számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolómat megvitatni, és azt elfogadni szíveskedjék.

Kérem  továbbá  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  „Miskolctapolca  turisztikai  fejlesztésének 
érdekében szükséges döntések” tárgyú, IV-91/16.430/2007. sz. határozattal létrehozott ad hoc 
bizottság  indítványára  –  a  bizottság  munkájának  eredményes  befejezése  érdekében  –  a 
határozatban rögzített végrehajtási határidő módosítását támogatni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. augusztus 29.

Káli Sándor

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2007. évi I. 
félév)” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról,  valamint  a  lejárt  határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 2007. évi I. féléves beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közigazgatási és Jogi Főosztály
Határidő: azonnal 

2.) A  Közgyűlés  a  „Miskolctapolca  turisztikai  fejlesztésének  érdekében  szükséges 
döntések” tárgyában hozott IV-91/16.430/2007. sz. határozata 2. pontjának végrehajtási 
határidejét a 2007. novemberi Közgyűlésre módosítja.

Felelős: Bizottság elnöke
Közreműködik: Polgármesteri Hivatal érintett szakosztályai

Miskolc  város  tulajdonában  álló,  az  ügyben  érintett  gazdasági 
társaságok
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Határidő: 2007. novemberi Közgyűlés

         1. sz. melléklet

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Szociális ügyek

• Lakásfenntartási támogatás:

7383 db I. fokú döntést hoztunk. Ebből 6623 alkalommal megállapítottuk a lakásfenntartási 
támogatást.  318 esetben a megállapított támogatást,  58 esetben pedig az eljárást szüntettük 
meg. 384 határozattal a benyújtott kérelmet elutasítottuk. 25 fellebbezés érkezett, a Közgyűlés 
az I. fokú határozatokat helybenhagyta.

• Ápolási díj:

Összesen  242  db  határozat  született,  81  esetben  az  ápolási  díj  megállapításra  került.  41 
határozattal a támogatás folyósítását, 2 esetben az eljárást szüntettük meg, 6 alkalommal a 
kérelemnek nem tudtunk helyt adni, azt elutasítottuk. 112 határozattal – felülvizsgálati eljárás 
keretén  belül  –  az  ápolási  díj  tovább  folyósítását  rendeletük  el.  A  határozatok  ellen  3 
fellebbezés érkezett, a Közgyűlés az I. fokú határozatokat helybenhagyta.

• Átmeneti segély:

278 db I.  fokú határozat  született,  ebből  221 db határozattal  megállapítottuk  az  átmeneti 
segélyt, 4 eljárást szüntettünk meg és 53 kérelem került elutasításra.  A határozatok ellen 6 
fellebbezés érkezett, a Közgyűlés az I. fokú döntéseket helybenhagyta.

• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

76 db I.  fokú határozat  született,  65 esetben megállapítottuk a támogatást,  9 esetben nem 
tudtuk teljesíteni a kérelemben foglaltakat, 2 alkalommal az ügyben indult eljárást meg kellett 
szüntetni. Fellebbezés nem érkezett a határozatok ellen.

• Temetési segély:

156  db  határozat  született,  ebből  143  db  megállapító  és  11  db  elutasító  volt.  2  eljárást 
szüntettünk  meg.  6  fellebbezés  érkezett  az  elutasító  határozatok  ellen,  a  Közgyűlés 
helybenhagyta az I. fokú határozatokat.

• Fiatalok önálló életkezdési támogatása:

Ilyen irányú kérelem nem érkezett az I. félévben.

• Személyi térítési díj csökkentése:

Ilyen jellegű intézkedésre nem került sor.

• Intézményi jogviszony megszüntetése:
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Ilyen jellegű intézkedésre nem került sor.
• Személyi térítési díj megállapítása:

49 db I. fokú határozattal állapítottunk meg személyi térítési díjat. A döntések ellen eddig 8 
fellebbezés érkezett, melyeket még nem kerültek elbírálásra.

• Adósságkezelési szolgáltatás: 

291  db  határozat  született,  ebből  248  esetben  állapítottuk  meg  az  adósságkezelési 
szolgáltatást. 27 alkalommal kellett a támogatást megszüntető határozatot hozni. 13 kérelmet 
nem tudtunk  teljesíteni,  3  határozattal  az  eljárás  megszüntetésre  került.  6  db  fellebbezés 
érkezett, az I. fokú határozatokat a Közgyűlés helybenhagyta.

• Lakbértámogatás:

574  db  I.  fokú  határozat  született,  ebből  507  megállapító,  63  elutasító  határozat  volt.  2 
alkalommal a megállapított támogatást megszüntettük. 2 esetben az eljárást szüntettük meg. 2 
fellebbezés érkezett, a Közgyűlés helybenhagyta az I. fokú határozatokat. 

• Kamatmentes szociális kölcsön:

Ilyen jellegű kérelem nem érkezett az adott időszakban.

• Ifjúságvédelmi támogatás:

33  db  határozat  született,  ebből  30  db  megállapító  határozat  és  3  db  elutasító  volt.  1 
fellebbezés érkezett, a Közgyűlés helybenhagyta az I. fokú határozatot.

• Az Egészségügyi-,  valamint az Ifjúsági,  Szociálpolitikai  és Sport Bizottság részére 
átadott hatáskörökben hozott határozatok:

Egészségügyi Bizottság:

 1/2007. A  90.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  működtetési  jogának  átadása  Dr. 
Daragó Ferenc részére

 2/2007. A  Semmelweis  Kórház-Rendelőintézet  és  Egyetemi  Oktató  Kórházban 
működő  fogászati  röntgen  szakellátás  –  Semmelweis  Kórház  fogászati 
röntgen  ellátási  területével  –  60  szakorvosi  óraszáma  átadása,  és 
hozzájárulás a közvetlen OEP finanszírozáshoz a Dr. Skapinyecz és Társa 
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére

 3/2007. A 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. Kása 
Gergely Géza részére

Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság: 

 1/2007. Lakásfelújítási támogatási kérelmek elbírálása
 2/2007. „Peking 2008.” programra benyújtott pályázatok elbírálása
 4/2007. Sportszervezetek támogatása az átmeneti gazdálkodás időszakában
 5/2007. Szurovszky Elek kérelme
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 6/2007. Az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság – „Peking 2008.” programra 
benyújtott  pályázatok  elbírálása  tárgyú  –  3/2007.  számú  határozatának 
módosítása

 7/2007. 2007. évi Sport Mecénási Alap felosztása
 8/2007. Lakásfelújítási támogatási kérelmek elbírálása
 9/2007. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálata
 10/2007. Borsodi  Judo  SE  (Cseffó  Gábor)  a  „Peking  2008.”  programra  elnyert 

támogatásának megszüntetése
 11/2007. Az MVSC részére a Judo Szakosztály versenyzőjének, Karakas Hedvignek a 

„Peking 2008.” program keretében történő támogatása
 12/2007. Támogatás  megítélése  a  2007.  évi  Sport  Mecénási  Alap  keret  terhére 

fennmaradó összegre
 13/2007. 2007. évi Szociális Alap felosztása
 14/2007. 2007. évi Fogyatékosügyi Alap felosztása

Vagyon- és egyéb gazdálkodási ügyek:

●  Építési  és  egyéb  hatósági  ügyek  (közműhálózat  kialakítása,  önkormányzati 
forgalomképtelen  ingatlan  használata  stb.)  rendezésével  kapcsolatban  beérkezett  – 
tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos – kérelmek száma 128 db volt, ebből elutasítás 2 
alkalommal történt.

