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I.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

(1996. február 29-i közgyűlés)

- 5/1996.(III.1.)sz.

rendelete a helyi állattartásról
szóló 16/1993.(V.l2) sz. rendelet
módositásáról.

- 6/1996.(III.1.)sz.

rendelete
Miskolc Diósgyőr
Részletes Rendezési Terv ter
vezési területének kiegészitésére vonatkozó helyi épitési előirásairól.

- 7/1996.(III.1.) sz.

rendelete
a Miskolci Fűtőmű
KFT. által szolgálatott hőenergia
árának megállapitásáról szóló
54/1995.(X.30) sz. önkormányzati rendelet módositásáról.

- 8/1996.(III.1.) sz.

rendelete az 1996. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló 72/1995.
(XII.28)sz. önkormányzati rendelet módositásáról.

- 9/1996.(III.1.)sz.

rendelete az önkormányzat vagyona fölötti rendezlkezési jog
gyakorlásáról szóló 30/1993.
(VII.9.) sz. önkormányzati rendelet módositásáról.

(1996. március 12-i
rendkivüli közgyűlés)
- 10/1996.(III.1.)sz.

rendelete a Miskolci Fűtőmű
KFT. által szolgáltatott hőenergia
árának megállapitásáról szóló
54/1995.(X.30) sz. önkormányzati rendelet módositásáról.

2.szám

3

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

(1996. február 29-i Közgyűlés)

- II-13/4.529-2/1996.sz.

Polgármesteri beszámoló

- II-14/4.536/1996.sz.

Társadalmi és civil szervezetek elhelyezésével kapcsolatos kérdések
átfogó rendezése

- II-15/4.590/1996.sz.

1997. évi cél- és cimzett támogatási
igénybejelentések

- II-16/4.591/1996.sz.

Selyemréti strandfürdő üzemeltetési
szerződésének jóváhagyása.

- II-17/4.592/1996.sz.

Hotel Hámor elidegenitése

- II-18/4.593/1996.sz.

Ellátási Szerződés megkötése a
"Békesség Háza" Alapitvánnyal

- II-19/4.594/1996.sz.

Működtetési szerződés módositása
a vállalkozásban működő háziorvosokkal.

- II-20/4.595/1996.sz.

Arany János u.37.sz. alatti új ügyeleti központ kialakirására vonatkozó
megállapodás jóváhagyása.

- II-21/4.596/1996.sz.

Közoktatási megállapodás megkötése.

- II-22/4.597/1996.sz.

Középfokú oktatási intézmények
képzési jellegének módositása.

- II-23/4.598/1996.sz.

Görömbölyi Általános Iskola alapitó
okiratának módositása.

- II-24/4.599/1996.sz.

Privatizáció lehetőségei az egészségügyben.
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- II-25/4.600/1996.sz.

Millecentenáriumi ünnepség helyi
előkészitése

- II-26/4.531/1996.sz.

Polgármester és alpolgármesterek
illetményének megállapitása.

- II-27/4.537-2/1996.sz.

Távhőszolgáltatás és hőenergia
előállitás ármegállapitása.

- II-28/4.621/1996.sz.

Miskolc város Rendőrkapitányság
számára csapatzászló adományozása.

- II-29/4.637/1996.sz.

TIGÁZ RT. alaptőkéjében fennálló
önkormányzati
résztulajdon
értékesitése
.
Borsodtávhő Vállalat végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi
döntések.

- II-30/4.633/1996.sz.

(1996.február 29-i zárt ülés)
- II-31/4.601/1996.sz.

Magasabb vezetői megbizás viszszavonása

- II-32/4.546-2/1996.sz.

Fellebbezések elbirálása egyedi
szociális hatósági ügyekben

(1996. március 12-i rendkivüli Közgyűlés)

- III-33/4.642/1996.sz.

MIHŐ KFT.pénzügyi-gazdálkodási
helyzetének stabilizálása.
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III.
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK
Tulajdonosi Bizottság határozatai:

(1996. február 8-i ülés jegyzőkönyvéből)
- 12/1996.sz.

MIHŐ
Kft.likviditási
megoldása

problémájának

- 13/1996.sz.

