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   Tisztelt Közgyűlés!

A 2006. decembere óta folyamatosan tartó önkormányzati  rendeletek felülvizsgálata során 
újabb rendeletek hatályon kívül helyezésének szükségessége merült fel, ezek az alábbiak: 

-    a 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről és az önkormányzati hatósági 
ügyek előterjesztésének rendjéről szóló 40/1996. (VII.1.) számú,

- A „Nemzetközi Számítástechnikai és Nyelvvizsga Alap” támogatásának odaítéléséről 
szóló 32/2002. (IX. 9.) számú, 

- a Közterület-felügyelet  köztisztviselői részére vezetői pótlék megállapításáról szóló 
47/2002. (XII. 23.) számú, 

- az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 19/2002. (V. 6.) számú, valamint

- az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  teljes  felújításának  és 
energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról szóló 49/2003. (X. 7.) számú

önkormányzati rendeletek.

 A 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről és az önkormányzati hatósági 
ügyek előterjesztésének rendjéről szóló 40/1996. (VII. 1.) számú számú rendeletet arra 
tekintettel  szükséges  hatályon  kívül  helyezni,  hogy  a  Ket.  és  az  egyes  ügytípusokban 
alkalmazandó különös anyagi és eljárási normák rögzítik az ügyintézési határidőket,  sőt a 
Ket.  az egyes  eljárási  cselekményekre külön határidőket  is előír,  melyek elmulasztásának 
esetére jogkövetkezményeket is megállapít. Mindez jogi garanciát ad a gyors ügyintézéshez 
és az ügyféli jogok érvényre juttatásához.

A „Nemzetközi  Számítástechnikai  és  Nyelvvizsga Alap” támogatásának odaítéléséről 
szóló 32/2002. (IX. 9.) számú rendelet hatályon kívül helyezésének indokai az alábbiak.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
45.§  (4)  bekezdése,  valamint  a  szakképzésről  szóló  1993.  évi  LXXVI.  tv.,  továbbá  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  114.§  alapján  valamennyi  tanuló  részére 
ingyenesen megszerezhető a közoktatási oktatás keretében is a középfokú nyelvvizsga illetve 
a számítástechnikai szakképesítés. 
Fentiek figyelembe vételével további plusz támogatás nem indokolt. 

A  Közterület-felügyelet  köztisztviselői  részére  vezetői  pótlék  megállapításáról  szóló 
47/2002. (XII. 23.) számú rendelet hatályon kívül helyezését az alábbi okok indokolják.
A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2005.  évi  március  3-i  ülésén  hozott  II-
39/70.325/2005. sz. határozatával a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közterület-
felügyeletet, mint önálló költségvetési szervet 2005. május 15-i hatállyal megszüntette.
A megszüntetett, önálló költségvetési szerv egyetemleges jogutóda a Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri  Hivatalának Közterület-felügyeleti  és Település-rendészeti  Főosztálya 
lett.
Fent  hivatkozott  határozat  alapján  szükségtelenné  vált  önkormányzati  rendelet  által 
szabályozni magasabb rendű jogszabályok keretei közé illesztendő kérdéseket.
A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  47/2002.  (XII.23.)  sz.  rendelete  a 
megszűnt, önálló költségvetési szerv köztisztviselőinek illetménypótlékra való jogosultságát 



szabályozta,  azonban  egyetemleges  jogutódlás  folytán  az  önkormányzat  új  szervezeti 
egységénél a köztisztviselők vezető illetménypótlékra való jogosultsága az 1992. évi XXIII. 
törvény a köztisztviselők jogállásáról vonatkozó rendelkezésein alapul.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek teljes felújításának és energiatakarékos 
korszerűsítésének támogatásáról  szóló  49/2003.  (X.  7.)  számú rendelet hatályon kívül 
helyezését az indokolja, hogy ezt a típusú pályázatot ( LEP-2003-LA-6 ) csak a 2003. évben 
írta ki az állam. 
A pályázat a legalább 50 lakásos panel épületeke teljes körű, az épület homlokzatainak és 
födémeinek  hőszigetelését,  a  nyílászárók  100  %-os  cseréjét,  az  épület  teljes  gépészeti 
megújulását és a környezetének felújítását támogatta. 
Az  e  pályázat  keretében  megvalósult  Király  utcai  beruházás  az  állami  támogatás  utolsó 
ütemének folyósításával – 2007. 05. hóban lezárult.

A  fentiekre  tekintettel  kérem a  T.  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
rendelettervezetet megvitatni, és a rendelet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. szeptember 26.

                                                                                                       Káli Sándor 



1. számú melléklet

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
……/2007. (……..) sz. rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  egyes  rendeleteinek  hatályon  kívül 
helyezésére az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi:

-    a 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről és az önkormányzati hatósági 
ügyek előterjesztésének rendjéről szóló 40/1996. (VII.1.) számú,

- a „Nemzetközi Számítástechnikai és Nyelvvizsga Alap” támogatásának odaítéléséről 
szóló 32/2002. (IX. 9.) számú, 

- a Közterület-felügyelet  köztisztviselői részére vezetői pótlék megállapításáról szóló 
47/2002. (XII. 23.) számú, 

- az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 19/2002. (V. 6.) számú, valamint

- az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  teljes  felújításának  és 
energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról szóló 49/2003. (X. 7.) számú

              önkormányzati rendeleteket.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október 18.

Dr. Mészáros Miklós   Káli Sándor 
          jegyző    polgármester
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