●     Szolgalmi jog bejegyzésére 1 alkalommal került sor.

●     Szolgalmi jog bejegyzés elutasítás nem volt.

●     Elidegenítési tilalom törlésére nem került sor.

●     Tulajdon átruházás nem fordult elő.

●     Fellebbezési jogról való lemondás 3 alkalommal történt.

●     Albetétbe helyezés engedélyezése nem történt.

●     Elővásárlási jogról való lemondásra nem került sor.

●    Jelzálog bejegyzés nem fordult elő.

●    Jelzálog törlés nem volt. 

●     Szakértő megbízására értékbecslés céljából nem került sor.
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2. sz. melléklet

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

MIK Zrt.

III-75/70.696/2005. Miskolc  belvárosában  mélyparkolók  céljára  kijelölt 
területekre befektetői ajánlatok kérése

A Patak utcában lévő terület hirdetése eredménytelen volt, az ügy folytatása a Kossuth-tömb 
rehabilitációja keretében tervezett mélyparkoló építésének függvényében egyelőre függőben 
van. 

III-77/70.698/2005. Miskolc,  Kassák  Lajos  út  mentén  elhelyezkedő  49004/2 
hrsz.-ú  ingatlan  felosztásából  kialakított  építési  telkek 
értékesítése,  valamint  a  közmű  nélküli  telkek 
előközművesítése

A határozatban az „A” jelű táblázatban felsorolt 18 db ingatlanra az eredeti vételáron nem 
mutatkozott  kereslet,  ezért  a  Gazdasági  Bizottság  2006.  június  26-án  kelt  43/2006.  sz. 
határozatában lecsökkentette az ingatlanok vételárát. A 49004/42 hrsz.-ú telekre az adásvételi 
szerződés 2007. június 14-én megkötésre került, kifizetése megtörtént, jelenleg még 2 db telek 
vár  értékesítésre  (49004/31;  /32  hrsz.).  Az  ingatlanok  értékesítése,  csökkentett  vételáron 
folyamatosan hirdetve van. Eladásukat nehezíti,  hogy közművezeték megy előtte,  melynek 
ellenére sem alacsonyabb az ára a többi telekénél. Folyamatban.

V-134/71.003/2005. Diósgyőri  Sportliget  fejlesztése  és  a  33935  hrsz.-ú 
telekingatlanból telekrész értékesítése

Az adásvételi előszerződés 2006. február 8-án megkötésre került. A kötelezettségvállalással 
kapcsolatos  szerződés tervezete  aláírás  előtt  áll,  jóváhagyására  jogi bizottsági  előterjesztés 
készül.  A  kapcsolódó  MÉSZ-módosítás  megtörtént,  a  telekalakítási  határozat  jogerőre 
emelkedett, a földhivatali bejegyzés 2007. január 22-én kelt határozat szerint megtörtént. A 
Nemzeti Sporthivatal hozzájárulása iránti kérelmet 2006. március 29-én nyújtottuk be, melyre 
a hozzájárulást a Sporthivatal 2006. június 12-én meg is adta. Végrehajtva.

V-144/70.982/2005. Miklós-Andor  utcában  lévő  építési  telek,  valamint  a 
Kossuth-tömb  (volt  Rozmaring  köz  mellett)  fejlesztendő 
ingatlan-együttesének  értékesítése,  a  Hunyadi  u.  2.  szám 
alatti ingatlan rekonstrukciója

A  Hunyadi  u.  2.  számú  épület  ideiglenes  helyreállítása  megtörtént.  Az  országos  nyílt 
építészeti  tervpályázat  2006.  április  26-i  határidővel  kiírásra  került.  A  beérkezett  6  db 
érvényes pályázat közül egy győztest hirdettek, továbbá egy pályamű kiemelt megvételben, 
egy  pedig  megvételben  részesült.  A  tervezési  szerződés  megkötése  a  nyertes  pályamű 
szerzőjével megtörtént. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A Miklós-Andor utcában 
lévő építési telek értékesítésre került, az adásvételi szerződés megkötésére 2005. augusztus 4-
én sor került, a tulajdonjogot 2005. szeptember 29-én bejegyezték. Folyamatban. 
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V-146/70.984/2005. Egyes frekventált elhelyezkedésű ingatlanok értékesítése

A Szűrcsapó u. 31. (2005. szeptember 23.), az Erzsébet sétány 71. (2005. november 14.), a 
Kisfaludy u. 29-31. (2005. október 24.), a Kis-Hunyad u. 6. fsz/4. (2005. november 23.) és a 
Szent I. u. 15/A. (2005. július 14.) ingatlanok, valamint a Debreczeni M. tér 24. sz. alatti  
bérbe adott üzlet (2005. augusztus 29.) értékesítése megtörtént (zárójelben a szerződéskötés 
dátuma).  A Bedegvölgy u.  29., 29/B. lakóházakra van érdeklődő, vételárának csökkentése 
megtörtént. A kiírt pályázat beadási határideje 2007. július 16. A Debreczeni M. tér 24. sz. 
alatti üres üzletre továbbra sem sikerült vevőt találni, hirdetése folyamatos. A Zsolcai kapu 
18. sz. ingatlanra volt egy jelentkező, akivel azonban a szerződéskötés meghiúsult, az ingatlan 
újra meghirdetésre került, egyelőre azonban nincs érdeklődő. A Baross G. u. 17. sz. épület 
vételárát  a  Gazdasági  Bizottság  2006.  szeptember  18-án  kelt  52/2006.  sz.  határozatával 
lecsökkentette.  A  csökkentett  vételáron  mutatkozott  rá  kereslet,  de  a  jelentkező  végül 
visszalépett, így az ingatlan értékesítése továbbra is hirdetésre kerül. Folyamatban. 

V-147/70.985/2005. Egyes önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok értékesítése

A határozatban 1., 2., 3., 5., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 21., 22. és 26. számmal jelölt lakások 
értékesítésére nem kerül sor. A 4. (2005. július 07.), 6. (2005. július 07.), 8. (2005. augusztus 
12.), 9. (2005. október 21.), 10. (2005. július 18.), 14. (2005. szeptember 12.), 15. (2005. 
november 18.), 20. (2005. szeptember 12.), 24. (2005. július 07.), 25. (2005. július 11.), 27. 
(2005.  július  11.)  és  28.  (2005.  október  24.)  számú  lakások  értékesítése  megtörtént 
(zárójelben az  adásvételi  szerződés  dátuma).  A 23.  sz.  ingatlan  esetén  a  helyiség  lakássá 
történő átminősítésére  vonatkozóan a földhivatali  határozat  jogerőre emelkedett,  és  már  a 
bejegyzés  fázisában tart.  Az értékesítés  csak  ezt  követően történhet  meg.  A 7.  és  16.  sz. 
lakásra nincsen kereslet. Folyamatban.

V-148/70.986/2005. Miskolc,  Toronyalja u. 65. sz.  alatti,  2379 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítése

Az ingatlanra a kijelölés óta eltelt időben nem mutatkozott kereslet, az értékesítésre nincsen 
kilátás. Az értékesítés ennek ellenére továbbra is hirdetésre kerül. 