Fűtőmű Kft. beszámolója

- 14/1996.sz.

Garázstelkek értékesitése

- 15/1996.sz.

Önkormányzati tulajdonban lévő,de
magánszemély által beépitett ingatlan
elidegenitése (12.156/1 hrsz)

- 16/1996.sz.

Önkormányzati tulajdonban lévő, de
magánszemély által beépitett ingatlan
elidegenitése (12.203/3 hrsz)

- 17/1996.sz.

Önkormányzati tulajdonban lévő, de
magánszemély által beépitett ingatlan
elidegenitése (12.470 hrsz)

- 18/1996.sz.

Termőföldek értékesitése

(1996. február 15-i ülés jegyzőkönyvéből)

- 19/1996.sz.

MIVIZ RT. beszámolója

- 20/1996.sz.

MVK. RT. beszámolója

- 21/1996.sz.

Privatizációs tender kiirása

- 22/1996.sz.

Miskolc I.ker. 6093/55 és 6093/733
hrsz-ú ingatlanok cseréje

- 23/1996.sz.

Útterület átvétele az ÉSZAKERDŐ RTtől
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(1996. február 22-i ülés jegyzőkönyvéből)

- 24/1996.sz.

Szocio-Produkt KFT. beszámolója

- 25/1996.sz.

Elővásárlási jogról való lemondás

- 26/1996.sz.

Tizeshonvéd
elidegenitése

- 27/1996.sz.

József A. u .49.sz. ing. elidegenitése

- 28/1996.sz.

Miskolc III.ker. 20.132 hrsz-ú ingatlan
elidegenitése

- 29/1996.sz.

Javaslat a magántulajdonban lévő ingatlanban az Önkormányzat részére
résztulajdon felajánlásának elfogadására.

- 30/1996.sz.

Tulajdonosi Bizottság lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása

úti

üzlethelyiségek
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I.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
5/1996.(III.1) számú rendelete
a helyi állattartásról szóló
16/1993.(V.12.) számú rendelet módosításáról

1.§.
A 14.§. 2.mondatának helyébe az alábbi előírás lép:
"A tilalom ellenére tartott ebeket el kell kobozni és a jogerősen
elkobzott ebeket ivartalanítani kell a tulajdonos költségére."
2.§.
A 15.§. (1) bekezdésének 1.mondata helyébe az alábbi előírás lép:
"A 3 hónapos kort betöltött eb tulajdonosa köteles ebét a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartásba vetetni."
A 15. §. (1) bekezdése az alábbi előírással egészül ki:
"A tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalhoz 15 napon belül
bejelenteni a nyilvántartó lap adataiban történt változást:
- a tulajdonos személyi adatainak változását,
- a tulajdonosváltozást,
- az ebtartás helyének 3 hónapnál hosszabb időre történő
megváltozását
- az eb elhullását, elveszését."
A 15.§. (2) bekezdés 2.mondata hatályát veszti.
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3.§.

A 16.§.(1) bekezdése 1. és 2.mondatának helyébe az alábbi előírás lép:
"Az I-IV. sz. állattartási övezetek lakótelepein, olyan lakóépületben,ahol két, vagy több lakás van - az eb korától függetlenül - lakásonként csak egy eb tartható, kivéve az egyes lakásonként
keritéssel elhatárolt telekrésszel, illetve ennek hiányában a szabályosan kialakitott kennellel rendelkező, ebbe a kategóriába tartozó
lakóépületeket.
A lakóközösség ügyeinek intézésére feljogosított személy (testület), illetve a bérbeadó írásbeli beleegyezése esetén lakásonként
további egy eb tartható."

4.§.
A 17.§. (1) bekezdésének 2.mondatában, valamint a (2) bekezdésben
foglalt előírások hatályukat vesztik.

5.§.
A 17.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi előírás lép:
"Ebet többlakásos épület erkélyén, balkonján, világító udvarán
tilos tartani, s ilyen épület udvarán, vagy közös használatú területén csak valamennyi lakó hozzájárulása esetén tartható."
6.§.
A 19.§. (1) bekezdésének első mondatában a "lehet" szó helyébe a
"kell" kifejezés kerül.
7.§.
A 23.§. (1) bekezdésének 2.mondata helyébe az alábbi előírás lép:
"A szabályok megsértőivel szemben a Polgármesteri Hivatalnál kell eljárást kezdeményezni, illetve szabálysértési feljelentést
tenni."
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8.§.

A 23.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, míg a (3) bekezdés helyébe az alábbi előírás lép:
"A Városgondnokság által befogott ebet - tartás költségének
megtérítése mellett - a tulajdonos 30 napon belül kiválthatja.
A ki nem váltott ebekkel az intézmény a hatályos
állategyészségügyi előírások szerint rendelkezik."
9.§.
A 23.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi előírás lép:
"A Városgondnokság által befogott ebeket - ha azok veszettség
ellen oltatlanok - a tulajdonosnak visszaadni nem lehet, kártalanítás nélkül kiírtandók, kivéve, ha a tulajdonos az őrzési időn belül
gondoskodik az eb beoltásáról."

10.§.
A 25.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A veszett,veszettségre vagy fertőzésre gyanús ebekkel kapcsolatos eljárásra az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. számú törvényerejű rendelet és végrehajtási rendelkezései,valamint az Állategészségügyi Szabályzat az irányadó."
11.§
A 25.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi előírás lép:
"A korábbi rendelet alapján szabályszerűen tartott, de ezen
rendelet hatálybalépését követően tiltás, vagy korlátozás alá eső
ebek elhullásukig tarthatók, kivéve ha az ebtartási szabályok megsértése miatt megszüntető, vagy korlátozó intézkedést kell hozni."
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12.§.

A rendelet III.számú mellékletének 2./ pontja helyébe az alábbi előírások lépnek:

"2./ Agarak /kivéve olasz agár/
Komondor
Kuvasz
Orosz juhászeb /ovcsarka/
Német juhászeb
Kaukázusi juhászeb
Sarplaninai juhászeb
Beauceai juhászeb
Abruzzoi juhászeb
Anatóliai juhászeb
Berni pásztorkutya
Tátrai hegyikutya
Bernáthegyi
Pireneusi hegyikutya
Illyr farkaseb
Rottweiler
Boxer
Dobermann
Hovawart
Basenji
Dog

Nápolyi mastiff
Bullmastiff
Angol mastiff
Tibeti mastiff
Angol bulldog
Airdale terrier
Bull terrier
Jagd terrier
Bordeauxi dog
Shar-pei
Argentin dog
Tosa
Ir farkaseb
Szarvasagár /Deerhound/
Akita
Afrikai oroszlánkutya
Karéliai medvekutya
Kelpis

13.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba .
Miskolc, 1996. február 29.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
6/1996.(III.1) számú rendelete
a Miskolc, Diósgyőr Részletes Rendezési Terv
tervezési területének kiegészítésére vonatkozó
helyi építési előírásairól

I. Fejezet
1. §.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 38/1995. (VII.1.) számú
rendelettel jóváhagyott Miskolc-Diósgyőr Részletes Rendezési Terv
tervezési területének kiegészítésére vonatkozó beépítést szabályozó
előírásait az alábbiak szerint határozza meg:
A 33392 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan:

1.