VI-166/71.153/2005. Egyes lakott állapotú ingatlan-együttesek értékesítése

Az ingatlanok meghirdetésre kerültek,  a versenytárgyalásokon a Nagy L. király u.  23. sz. 
ingatlanra 2005. november 8-án, az Andrássy u. 5. számra 2005.szeptember 16-án és a Bem J. 
u. 6. számra 2005. augusztus 24-én az adásvételi szerződéseket megkötöttük. A Vörösmarty 
u. 144. sz. ingatlan vételárát a Gazdasági Bizottság 2006. március 27-én hozott 6/2006. sz. 
határozata 20%-kal lecsökkentette, a csökkentett vételáron pedig sikerült rá vevőt találni. Az 
adásvételi szerződés tervezete elkészült, melyet azonban a Jogi Bizottság többszöri tárgyalást 
követően – hatásköri  kérdések tisztázatlansága  miatt  – csak 2006. december  7-én hagyott 
jóvá.  A  szerződés  véglegesítése  után  az  aláírásra  a  vételár  kiegyenlítésével  együtt  2007. 
február  6-án  került  sor.  Az  ingatlan  birtokba  adása  megtörtént.  A  József  A.  u.  38.  sz. 
ingatlanra még mindig nem sikerült vevőt találni, hirdetése folyamatos. 
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VI-167/71.164/2005. Egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok értékesítése

A  Vár  u.  5.  sz.  ingatlan  203/1000-ed  tulajdoni  hányadának  megvásárlása  megtörtént,  az 
ingatlan meghirdetésre került,  de nem volt rá jelentkező. Az ingatlan a jövőben várhatóan 
bérbeadással  kerül  hasznosításra  a  Diósgyőri  Vár  környékét  érintő  projekt  keretében.  A 
Hatvanötösök u. 17. sz. ingatlan esetében az egyik bérlő elhelyezése megtörtént,  a másiké 
folyamatban  van  (részére  egyelőre  nem  sikerült  megfelelő  cserelakást  biztosítani),  a 
használati  jog törlése megtörtént.  A szóban forgó ingatlan azonban időközben leégett.  Az 
Arany J. u. 29-35. számú ingatlanok értékesítésére 2005. augusztus 29-én,  a Corvin u. 13-15. 
számra 2005. augusztus 26-án kötöttünk szerződést. Folyamatban. 

VI-168/71.165/2005. Egyes befektetés céljára alkalmas ingatlanok értékesítése

A Szent  István téri  ingatlanra megkötésre  került  egy előszerződés  2005. november 11-én, 
amely azonban nem lépett  hatályba,  mivel az érvényesülés feltétele a közgyűlési  határozat 
módosítása lett volna, ami azonban nem történt meg. A Közgyűlés 2006. május 4-én hozott 
III-96/95.539/2006. sz. határozata az ingatlan értékesítése helyett a kijelölt vevő részére vételi 
jogot engedett. A József A. utcai ingatlanokra meghirdetett ajánlattételi eljárás eredménytelen 
volt, a bérlőkkel terhelten történő értékesítés meghiúsult. A bérlők fokozatos elhelyezésének 
hosszú folyamata miatt az értékesítés egyelőre tárgytalan, üres állapotban újra előterjesztésre 
fog kerülni. A Szondy Gy. u. 2. sz. ingatlanra nyertes ajánlat van. A területen lévő fa ABC 
elhelyezése már folyamatban van (az 59/2006. sz. gazdasági bizottsági határozat rendelkezett 
erről),  a  bérlők  elhelyezésére  azonban  továbbra  sem  sikerült  megoldást  találni,  így  az 
értékesítés  egyelőre nem teljesíthető.  A Május 1. telepi  ingatlanra adásvételi  előszerződést 
kötöttünk 2005. december 16-án, a végleges szerződést csak a vevő által végzett telekalakítás 
jogerőre emelkedése után lehet megkötni. 

VI-180/71.147/2005. A  Miskolci  Városi  Pedagógiai  Intézet  elhelyezésének 
megváltoztatása

A Patak u. 1. sz. alatti épület felújítása megtörtént, a Pedagógiai Intézet birtokba is vette az 
ingatlant. Az ingatlan felvételre került az intézmény Alapító Okiratába, telephelyként 2006. 
június 30-án. Végrehajtva.

VII-221/71.453/2005. Javaslat egyes ingatlanok értékesítésére

A határozatban értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a 26. sorszámú Szeles u. 11. sz. ingatlan 
vételárát a IX-258/71.751/2005. közgyűlési határozat, a 8., 9., 10., 11. (Dorottya u. 1.), 18., 
19. (Görgey u. 34.), 27. és 28. sorszámú (Szeles u. 29., 33-35.) ingatlanok vételárát a 44/2006. 
sz., 6. sz. ingatlanét (Csabavezér u. 55.) pedig az 57/2006. sz. gazdasági bizottsági határozat 
hagyta  jóvá.  A  Dorottya  u.  1.  sz.  alatti  ingatlan  még  továbbra  is  az  Önkormányzat 
tulajdonában van. Folyamatban.

VII-223/71.454/2005. Árpád u. 25. szám alatti ingatlan értékesítése

Az  ingatlan  értékesítésre  meg  lett  hirdetve,  a  nyilvános  versenytárgyalás  eredményeként 
2005.  november  21-én  megkötésre  került  az  adásvételi  szerződés.  Az  épületben  lévő 
társadalmi szervezetek közül az Öko-Kört az Árpád u. 2. sz. alatt sikerült elhelyezni, ezt a 
Közgyűlés 2006. július 6-án jóvá is hagyta (V-143/95.721/2006.). 
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A Vöröskereszt (hajléktalanszálló) elhelyezésének érdekében 2006. december 19-én sor került 
a Diósgyőri Vívó Egyesület tulajdonában lévő Tímár malom u. 44. sz. helyiség és a Mádai L. 
utcai  önkormányzati  tulajdonú „volt  hőközpont”  cseréjére,  melyet  a  2006.  november  2-án 
hozott  55/2006.  sz.  gazdasági  bizottsági  határozat  hagyott  jóvá.  A  hajléktalanszállónak  a 
Tímár malom utcai helyiségben történő elhelyezésére előterjesztés készült.  A Vöröskereszt 
részére - a hajléktalanszálló kialakítása végett - a 2007. február 18-i jegyzőkönyv alapján a 
birtokadás  megtörtént.  A  továbbiakban  az  I-12/16147/2007.  sz.  határozat  szerint  kell  a 
helyiséghasználat jogcímét rendezni. Végrehajtva.

VIII-238/70.982-2/2005. Kossuth-tömb  (volt  Rozmaring  köz  melletti  ingatlan 
együttes) fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítése

Az adásvételről többszöri egyeztetést követően előszerződés megkötésére került sor az OTP 
Ingatlan Rt.-vel 2006. május 17-én, melyet a Jogi Bizottság is jóváhagyott. A vevő a teljes 
vételárat kiegyenlítette. A végleges szerződés megkötése a megfelelő engedélyek beszerzése 
és munkálatok elvégzése után történhet meg. A terület régészeti feltárása már befejeződött, a 
telekalakítási munkarész azonban még folyamatban van. Az igénybeveendő terület egy része 
a Megyei Önkormányzat tulajdona, ahonnan a telekalakításhoz a hozzájárulást a Közgyűlés 
elnökétől  megkaptuk.  A területen  kezelői  joggal  rendelkezik  az  Állami  Számvevőszék,  a 
Megyei Munkaügyi Központ, valamint Közigazgatási Hivatal. Egyeztető tárgyalást tartottunk 
a Kincstári Vagyonkezelő Hivatallal,  mely érdemben a 2007. július 16-i héten folytatódott 
tovább. Folyamatban.

VIII-246/71.577/2005. Területi  Gondozószolgálat  Alapító  Okiratának,  valamint a 
„Szeretet Alapítvány” Ellátási Szerződésének módosítása

Az új használati szerződés a „Szeretet Alapítvány” részére 2006. január 17-én megküldésre 
került aláírás céljából, az aláírás azonban részükről nem történt meg. Jelenleg egyeztetések 
folynak  az  alapítvánnyal,  és  folyamatban  van  egy  új  bérleti  szerződés  elkészítése  2006. 
augusztus  31-ig.  Ennek  aláírása  után  a  helyiségek  bérletéről  szóló  határozat  módosítása 
szerint  (VI-170/95.935/2006.,  2006.  szeptember  7.)  az  Önkormányzat  az  önkormányzati 
feladatokat  is  ellátó  kiemelten  közhasznú  szervezetek  részére  adományként  bocsátja 
rendelkezésre a helyiségeket. Mivel a „Szeretet Alapítvány” is ebbe a kategóriába tartozik, 
így  velük  adományozási  szerződés  megkötésére  kerül  sor,  amennyiben  a  korábbi 
jogviszonyukat rendezik. Folyamatban.

I-21/95.168/2006. Sportliget  illetve  a  repülőtér  egy  részének  értékesítéséből 
befolyt összegek felhasználása

Az ingatlanokra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzése csak a telekalakítási 
eljárások lezárulta után történhet meg, mely a Sportliget esetében megtörtént. Folyamatban.

II-64/95.352/2006. Repülőtér  funkciójának  jövőbeni  rendezése  és  a  01428 
helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítése

Az ingatlannak az önkormányzat és a MIK Zrt. közötti adásvételére vonatkozóan a szerződés 
2006. márciusában elkészült. A Nemzeti Sporthivataltól a hozzájárulást 2006. március 29-én 
kértük  meg.  A  NSH  hivatalból  továbbította  a  kérelmet  a  Gazdasági  és  Közlekedési 
Minisztériumnak, melynek feltételes hozzájárulását 2006. július 31-én kaptuk meg. 

9



A  hozzájárulás  feltételének  teljesítése,  azaz  a  repülőtéren  található  keresztirányú  pálya 
megszüntetése érdekében a Polgári Légiközlekedési Hatósághoz különböző dokumentumokat 
és egy tanulmányt kért be, melyeket benyújtottunk a PLH felé, és a 2006. november 2-án kelt 
hozzájárulást meg is kaptuk. A PLH hozzájárulását 2006. november 27-én továbbítottuk az 
Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztériumhoz,  mely  a  befogadásról  május  17-én 
nyilatkozott.  A telekalakítás  záradékolásának hatósági  engedélyezése  2007. március  hóban 
lett megkérve, melyet azóta megkaptunk, és a végleges szerződés megkötésére 2007. június 
14-én sor került. Végrehajtva.

III-88/95.531/2006. Fogyatékos  fiatalok  számára  létesítendő  lakóotthon  és 
majorság  építésére  alkalmas  terület  tulajdonjogának  a 
Szimbiózis Alapítvány részére történő térítésmentes átadása

Jelenleg a földhivatali munkarész – az ingatlanok telekalakítása és művelésből való kivonása 
– van folyamatban. A tulajdonjog átadására vonatkozó szerződés csak ennek lezárulta után 
köthető meg. Folyamatban.

III-95/95.538/2006. Egyes  iparterület  céljára  hasznosítható  ingatlanok 
értékesítése

A kijelölt  ingatlanok  közül  a  11160/12 helyrajzi  számú terület  eladása  megtörtént  (2006. 
augusztus 31.). A 11160/13; /14 és /15 hrsz.-ú ingatlanok adásvételére vonatkozó szerződés 
szintén  megkötésre  került  2007.  június  15-én  (vevő:  BÁRDI  AUTÓ  Zrt.),  az  ellenérték 
kifizetése is megtörtént.  A 11160/11 hrsz.-ú ingatlanra vevő még nem jelentkezett, hirdetése 
folyamatos. Folyamatban.

III-97/95.540/2006. Miskolc,  Lévay  u.  2/1.  és  2/2.  szám  alatti  ingatlanok 
értékesítése,  és a Széchenyi u.  60. szám alatti  ingatlan egy 
részének hasznosítása

A Lévay utcai ingatlanok meghirdetésre kerültek,  egyelőre nem volt  rájuk érdeklődés.  Az 
ÁNTSZ részére a térítésmentes használati jog biztosítása időközben tárgytalanná vált. 

III-99/95.542/2006. Beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A témában egyeztető tárgyalásra  került  sor,  amelyen elviekben meghatározásra  kerültek a 
feladatok. A helyszíni bejárás és a felmérések nyomán pontosításra került a Gyermekváros 
elhelyezéséhez szükséges kb.  3000 m2-es épület-  és helyiségigény,  amely azonban a jelen 
pillanatban továbbra sem áll rendelkezésre. A megoldás keresése folyamatban van, előzetes 
kalkuláció  készült  a  várható  építési  költségek  alakulásáról  új  építés,  valamint  meglévő 
helyiségek átalakítása esetére is. Folyamatban.

III-102/95.564/2006. Diósgyőri  Sportliget  fejlesztéséhez  kapcsolódó  ingatlanok 
értékesítése és vásárlása

A  határozatban  értékesítésre  kijelölt  ingatlanrészre  vonatkozóan  adásvételi  előszerződést 
kötöttünk 2006. július 13-án, a vevő a teljes vételárat kifizette. A Nemzeti Sporthivataltól a 
Sportliget  másik  területére  (V-134/71.003/2005.)  2006.  június  12-én  már  megkapott 
engedélynek az érintett területre történő kiterjesztését kértük. 
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Az  ügyet  illetékességből  átvevő  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium 
hiánypótlást rendelt el, melynek eleget is tettünk, az engedélyt megkaptuk. A telekalakításra 
már  a  hatósági  engedélyezés  is  megtörtént.  A  megvásárlásra  kijelölt  ingatlanokra  az 
adásvételi szerződést 2006. június 9-én megkötöttük, a teljes vételárat a megállapodás szerint 
2006. november 30-ig rendeztük. A végleges szerződés 2007. június 5-én került megkötésre. 
Az értékesítésből befolyt összeg felhasználására és a vásárlás ellenértékének elszámolására 
vonatkozó rendelkezéseit a Közgyűlés 2006. november 9-én módosította (VIII-204/95.564-
2/2006.). Végrehajtva.

IV-115/95.655/2006. Miskolc,  Bartók Béla u.  29.  szám alatti  „épület  és  udvar” 
ingatlan kezelői jogának átadása

A Városgazda Kht. csereingatlanként felajánlásra került egy helyiségcsoport az Árpád u. 2. 
sz. alatt, melyet a Kht. nyilatkozatában el is fogadott. A bérbeadásra vonatkozóan a szerződés 
2006. október 31-én megkötésre került.  A Bartók Béla utcai  ingatlan - visszaadása után - 
polgármesteri  jóváhagyással,  versenytárgyalás útján értékesítésre lett  kijelölve. Az ingatlan 
értékesítése a 2007. január 4-én kelt adásvételi szerződés aláírásával megtörtént. Végrehajtva.

V-136/95.762/2006. Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának odaítélése

A  pályázat  nyerteseinek  kiértesítése  2006.  augusztusban  megtörtént,  a  támogatás 
felhasználásának lezárása 2007. április 15-tel fejeződött be.  A 78 nyertes pályázóból 40 fő 
(család) vette igénybe a támogatást. A pénzügyi maradvány összeg az ez évi kiíráshoz kerül 
átcsoportosításra Végrehajtva.