L

H-III-O/SZ-K

építési övezet

4,50 m
(földszint + tetőtér-beépítési lehetőség)
2. Az ingatlan K-i telekhatára mentén min. 5,00 m széles, az ÉK-i
irányban elhelyezkedő ingatlanrész megközelítését, illetve ennek
közterületi kapcsolatát biztosító "teleknyúl-ványt" kell kialakítani.
A visszamaradó telekrészt érintő irányadó telekalakítás során az
alábbi előirások betartandók:
a.)A telek méreteire, beépítésére vonatkozó előírások:
Telekszélesség: min. 14,00 m
Teleknagyság:
min. 400 m2
Előkert:
min. 5,00 m.
b.)Az ingatlanokon elhelyezendő épületek engedélyezése során az
OÉSZ szerinti épületek közötti távolságok betartandók.
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3. Az övezetbe tartozó - kialakítandó - egyedi telkek beépítettsége
max. 30 % lehet.
Az ÉK-i irányban 5,00 m széles teleknyúlvánnyal kialakítandó ingatlanrész olyan egyedi építési telek, melyre az:
L H-E-K előírás érvényes, továbbá
4,50
-a kialakult beépítés figyelembevételével az ingatlan tovább nem
alakitható.
-új főépület nem hozható létre, csak a meglévő épületek átalakítására van lehetőség ugy, hogy
a.) a beépítési százalék max. 30 % lehet,
b.) homlokzatmagasság: max. 4,50 m.
II. Fejezet
2. §.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet és a hozzátartozó rendezési terv szabályozási előírásai a kihírdetés napján lépnek hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 3/1988. számú rendelettel módosított 6/1984.
számú Tanácsrendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv az I.
fejezet 1. §.-ban meghatározott területre jelen szabályozási terv szerint módosul, illetve a 38/1995. (VII.1.) számú rendelettel jóváhagyott
Diósgyőri részletes Rendezési Tervvel együtt érvényes.

M i s k o l c , 1996.február 29.
dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk
polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/1996./III.1./ számú rendelete
a Miskolci Fűtőmű Kft. által szolgáltatott hőenergia árának
megállapításáról szóló 54/1995./X.30/ sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 1996. március 20. napján lép hatályba.

M i s k o l c , 1996. február 29.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

K o b o l d Tamás sk.
polgármester

7/1996. /III.1./ sz. önkormányzati rendelet melléklete

A Miskolci Fűtőmű KFT. hőenergia árai
1996. évre

Hőenergia díja ÁFA nélkül:
hődij
-melegviz hőhordozó esetén

560,10 Ft/GJ
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/1996. /III.1./ számú rendelete
az 1996. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
72/1995. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
- többször módosított - 1990. évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Az ÖK rendelet 2. §-a a következő, új (2) bekezdéssel egészül ki és a
jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre módosul.:
"(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően finanszírozható a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1996. január 1-jétől történő
15 %-os bérfejlesztése."
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 1996. február 29.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

K o b o l d Tamás sk.
polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/1996./III.1/ számú rendelete
az Önkormányzat vagyona föltötti rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 30/1993.(VII.9.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.
A 13.§.(2) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
"... , valamint a kárpótlási jegy 13.§. (3) és a Borsodtávhő Vállalattal
kapcsolatos 13.§.(4) bekezdéseiben foglaltakra nem vonatkozik."
2.§.
A 13.§. az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
"A Borsodtávhő Vállalat végelszámolása kapcsán felmerülő tulajdonosi
döntések meghozatalára - 200 millió Ft összeghatárig - a Polgármester
jogosult."
3.§.
A 16.§. az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
"A Borsodtávhő Vállalat végelszámolásával kapcsolatos rendelkezések
a végelszámolás befejeztével érvényüket vesztik."
4.§..
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

M i s k o l c , 1996. február 29.
Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

K o b o l d Tamás sk.
polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/1996./III.15./ számú rendelete
a Miskolci Fűtőmű Kft. által szolgáltatott hőenergia árának
megállapitásáról szóló 54/1995./X.30/.sz.
önkormányzati rendelet módositásáról
1.§.
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 1996. március 20. napján lép hatályba.
M i s k o l c , 1996. március 12.
Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold
Tamás sk.
polgármester

10/1996./III.15./ sz. önkormányzati rendelet melléklete
A Miskolci Fűtőmű KFT. hőenergia árai
1996. évre

Hőenergia dijak ÁFA nélkül:
a.) teljesitménydij

2.962.798.-Ft/MW/év

b.) pótvizdij

29,60 Ft/m3

c.) gőz ára

2.194.- Ft/t
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

II-13/4.529-2/1996. sz.HATÁROZAT
Tárgy: Polgármesteri beszámoló

Miskolc megyei jogú város Közgyűlése a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