V-158/95.780/2006. Az  önkormányzat  lakásállományának  minőségi  fejlesztése, 
összetételének javítása lakásportfolió biztosításával

A határozatban foglalt  elvek szerint  a  2006.  évi  értékesítésre  szóba jöhető lakások bérlői 
értesítést kaptak a kedvezményes vételi ajánlatról. Az értesítésre beérkezett érdemi igények 
összesítése és kiértékelése megtörtént. Az érintett bérlők részére árajánlat kiküldésére került 
sor.  Az  első  körben  8  db  értékesítésre  kerülő  lakás  vételárát  a  60/2006.  számú,  2006. 
december 8-án kelt  gazdasági  bizottsági  határozat  hagyta  jóvá. Az érdekelt  vevők írásbeli 
kiértesítése a vételár ajánlat kiközlésével megtörtént. A 90 napon belüli bérlői nyilatkozattétel 
a vételi ajánlat elfogadásáról 2007. április hóban telt le. A határozat teljesítése a továbbiakban 
folyamatos. 

VIII-195/96.079/2006. Kuruc  u.  47.  szám  alatti  „áruház”  ingatlan  felújítási 
kötelezettséggel történő értékesítése, valamint a Kazinczy u. 
20.  sz.  alatti  társasházban  lévő  önkormányzati  ingatlan 
hasznosítása

A Kuruc u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítése a 2007. január 24-i keltezéssel aláírt adásvételi  
szerződéssel  megtörtént.  A  Kazinczy  u.  20.  sz.  alatti  helyiségcsoport  értékesítéséhez  a 
közgyűlés nem járult hozzá, ezért ezzel kapcsolatban nem merült fel feladat. Végrehajtva.
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VIII-204/95.564-2/2006. Diósgyőri  Sportliget  fejlesztéséhez  kapcsolódó  ingatlanok 
értékesítésére  vonatkozó  III-102/95.564/2006.  sz.  határozat 
módosítása

Az értékesítésből  befolyó,  valamint  a  megvásárlásra  fordított  pénzösszegek elszámolása  a 
módosított rendelkezéseknek megfelelően történik. Folyamatos végrehajtás.

I-8/16.101/2007. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Gyermekvédelmi  Fejlesztési 
Koncepciója  2007-2013. időszakra vonatkozóan

Megvizsgáltuk  a  felmerült  ingatlanok fejlesztési  lehetőségét  az egyes  egységekhez  tartozó 
ismert paraméterek függvényében. Ennek ismeretében javaslatot adtunk az új építés, illetve 
felújítási költségekre.  Jelenleg is folyamatban van annak vizsgálata, hogy az önkormányzat 
tulajdonában van-e erre a célra megfelelő ingatlan. Folyamatban.

I-12/16.147/2007. Hajléktalanok nappali ellátásához helyiség biztosítása

Az adományozási szerződés elkészült,  azonban a Vöröskereszt nem írta alá a szerződést a 
Miskolc,  Tímár  malom  u.  44.  szám  alatti  ingatlanra,  a  kifogásolt  műszaki  állapotra 
hivatkozva.   Jelenleg  a  helyreállítással  kapcsolatos  tárgyalások  és  egyeztetések  vannak 
folyamatban. A korábban használt Nagy Lajos király úti ingatlanon a Vöröskereszt jelentős 
mértékű felújításokat-átalakításokat hajtott végre, melyet ennek az ingatlannak az adott célra 
történő használhatóvá tétele érdekében is el kell végezni. Folyamatban.

I-13/16.146/2007. Állatsegítő Alapítvány elhelyezése

A kijelölt terület „szántó” művelésből való kivonására vonatkozó határozatot a Földhivatal 
2007.  március  22-én  meghozta,  mely  az  Alapítványt  276.200  Ft  földvédelmi  járulék 
megfizetésre  kötelezte.  A  határozat  előfeltétele  volt  a  telekalakításnak,  ami  február  1-jén 
került  beadásra  a  Földhivatalban.  Annak  záradékolása  után  kérhető  meg  a  szakhatósági 
engedélyezés, majd az adományozási nyilatkozat elkészítése. Folyamatban.

II-34/16.243/2007. Fügedi  Márta  Népművészeti  Egyesület  és  a  Mandorla 
Közművelődési  Egyesület  helyiséghasználati  szerződés 
meghosszabbítása

A szerződést elkészítettük, aláírásra megküldtük az Egyesület részére. Folyamatban.

III-48/16.322/2007. Közoktatási  intézményhálózat átszervezése

A 36.  sz.  Tagiskola  (Sas u.  11.)  és  a Kuti  István Tagiskola  (Szén u.  11.)  épület  átvétele 
megtörtént,  őrzéséről  intézkedtünk.  A  Görgey  u.  40.  alatti  ingatlan  átvétele  megtörtént, 
értékesítése  az  Ingatlanforgalmazási  Irodával  folyamatban  van.  A  Debreczeni  Márton 
Szakképző  Iskola  Kollégium épületének  átvétele  és  őriztetése  szintén  megtörtént.  A Sütő 
János úti Tagóvoda épületének átvétele csak 2008-ban történik meg a határozat szerint. 

IV-81/16.415/2007. Beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatairól

A kapcsolatfelvétel megtörtént, a szükséges intézkedések megkezdődtek, az ügy folyamatban 
van. Folyamatban.
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IV-82/16.416/2007. Sajószigeti  úton  ipari-gazdasági  célra  hasznosító  ingatlan-
együttes értékesítése

Az ingatlan-együttes  értékesítésére versenytárgyalás  lebonyolítására került  sor 2007. július 
10-én, a szerződés megkötése folyamatban van. Folyamatban.

IV-83/16.417/2007. Garázsterületek és garázsok értékesítése

Az  önkormányzati  döntésnek  megfelelően  megkezdődött  a  garázsok  és  garázsterületek 
értékesítésének  előkészítése.  Az  értékesíthető  garázsok  listája  összeállításra  került, 
megkezdődött a műszaki adottságok felmérése. Folyamatban.

IV-84/16.418/2007. Önkormányzati  intézmények  és  társaságok,  valamint 
társadalmi  és  civil  szervezetek  helyiséghasználatának 
rendezése

A bérbeadói levelek kipostázása megtörtént, ezt követően a szervezetek folyamatosan kötnek 
(adományozási, illetve bérleti) szerződést. Folyamatban.

Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály

I-6/16.098/2006. Multifunkcionális  kulturális  központ  elektroakusztikai 
rendszerének  beszerzésére  vonatkozó közbeszerzési  eljárás 
lefolytatása

A feladat megvalósítása megtörtént.

II-23/16.212/2007. A  Szinva  patak  szennyező  forrásainak  felszámolására 
vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtása

A program folytatására a 2007. évi költségvetési rendelet a városüzemeltetési feladatok között 
20 000 eFt-ot irányzott elő. Az intézkedési terv végrehajtása folyamatos.

IV-78/16.412/2007. Települési  hulladékgazdálkodási  terv  végrehajtásának 
felülvizsgálata

A városi  komposztálási  rendszer  megvalósíthatósági  tanulmánya,  valamint  a  2007-  2008. 
évekre vonatkozó intézkedési terve elkészült, a komposztálási rendszer hatékony beindítása, 
illetve működtetése érdekében létrehozott szakmai munkacsoport működik. A rendszer 2007. 
évi működtetése a költségvetésben biztosított lehetőség szerint megvalósításra került. 

V-123/16.512/2007. Tájékoztató  a  város  környezeti  állapotáról,  valamint  az 
Önkormányzat 2006. évi környezetvédelmi tevékenységéről

A lakosság tájékoztatása megtörtént.

II-21/16.209-4/2007. Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elkészítése
   

A határozat teljesítve.
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III-52/16.326/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci 
Városgazda Kht. között létrejött közszolgáltatási szerződés 
módosítása

  
A Közgyűlés határozatának megfelelően a Közszolgáltatási szerződés módosítása megtörtént.

III-53/16.328/2007. A  Nagy-Avas  felső  sor  446.  számú  ingatlan  előtti 
partfalszakadás vis maior pályázatra történő benyújtása és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítása

A megnyert  támogatást  2008. június  30-ig kell  felhasználni.  A tervezés  és az engedélyek 
beszerzése folyamatban van. Ezek meglétét követően indítható a kivitelezés pályáztatása. 

III-57/16.350/2007. Települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak  burkolat  felújítására  benyújtandó  pályázatok 
önrészének biztosítására

Települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak  burkolat  felújítása  a 
felújítandó utak jegyzékének megfelelő ütemben halad. Befejezési határidő: 2007. november 
30.

 III-57/16.350/2007. Sajószigeti út útburkolat felújítás kivitelezése a József A. - 
Zsigmondy utak között

A  közbeszerzési  eljárás  eredményesen  lezárult,  a  nyertes  kivitelezővel  a  szerződéskötés 
megtörtént. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő: 2007. október 30.

III-59/16.349/2007. Pályázat  benyújtása  a  2007.  évi  HÖF  CÉDE  támogatás 
elnyerése  céljából  „Egressy  Béni  Zeneiskola  épületének 
átalakítása és rekonstrukciója” tárgyában

A pályázat  benyújtása  megtörtént,  a  támogatást  elnyerte  az  Önkormányzat.  A  kivitelezési 
munka folyamatban van. Befejezési határidő: 2007. III. negyedév.

III-60/16.346/2007. Pályázat  benyújtása  2007.  évi  HÖF  CÉDE  támogatás 
elnyerése céljából „Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol 
Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  Erenyői  Tagiskolájának 
elektromos rekonstrukciója” tárgyában

A pályázat  benyújtása  megtörtént,  a  támogatást  elnyerte  az  Önkormányzat.  A  kivitelezési 
munka folyamatban van. Befejezési határidő: 2007. szeptember 1.

III-61/16.348/2007. Pályázat  benyújtása  a  2007.  évi  HÖF  CÉDE  támogatás 
elnyerése  céljából  a  Szilágyi  Dezső  Általános  Iskola 
elektromos rekonstrukciójára

A pályázat benyújtása megtörtént, a támogatást nem nyerte el az Önkormányzat.
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III-62/16.343/2007. Pályázat  benyújtása  a  2007.  évi  HÖF  CÉDE  támogatás 
elnyerése  céljából  a  Tüskevár  Óvoda  és  Általános  Iskola 
épületének korszerűsítésére

A pályázat  benyújtása  megtörtént,  a  támogatást  elnyerte  az  Önkormányzat.  A  kivitelezési 
munka folyamatban van. Befejezési határidő: 2007. szeptember 1.

IV-85/16.419/2007. Szinva  patak medertámfal  beomlása vis  maior  pályázatra 
történő  benyújtására  és  a  pályázathoz  szükséges  önrész 
biztosítása

A pályázat  benyújtásra  került  11.100 eFt  támogatási  igény megjelölésével.  A megyei  vis 
maior  keret  kimerült,  ezért  a  pályázatot  az  ÖTM-be küldte  a  Területfejlesztési  Tanács,  a 
kapott információ szerint a döntés szeptember elejére várható

V-117/16.506/2007. Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése

A Latabár Endre mellszobor megvalósítása folyamatban van.

V-118/16.507/2007. Közterület elnevezések

Az utcanév táblák gyártásának és a kihelyezések megrendelése a Miskolci Városgazda Kht. 
felé megtörtént.

V-124/16.529/2007.  „Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat 
ellátó intézményekben” pályázat benyújtása

A pályázat összeállítása folyamatban van, benyújtási határidő 2007. augusztus 31.

Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

I-14/16.157/2007. Diósgyőri  Kórház-Rendelőintézet  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítása.

A határozat minden pontja teljesítésre került.

II-28/16.217/2007. Bükkszentkereszt  község  Önkormányzatának,  valamint 
Kistokaj  község  Önkormányzatának  a  Miskolci  Központi 
Háziorvosi Ügyelethez történő csatlakozására vonatkozó új 
szerződések megkötése

A határozat minden pontja teljesítve.  A szerződések aláírásra kerültek. 

II-29/16.238/2007. Észak-magyarországi  Regionális  Egészségügyi  Tanács 
egészségügyi ellátórendszer átalakítására irányuló miniszteri 
javaslatról szóló döntésének jóváhagyása

A határozat teljesítve.
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II-30/16.239/2007. Semmelweis  Kórház-Rendelőintézet  és  Egyetemi  Oktató 
Kórház,  valamint  a  Diósgyőri-Kórház  Rendelőintézet 
egységes Térítési Díj Szabályzatának módosítása

A határozat teljesítve.

III-64/16.340/2007. Diósgyőri Kórház-Rendelőintézet és a Semmelweis Kórház-
Rendelőintézet  és  Egyetemi  Oktató  Kórház  közötti 
ágykapacitások átcsoportosítása

A határozat teljesítve.

III-65/16.341/2007. A  szakellátási  normatíva  felosztásáról  szóló  közigazgatási 
határozatokból  adódó,  a  fekvőbeteg  ellátó  egészségügyi 
szolgáltatóknál  megvalósuló  intézményi  átalakítások 
költségeinek támogatására irányuló pályázat benyújtása

A határozat teljesítve, a kórházak a támogatást megkapták.

III-66/16.342/2007. Diósgyőri Kórház-Rendelőintézet, Miskolc, Kerpely A. u. 1. 
szám alatti Rendelőintézetének épületében található helyiség 
bérbeadása

A határozat teljesítve, a szerződés aláírásra került.

III-67/16.352/2007. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Megyei 
Etikai Tanácsban való képviselete

A határozat teljesítve.

III-68/16.351/2007. Egészségügyi Ad hoc Bizottság létrehozása

A határozat teljesítve.

IV-89/16.428/2007. Mozgássérültek  és  Barátaik  Miskolc  Városi  Egyesületével 
ellátási szerződés megkötése

A határozat teljesítve az ellátási szerződés aláírásra került.

V-110/16.499/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a szociális 
és  gyermekjóléti  feladatok  ellátására  megkötött  ellátási 
szerződések felülvizsgálata

A határozat teljesítve.

V-111/16.500/2007. „Iránytű”  Avasi  Szociális  Szolgálat  Alapító  Okiratának 
módosítása

A határozat 1. pontja teljesítve, a 2. pont teljesítése folyamatban van.
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V-112/16.501/2007. Dél-Borsodi Egészségügyi-Szociális Klaszter Szolgáltató Kht. 
létrehozására irányuló tulajdonosi hozzájárulás

A határozat teljesítve.

V-113/16.502/2007. Csend Hangja Alapítvány támogatása

A határozat teljesítve, a szerződés megkötésre, a támogatási összeg átutalásra került.

V-114/16.503/2207. 19.  sz.  házi  gyermekorvosi  körzet  megszüntetése,  valamint 
ezzel kapcsolatos döntések meghozatala

A határozat teljesítve. A szerződés megkötése megtörtént.