II-14/4536/1996. sz.HATÁROZAT
Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek elhelyezésével kapcsolatos
kérdések átfogó rendezése.
1. A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. mellékletének 1-17. és 19-20.
sorszáma, valamint a 2. sz. mellékletben 1-23. sorszáma alatt szereplő szervezetek korábbi bérleti dij-kedvezményét 1996. május 31-ig
elismeri.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: MIK RT.
Határidő: 1996. május 31.
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Felhívja a MIK Rt-t, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletének 1-17.
sorszáma alatti szervezetek bérleti jogát 1996. május 31-i időponttal
mondja fel.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
MIK. Rt.
Határidő: 1996. május 31.
2. Kötelezi a jegyzőt, hogy a 2. sz. melléklet 1-23. sorszáma alatt feltüntetett szervezetek helyiséghasználatának szükségszerűségét fenti
időpontig vizsgáltassa meg.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: Szociális Osztály
Közművelődési Osztály
Városüzemeltetési Osztály
Határidő: 1996. május 31.
3. A helyiséget használó és igénylő szervezetek vezetőinek bevonásával tisztázandó a helyiségigényük indokoltsága, mértéke. Megvizsgálandó egyes helyiségek közös használata lehetőségének biztosítása.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
MIK Rt.
Határidő: 1996. május 31.
4. A határozat 3-4. pontjában foglaltak végrehajtásáról és a javasolt
megoldási lehetőségekről a közgyűlés májusi ülésére kell előterjesztést készíteni.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
MIK Rt.
Határidő: május havi közgyűlés
5. A közgyűlés a TIT 4.371 eFt tőke- és 2.497 eFt kamattartozásának
elengedéséhez hozzájárul.
6. Az Ebtenyésztők Egyesületének 804.344.-Ft tőke- és ehhez járuló
kamattartozásának elengedéséhez hozzájárul, ha az Egyesület a
Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatti 127 m2 alapterületű helyiséget 1996. március 31-ig a MIK Rt. rendelkezésére bocsátja.
Felelős: 6.és 7. pontban foglaltakért: Jegyző
Közreműködik: MIK. Rt. elnök- igazgató
Határidő: azonnal
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II-15/4.590/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: 1997. évi cél- és címzett támogatási igénybejelentések
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 1997. évi célés címzett támogatási igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést, és
az alábbiak szerint határozott:
1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy:
a./ az 1997. évi céltámogatási pályázatok keretében a 2.sz. melléklet
I. pontjában szereplő feladatokra kerüljön igénybejelentés benyújtásra.
b./ a 2.sz. melléklet II/1. pontjában szereplő 1996. évi címzett támogatási pályázatok 1997. évre aktualizálva ismételten benyújtásra
kerüljenek, amennyiben az igénybejelentés időpontjáig azokban a
központi támogatás odaítélésére nem születik döntés.
c./ az 1997. évi új címzett támogatási igénybejelentésként a 2. sz.
melléklet II/2. pontjában szereplő feladatra kerüljön pályázat benyújtásra.
2./ Az önkormányzat a kórházrekonstrukcióra egy címzett támogatási
igénybejelentést nyújtson be, együttkezelve mindkét kórházi telephelyet úgy, hogy
 1997. évi indításra és 1999. évi befejezésre a
Semmelweis Kórház belgyógyászati és haematológiai osztálya és a Diósgyőri
Kórház szülészeti osztálya III. ütem felújitása,
 1998. évi indításra és 2000. évi befejezéssel a
Semmelweis Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya,
Diósgyőri Kórház ideggyógyászati osztálya felújitása,
a konyha és az étkeztetés korszerűsitése mindkét városi kórházban az egyéni
tálcás technológia bevezetésével.
 1999. évi indítással és 2001. évi befejezéssel a
Semmelweis Kórház sürgősségi és intenzív osztályának kialakítása,
a központi steril épületkorszerűsitése
történjen meg.
A pénzügyi ütemezést fentieknek megfelelően kell összeállítani és
soronkivül el kell készíttetni a Semmelweis Kórház sürgősségi és intenzív osztálya kialakításának engedélyezési tervét.
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3./ A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségvetéseiben a 2. sz. mellékletben szereplő feladatokhoz kapcsolódó saját
forrásrészt a mellékletben szereplő éves ütemezés és arányok szerint biztosítja.
4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési és Beruházási Osztály, valamint
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 1996. március 14., illetve
1996. április 14.
5./ A Közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot az egészségügyi gép-műszerbeszerzésre vonatkozó 150.000 E Ft keretöszszeg egészségügyi intézmények közötti megosztására, a konkrét beszerzési terv elkészítésére.
Felelős: Egészségügyi Bizottság
Közreműködik: Egészségügyi Tanácsos
Határidő. 1996. március 14.
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II-16/4.591/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Selyemréti strandfürdő üzemeltetési szerződésének
jóváhagyása
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Selyemréti
strandfürdő bérleti üzemeltetési szerződését és a következő döntést
hozta:
 A Közgyűlés elé terjesztett, a Selyemréti strandfürdő üzemeltetésére
kötendő, a Penta Kft. által cégszerűen aláirt bérleti üzemeltetési
szerződést annak mellékleteivel együtt jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
Határidő: 1996. március 31.