V-115/16.504/2007. Beszámoló Miskolc város Fogyatékosügyi Programjának 1. 
sz.  határozati  pontjában  foglaltak  időarányos 
végrehajtásának helyzetéről

A határozat teljesítve.

V-129/16.533/2007. Semmelweis  Kórház-Rendelőintézet  és  Egyetemi  Oktató 
Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház-Rendelőintézet FMC 
Dialízis Center Kft. részére történő ágyszám közreműködési 
szerződéssel történő biztosítása

A határozat teljesítése folyamatban van.

V-130/16.535/2007. Semmelweis  Kórház-Rendelőintézet  és  Egyetemi  Oktató 
Kórház,  illetve  a  Diósgyőri  Kórház-Rendelőintézet 
vonatkozásában önkormányzati biztos kijelölése

A határozat teljesítve.

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

VI-166/59.803/2004.            Miskolc Város részvétele a REVITAE-projektben

A projekt pénzügyi fedezetének 2007. évi előirányzata a vagyongazdálkodási funkción belül 
önálló soron szerepel.

II-18/16.209/2007. Helyi  tömegközlekedés  2007.  évi  működési  támogatásáról 
szóló IX-209/96.143/2006. sz. határozat módosítása

A 2007. évi költségvetési rendelet a módosított támogatási összeget tartalmazza.

II-20/16.209-3/2007. Fejlesztési hitelek közbeszerzése

Az eljárás lefolytatására a határozatnak megfelelően került sor, a hitelszerződések megkötése 
megtörtént.
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II-22/16.209-5/2007. Élelmezési nyersanyagköltség megállapítása

A Közgyűlés a tárgyra vonatkozó mellékletet jóváhagyta.

III-42/16.315-2/2007. Befejezett  beruházások  esetében  az  igénybe  nem  vett 
céltámogatás,  valamint  céljellegű  decentralizált  támogatás 
(CÉDE-támogatás) lemondása

A határozat végrehajtásra került.

III-44/16.315-4/2007. Önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő 
önkormányzatok támogatására vonatkozó igénybejelentés

A Magyar  Államkincstár  leválogatási  adatai,  valamint  a  Pénzügyminisztérium  útmutatója 
alapján  az  ÖNHIKI-számítások  elkészültek,  amelyek  eredményeként  nem  tudtunk  az 
előírásoknak megfelelő forráshiányt  bemutatni,  ezért az Önkormányzat a 2007. évben nem 
volt jogosult a támogatással kapcsolatos igény bejelentésére.
                                                
III-45/16.315-5/2007. Fekete  Tibor  könyvvizsgáló  megbízatásának 

meghosszabbítása

A megbízatás a határozatnak megfelelően meghosszabbítást nyert. 
  

III-46/16.315-6/2007. Semmelweis  Kórház-Rendelőintézet  engedélyezett 
létszámkeretének módosítása

A létszámkeret módosításra került. 

III-47/16.315-7/2007. Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának közzététele

A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.

IV-90/16.429/2007.               Alpesi bobpálya létesítéséhez használatba adott ingatlanrész 
területének módosítása

A használati jogot alapító megállapodás kiegészítése megtörtént.

V-122/16.511/2007.            Miskolc  5302/A/3  hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó igény bejelentése, valamint a 
IV-84/16.418/2007. sz. határozat módosítása

A határozata végrehajtása folyamatban van.

Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

I-5/16.098/2007. Iskolai körzetek felülvizsgálata 

Az alapító okiratok módosítása megtörtént, az intézmények részére kipostázásra került. 
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I-9/16.102/2007. Fövényszer u. 35. sz. alatt működő Napközi Otthonos Óvoda 
névfelvétele

A névfelvétel,  az  alapító  okirat  módosítása  megtörtént,  az  intézmény részére kipostázásra 
került.

II-32/16.241/2007. Miskolc Városi Sportiskola sportági kínálatának bővítése és 
a Lékó Péter Sakkiskola megalapítása

A sakkiskola megalapítása, ünnepélyes átadása megtörtént.

III-48/16.322/2007. Közoktatási intézményhálózat átszervezése

A csoportok csökkentése, illetve összevonása, a Kuti és a Sas u. tagiskolák kiürítése és a MIK 
Zrt. részére történő átadása megtörtént, a jegyzőkönyv az átadásról elkészült. Az Éltes Mátyás 
Általános Iskola és EGYMI-hez a Tüskevár Óvoda és Általános Iskola, valamint az Egressy 
Béni  Zeneiskola  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézményhez  az  Erkel  Ferenc  Zeneiskola 
igazgatási  és  gazdasági  integrálása  megtörtént.  Az Éltes  Mátyás  Iskola  autista  tagozata  a 
Rónai Tagiskolában kerül elhelyezésre, az épületben a szükséges átalakítások megtörténtek. A 
Gárdonyi Tagiskola épületében a Martin János Szakképző Iskola részére 5 tanterem átadásra 
került. Az Egressy Béni Zeneiskola épületében a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
részére  átadásra  kerülő  tantermek  átalakítása  folyamatban  van.  A  Debreczeni  Márton 
Szakképző  Iskola  kollégiuma  a  MIK  Zrt.  részére  átadásra  került,  a  tanulók  elhelyezése 
megtörtént. Az intézmények vezetői a pedagógus és nem pedagógus állomány csökkentését 
megkezdték, a felmentések folyamatban vannak. Az alapító okiratok módosítása megtörtént, 
az intézmények részére kipostázásra került. 

IV-79/16.413/2007. Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013.

A  fejlesztési  terv  jóváhagyása  megtörtént.  A  közoktatási  intézményhálózat  a  koncepció 
szempontjait figyelembe véve került átszervezésre.

IV-80/16.414/2007. Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola  alapító 
okiratának módosítása

Az alapító okirat módosítása megtörtént, az intézmény részére kipostázásra került. 

V-100/16.490/2007. Gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  intézményi  konyhák 
működtetésének racionalizálása

A közgyűlési  határozat  óta  eltelt  időszakban az ÁNTSZ-szel történt  szakmai  egyeztetések 
következtében  a  döntés  korrekcióra  szorul.  Erről  a  Közgyűlést  a  szeptemberi  ülésen 
tájékoztatjuk.

V-101/16.491/2007. Középfokú oktatási intézmények 2008. évi beiskolázási terve

A  beiskolázási  terv  alapján  a  középfokú  intézmények  a  felvételi  tájékoztató  anyagaikat 
beküldték a Megyei Pedagógiai Intézetbe.
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V-102/16.492/2007. Nevelési-oktatási  intézmények  alapító  okiratának 
módosítása

Az alapító okiratok módosítása megtörtént, az intézmények részére kipostázásra került. 

V-103/16.322-2/2007. 2007/2008.  tanévben  a  nevelési-oktatási  intézményekben 
indítható csoportok, osztályok számának meghatározásáról 
szóló III-48/16.322/2007. sz. határozat módosítása

A  2007/2008.  tanév  a  módosítást  figyelembe  vevő  csoportokkal,  osztályokkal  kerül 
beindításra.

V-121/16.510/2007. Miskolc Megyei  Jogú Város  kisebbségi  önkormányzataival 
együttműködési megállapodás megkötése

Az együttműködési megállapodás megkötése megtörtént.

V-131/16.536/2007. Szándéknyilatkozat  megtétele  a  város  női  kosárlabda 
csapatát működtető sportszervezettel

Ügyintézése folyamatban van.