II-17/4.592/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Hotel Hámor elidegenítése
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti Hotel Hámor ingatlan elidegenítésére vonatkozó
29.663/1996. sz. előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
 A Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti, 3.612 hrsz-u házas ingatlan
3.096 m2 alapterületű szálloda és közösségi funkciójú ingatlanrészét
elidegenítésre kijelöli.
 Az ingatlanrész minimális eladási árát 75 Mft + ÁFA összegben határozza meg az alábbi bontásban:
telek:
18 Mft
épület:
57 Mft
épület után ÁFA: 14.25 Mft
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 Az elidegenítést megelőzően az ingatlan társasházasítását (a szállodai rész, valamint az étterem külön albetétbe vételét) el kell végezni.
 Az ingatlanrészt üres állapotban kell értékesíteni az árverés szabályai szerint.
 Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
- társasházasítás
- pályáztatás
Hivatali Gondnokság
-az épület kiürítése
-a bérleti szerződések felbontása
Határidő: azonnal ill. folyamatosan

II-18/4.593/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Ellátási szerződés megkötése a "Békesség Háza"
Alapítvánnyal

Miskolc megyei jogú város Közgyűlése a "Békesség Háza" Alapítvány
által átvállalt személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra az előterjesztés mellékletét képező "Ellátási Szerződés"-t jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: közgyűlést követően azonnal
Közreműködik: Szociális Osztály
Egészségügyi Tanácsos
Pénzügyi és Gazdálkodási osztály
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II-19/4.594/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Működtetési szerződés módosítása a vállalkozásban működő háziorvosokkal.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Polgármester előterjesztése
alapján megtárgyalta a vállalkozásban működő háziorvosokkal, házi
gyermekorvosokkal kötött működtetési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a háziorvosi feladatok vállalkozásban való ellátására vonatkozó "Működtetési Szerződés"-t az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Egészségügyi Tanácsos
Határidő: szerződés módosítására 1996. március 1.

II-20/4.595/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Arany János u. 37. sz. alatti új ügyeleti központ kialakítására vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az új ügyeleti
központ kialakítása tárgyában készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés Miskolc, Arany J. u. 37. sz. alatti új ügyeleti központ kialakítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési és Beruházási Osztály vezetője,
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője
Egészségügyi Tanácsos
Határidő: közgyűlést követően azonnal
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2. A Közgyűlés a VII-91/4729/1995. számú határozat 1/a. pontjának határidejét 1995. december 31-ről 1996. március 01-re módosítja.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Építési és Beruházási Osztály Vezetője
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője
Egészségügyi Tanácsos
Határidő: 1996. március 1.