I-7/16.100/2007. Önkormányzat  által  adományozott  címek  és  díjak 
odaítélésére létrehozott kuratórium megválasztása 

A  Közgyűlés  a  kuratóriumot  megválasztotta,  mely  javaslatot  tett  a  2007.  évi  díjak 
odaítélésére. 

II-24/16.213/2007. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása

A Közgyűlés a pályázat beadását támogatta, a pályázat beadása megtörtént.

II-25/16.214/2007. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása

A Közgyűlés a pályázat beadását támogatta, a pályázat beadása megtörtént.

II-19/16.209-2/2007. Az Idegenforgalmi Alap létrehozásáról szóló I-6/95.148/2006. 
sz. határozat módosítása

A határozat értelmében az Idegenforgalmi Alap pályázat kiírásra került. 

III-36/16.332/2007. Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozása

A Közgyűlés a kuratórium javaslatát elfogadta és megszavazta, a díjak május 11-én, Miskolc 
város ünnepén átadásra kerültek.

V-95/16.514/2007. Miskolc  város  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjainak 
adományozása

A Közgyűlés az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát megszavazta, az ösztöndíjat kapott 
személyekkel a megállapodások elkészültek, a támogatások folyósítása folyamatban van.
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IV-88/16.427/2007. Pályázat  benyújtása  Közkincs  program  részeként 
„Közművelődési intézmények közművelődési célú közösségi 
színterek  nyilvános  könyvtárak,  könyvtári  szolgáltató 
helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények 
infrastrukturális fejlesztésére

A Közgyűlés a pályázat beadását támogatta, a pályázat beadása megtörtént.

V-109/16.498/2007. A  perecesi  szabadtéri  színpad  használati  jogának 
adományként  a  Bányász  Kulturális  Egyesületnek  kötelező 
közművelődési feladatellátásához történő átadása

A  Közgyűlés  a  használati  jog  átadását  megszavazta,  a  Bányász  Kulturális  Egyesület  a 
szabadtéri színpadot a közművelődési feladatok ellátásához átvette.

V-117/16.506/2007. Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése

A  Közgyűlés  a  Latabár  év  alkalmából  megszavazta  Latabár  Endre  színi  igazgató 
mellszobrának kihelyezését a Miskolci Nemzeti Színház irodaháza előtti első posztamensre, a 
szobor elkészült, szeptember 3-án ünnepi társulati ülés keretében avatják fel. 

V-118/16.507/2007. Közterület elnevezése

A Közgyűlés a lakosság kezdeményezésére indított három utcaelnevezést, illetve átnevezést 
megszavazta,  a  határozat  alapján  az  Építési,  Környezetvédelmi  és  Településfejlesztési 
Főosztály, Polgármesteri Kabinet, Közigazgatási és Jogi Főosztály a szükséges intézkedéseket 
megtette.

V-128/16.532/2007. Szándéknyilatkozat  aláírása  pályázat  benyújtására 
konzorciumi együttműködési megállapodáshoz

A Közgyűlés a szándéknyilatkozatot megszavazta. 

IV-92/16.440/2007. Pályázat  benyújtása  „Az  Észak-magyarországi  turisztikai 
régió  ismertségét  növelő  turisztikai  marketingeszközök” 
támogatására. 

A pályázat benyújtásra került. 

Polgármesteri Kabinet

A  Polgármesteri  Kabinet,  valamint  a  szervezetileg  hozzá  tartozó  Ellenőrzési  iroda  és 
Főépítészi Kabinet átruházott  hatáskörrel nem rendelkezik,  az előírt  feladatok végrehajtása 
megtörtént, illetve a teljesítés folyamatban van.

Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály

A  beszámoló  szerint  időszakban  a  Hatósági  és  Ügyfélszolgálati  Főosztályt  egyetlen 
közgyűlési határozat sem jelölte meg a határozat végrehajtásáért felelősként.
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Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály

III-51/16.325/2007. A  Közterület-felügyeleti  és  Település-rendészeti  Főosztály 
részeként mezőőri szolgálat létrehozása és működtetése

A felügyeletet  ellátó Földművelésügyi  Hivatal  kiadta a szolgálat  létrehozásához szükséges 
engedélyeket, így 2007. július 1-jétől 8 fő mezőőrrel felállításra került a mezőőri szolgálat, 
melynek működése azóta folyamatos. A szolgálat ellátásához szükséges ruházat, védelmi és 
technikai felszerelés biztosításra került. A működtetés költségeit a 2007. évi költségvetés I. 
félévi módosítása tartalmazza.

Közigazgatási és Jogi Főosztály

I-11/16.148/2007. Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Munkaügyi  Tanács 
önkormányzati oldali képviselőjének megválasztása

A határozat teljesítve.

II-31/16.240/2007. DKSK Sport Marketing Kft.-vel kötött támogatási szerződés 
azonnali hatályú felmondása

A szerződés azonnali hatályú felmondása megtörtént.

II-33/16.242/2007. Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  vezetője  közalkalmazotti 
jogviszonyának  felmentéssel  történő  megszüntetése,  a 
magasabb vezetői álláshelyre történő pályázat kiírása

A pályázat kiírásra, a magasabb vezetői álláshely betöltésre került. A határozat teljesítve.

II-35/16.244/2007. Lóverseny- és bukmékeri  rendszerű fogadás szervezésének 
engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozatala  

A határozat teljesítve.

III-38/16.334/2007. Bírósági ülnökök megválasztása

A határozat teljesítve.

III-41/16.314/2007. Beszámoló  a  Miskolci  Rendőrkapitányság  2006.  évi 
munkájáról

A beszámolót a Közgyűlés elfogadta, a határozat teljesítve.

III-43/16.315-3/2007. 2006.  évi  zárszámadással  összefüggő  közbeszerzési 
statisztikai összegzés jóváhagyása

Az éves statisztikai összegzést a Közgyűlés jóváhagyta, a határozat teljesítve.
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III-55/16.331/2007. Beszámoló  a  polgármesterre  átruházott  és  a  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról

A beszámolót a Közgyűlés elfogadta, a határozat teljesítve.

III-56/16.347/2007. Factory  Sportaréna  Komlóstetői  Kerékpáros  Sport  Klub 
részére  történő  használatba  adására  vonatkozó  szerződés 
módosítása

A szerződésmódosítás aláírásra került, a határozat teljesítve.

IV-69/16.422/2007. Oktatási-nevelési  intézmények  magasabb  vezetői 
álláshelyének betöltése

A határozat teljesítve.

IV-73/16.426/2007. Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  magasabb  vezetői 
álláshelyének betöltésé

A magasabb vezetői álláshely betöltésre került, a határozat teljesítve.

IV-76/16.410/2007. A XII-143/30.727/84. sz. közgyűlési határozat hatályon kívül 
helyezése

A határozat teljesítve.

V-94/16.513/2007. Intézményvezetők  közalkalmazotti  jogviszonyának 
megszüntetése

A határozat teljesítve.

V-98/16.486/2007. Lyukóvölgyi településrészi önkormányzat létrehozása

A határozat teljesítve.

V-104/16.493/2007. Diósgyőri  labdarúgócsapatot  működtető  Diósgyőr  FC  Kft. 
támogatása

A támogatási szerződés aláírásra került, a határozat teljesítve.

V-127/16.531/2007. Pagony-Béta  Kft.-vel  kötött  Együttműködési  Megállapodás 
módosítása

Az együttműködési megállapodás módosítása aláírásra került, a határozat teljesítve.
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