II-21/4.596/1996. sz. HATÁROZAT

Tárgy: Közoktatási megállapodás megkötése
A Közgyűlés a közoktatási megállapodás megkötésével kapcsolatos
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
 Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata Nagy Lajossal - mint a
Karrina Szakképző Iskola fenntartójával - az 1. sz. melléklet szerinti
Közoktatási megállapodást megköti, egyben feljogosítja a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: azonnal
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II-22/4.597/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Középfoku oktatási intézmények képzési jellegének
módositása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) Hozzájárul, hogy a Debreczeni Márton Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakmunkásképző Intézet 1 osztályban PHARE program szerinti
szakképzést folytasson az elektronikai szakmacsoportban.
2.) Engedélyezi a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző
és Szakközépiskolában a PHARE program mezőgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai képzés bevezetését 1 osztályban.
3.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola 1 osztályban a PHARE program egészségügyi szakmacsoportos szakközépiskolai képzést vezessen be.
4.) Az Eötvös József Szakmunkásképző és Szakközépiskola részére
engedélyezi, hogy a világbanki képzési program alapján, követő iskolaként folytassa a képzést az építőipari szakán.
5.) A Gábor Áron Műszaki Középiskola számára engedélyezi a kerámia
szak beindítását.
6.) A Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában engedélyezi a külkereskedelmi ügyintézői szak 5 éves
képzési időre történő átszervezését.
7.) Hozzájárul a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában a felnőttképzéséhez.
8.) Engedélyezi a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola és
Szakiskolának 1 osztályban 3 éves szülésznő képzés bevezetését.
9.) A Gábor Áron Műszaki Középiskolának engedélyt ad - 1 osztályban 2 éves menedzser-asszisztens képzés bevezetésére.
10.) Hozzájárulását adja, hogy a Gábor Áron Műszaki Középiskola 1
osztályban 2 éves gazdasági informatikus képzést vezessen be.
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11.) A Kandó Kálmán Műszaki Középiskolának engedélyezi 1 osztályban érettségire épülő számítástechnikai műszerészképzés bevezetését.
12.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Kós Károly Építőipari Szakközépiskolában 1 osztályban 2 éves magasépítő technikus képzést vezessenek be.
13.) Engedélyezi a Martin János Dolgozók Általános Iskolája és Speciális Szakiskolában értelmi fogyatékos tanulók számára 1 osztály indítását kosárfonó és szőnyegszövő szakmában.
14.) A Martin János Dolgozók Általános Iskolája és Speciális Szakiskolának engedélyt ad mézeskalács készítő, száraztésztakészítő,
keksz és ostyagyártó képzés bevezetésére.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: 1996. szeptember 1.
15.) Utasítja a Polgármestert, hogy a többletfeladat fedezetét az 1996.
évi költségvetés III. negyedévi korrekciójában ágazaton belüli belső
átcsoportosítással biztosítsa.
16.) A fenti - 1. 7. és 13. számú pontban foglalt - változásokkal módosított alapító okiratokat a mellékletek szerint jóváhagyja, és a szervezeti működési szabályzatban történő megjelenítését előírja.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: 1996. III. negyedév
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II-23/4.598/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Görömbölyi Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
Jóváhagyja a Görömbölyi Általános Iskola alapító okiratának a melléklet
szerinti módosítását, melyben telephelyként megjelöli a 2826. sz. tulajdonlapon felvett 42583 hrsz-ú 921 m2 területű, valamint a 2827 számú
tulajdoni lapon felvett 42584 hrsz-ú 3121 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
Felelős: Fejér István alpolgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: azonnal
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II-24/4599/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Privatizáció lehetőségei az egészségügyben
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést. Utasítja a Polgármestert, hogy a tájékoztatóban felvetett
kérdésekre döntési alternatívákat dolgozzon ki és terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Egészségügyi Tanácsos
Egészségügyi Bizottság
Határidő: 1996. júniusi közgyűlés

II-25/4.600/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy:Millecentenáriumi ünnepség helyi előkészitése
A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót a
Millecenteneriumi ünnepség helyi előkészitéséről és további feladatairól
elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
II-26/4531/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy:Polgármester és alpolgármesterek illetményének megállapítása
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése 1996. január 1. napjától
 Kobold Tamás polgármester illetményét havi 157.500 Ft-ban,
 Káli Sándor és Fejér István alpolgármesterek illetményét havi
143.500 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: Polgármesteri Iroda
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: azonnal
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II-27/4.537-2/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Távhőszolgáltatás és hőenergia előállítás ármegállapitása
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megvitatta a Miskolci Fűtőmű
KFT. árainak megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Felkéri a Polgármestert, hogy hívjon össze rendkívüli Közgyűlést a
MISKOLCHŐ KFT. valamint a Miskolci Fűtőmű KFT. gazdasági helyzetének áttekintésére.Dolgozzon ki javaslatot a két társaság gazdasági
problémáinak együttes kezelésére,valamint a FŰTŐMŰ KFT. hőenergia
teljesitménydijának megállapítására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési és Ellátási Osztály
MISKOLCHŐ KFT és Miskolci Fűtőmű KFT. igazgatója
Határidő: 1996. március 15.
A Közgyűlés elrendeli, hogy a távhőszolgáltatás és a hőenergia előállítás díjai a következő ármegállapitással kezdődően együttesen kerüljenek beterjesztésre.
Felelős: Fejér István alpolgármester
Közreműködik: MISKOLCHŐ KFT.
Miskolci Fűtőmű KFT.
Határidő: folyamatos
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II-28/4621/1996. sz. HATÁROZAT

Tárgy: Miskolc város Rendőrkapitányság számára csapatzászló adományozása.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Városi
Rendőrkapitányság közötti tartós, eredményes együttműködés elismeréseként a Rendőrkapitányság számára - az 1996. évi Rendőrnap alkalmából - a Magyar Köztársaság cimerével ékesitett csapatzászlót
adományoz.
A zászló ünnepélyes keretek közötti átadására a Polgármestert kéri fel.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Hivatali Gondnokság
Határidő: 1996. március 3l.

II-29/4.637/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: TIGÁZ RT. alaptőkéjében fennálló önkormányzati résztulajdon értékesítése
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a TIGÁZ
RT. részvényeiből Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatát megillető részt az ITALGAS társaság részére felajánlja ugyanazon az árfolyamon, ahogy az ITALGAS a privatizáció első körében a többségi részesedést megszerezte.
Az ezzel kapcsolatos polgármesteri nyilatkozatot jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő: azonnal
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II-3o/4.633/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: Borsodtávhő Vállalat végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése megtárgyalta a Borsodtávhő
Vállalat végelszámolásához kapcsolódó tulajdonosi döntések c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a
Borsodtávhő Vállalat végelszámolását és a szükséges tulajdonosi döntéseket hozza meg, illetve a végelszámolás lezárását követően tájékoztassa a Közgyűlést a tevékenységéről.
Felelős:
Határidő:

Kobold Tamás polgármester
folyamatos, illetve a Borsodtávhő Vállalat
számolásának befejezése

végel-
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(1996. március 12-i rendkivüli Közgyűlés)
III-33/4.642/1996. sz. HATÁROZAT
Tárgy: MIHŐ Kft. pénzügyi-gazdálkodási helyzetének stabilizálása
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIHŐ Kft.
pénzügyi-gazdálkodási helyzetének stabilizálása c. előterjesztést, s az
alábbiak szerint határozott:
1. A város távhőszolgáltató rendszerének biztonságos működtetése,
valamint finanszírozhatóságának fenntartása érdekében a közgyűlés önkormányzati koordinátort jelöl ki Balogh Árpád úr, a Fűtőmű Kft. ügyvezető igazgatója személyében.
Az önkormányzati koordinátor megbízatása 1996.III.15-től visszavonásig érvényes.
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az önkormányzati koordinátorral - a Jogi- és Igazgatási Bizottsággal egyetértésben - a
megbízási szerződést kösse meg.
Felelős:
Kobold Tamás polgármester
Közreműködik:Városüzemeltetési Osztály
Jogi- és Igazgatási Bizottság
Határidő:
1996. március 14.
2. A MIHŐ Kft. pénzügyi-gazdálkodási helyzetének stabilizálása érdekében önkormányzati biztost jelöl ki Varga Zoltán úr, a Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság elnöke személyében.
Az önkormányzati biztos megbízatása 1996. március 15-től visszavonásig érvényes. A megbízatás idejére havi bruttó 85.000 Ft megbízási díj illeti meg.
Utasítja a Polgármestert, hogy - a Jogi- és Igazgatási Bizottsággal
egyetértésben - a megbízási szerződést kösse meg.
Felelős:
Kobold Tamás polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
Jogi és Igazgatási Bizottság
Határidő:
1996. március 14.
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