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I.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI
(1996. június 27-i Közgyűlés)
- 32/1996.(VII.1.) sz.

rendelete az önkormányzat 1996. évi
költségvetésének I-V. havi előirányzat
módositásairól

- 33/1996.(VII.1.) sz.

rendelete Miskolc-Hodobay telep helyi
építési előírásairól és az egyes építési
munkák engedélyezéséről

- 34/1996.(VII.1.)sz.

rendelete
Bodótető
Általános
és
Részletes
Rendezési
Tervének
módosításáról

- 35/1996.(VII.1.) sz.

rendelete Miskolc megyei jogú Város
városrendezési,
városépítési
és
szabályozási
előírásairól
szóló
3/1988.sz.
rendelettel
módosított
6/1984.sz. rendelet módosításáról

- 36/1996.(VII.1.) sz.

rendelete a 61/1994.(XI.2.) sz.rendelettel jóváhagyott DIMAG Rt. - DIGÉP
közötti terület Általános és Részletes
Rendezési Tervének módosításáról. (A
helyi védelem alatt lévő lakóterület
általános előírásainak kiegészítéséről,
illetve módosításáról)

- 37/1996.(VII.1.) sz.

rendelete a Lillafüred-Hámor-Ómassa
Részletes
Rendezési
Tervének
módosításáról
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- 38/1996.(VII.1.) sz.

rendelete
Közdomb
Részletes
Rendezési
Tervére
vonatkozó
67/1993.(XI.25.) sz.rendelet módosításáról

- 39/1996.(VII.1.) sz.

rendelete a kötelezően igénybe veendő
kéményseprőipari közszolgáltatásról

- 40/1996.(VII.1.) sz.

rendelete a 30 napnál rövidebb határidő
alatt
intézendő
ügyekről
és
az
önkormányzati
hatósági
ügyek
előterjesztésének rendjéről

- 41/1996.(VII.1.) sz.

rendelete
a
3/1988.sz.rendelettel
módosított
6/1984.sz.rendelettel
jóváhagyott Általános Rendezési Terv
módosításáról (Miskolc - Egyetemváros
Miskolctapolcai út - Csermőkei út Egyetem út által határolt 40.597/6 hrsz.-ú
telek területfelhasználása és beépítése
vonatkozásában)
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
(1996.június 27-i Közgyűlés)
- VII-94/4529-6/1996.sz.

Polgármesteri beszámoló

- VII-95/4754/1996.sz.

Beszámoló
a
hivatásos
önkormányzati tűzoltóság helyzetéről

- VII-96/4536-71/996.sz.

Társadalmielhelyezése

- VII-97/4520-2/1996.sz.

A
Közgyűlés
munkaterve

- VII-98/4787/1996.sz.

Hejőpark - Uttörőpark területén lévő
építési telkek értékesítése

- VII-99/4788/1996.sz.

Kabar
u.4.sz.alatti
hasznosítása

- VII-100/4789/1996.sz.

Kisstábornok
önkormányzati
hasznosítása

- VII-101/4790/1996.sz.

Bajcsy Zs.u.Király u. Szinvapatak
által határolt üres terület beépítése

- VII-102/4791/1996.sz.

Iskolaegészségügyi ellátás helyzete

- VII-103/4792/1996.sz.

1996. évi jóváhagyott céltámogatási
keretösszegből történő lemondás

és

civil

szervezetek

1996.

II.félévi

ingatlan
u.84.sz.alatti
házasingatlan

- VII-104/4795/1996.sz.

MVK.Rt. 1996. évi tömegközlekedési
teljesítményének csökkentése

- VII-105/4796/1996.sz.

Központi Műhely átszervezése
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- VII-106/4797/1996.sz.

II.Világháború áldozatainak tiszteletére
emlékmű
elhelyezése
Miskolc
Diósgyőr városrészben

- VII-107/4781/1996.sz.

Nagy L.K.u.14.sz.házasingatlan hasznosítása

- VII-108/4806/1996.sz.

Szentpáli u. - Szeles u. - Szűcs J.u.
között található beépítetlen terület
értékesítése

- VII-109/4807/1996.sz.

TIGÁZ Rt. vagyonának felosztására
vonatkozó önkormányzati nyilatkozat

- VII-110/4765-2/1996.sz.

Pályázat
benyújtása
pedagógus
létszámcsökkentések miatti kötelezettséghez
egyszeri
hozzájárulás
elnyerésére (II.ütem)

- VII-111/4808/1996.sz.

Fogászati új finanszírozási
dések előkészítése

- VII-112/4809/1996.sz.

Megüresedett
hasznosítása

- VII-113/4810/1996.sz.

Fűtőmű Kft. hitelkérelméhez önkormányzati garancia biztosítása

- VII-114/4793-2/1996.sz.

LIBRA Gyógyszerkereskedelmi
gyógyszertárainak magánositása

- VII-115/4540-3/1996.sz.

Erzsébet fürdő megvásárlása

intézményi

szerző-

ingatlanok

Rt.
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(1996. június 27-i zárt Közgyűlés)
- VII-93/4798/1996.sz.

Nevelésioktatási
vezetőinek kinevezése

intézmények

- VII-116/4799/1996.sz.

Barcsa István igazgató közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
való megszüntetése

- VII-117/4546-6/1996.sz.

Fellebbezések
elbírálása
szociális hatósági ügyekben

- VII-118/4811/1996.sz.

Miskolci
Közterületfenntartó
Kft.
ügyvezető igazgatójának megbízása

- VII-119/4813/1996.sz.

MIVIZ Rt. könyvvizsgálójának kinevezése és díjazása

- VII-120/4705-4/1996.sz.

Városgazda Kft. ügyvezető igazgatói
álláshelyének betöltése

- VII-121/4705-3/1996.sz.

Miskolci VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Kft. létrehozása

- VII-122/4812/1996.sz.

Távhőellátás szervezeti fejlesztése

egyedi
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III.

BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK
Tulajdonosi Bizottság határozatai:
(1996. május 23-i ülés jegyzőkönyvéből)
- 70/1996.sz.

MIVIZ RT. 1995. évi beszámolója

- 71/1996.sz.

MIVIZ RT. 1995. évi beszámolója

- 72/1996.sz.

MIVIZ RT. 1995. évi beszámolója

- 73/1996.sz.

MIHŐ Kft. 1995. évi beszámolója

- 74/1996.sz.

Miskolci Fűtőmű Kft. 1995. évi beszámolója

- 75/1996.sz.

Miskolci Fűtőmű Kft. 1996. évi üzleti terve

- 76/1996.sz.

Miskolci Fűtőmű Kft. ügyvezetőjének 1995.
évi prémium kifizetése

- 77/1996.sz.

Szolgáltató szervek átképzése

- 78/1996.sz.

Déli Hírlap Kft. 1995. évi beszámolója

- 79/1996.sz.

Déli Hírlap Kft. 1996. évi üzleti terve

- 80/1996.sz.

Déli Hírlap Kft. forgatótőke finanszírozása

- 81/1996.sz.

Frisovszki
nyezés

Tiborral

szembeni

kezdemé-

- 82/1996.sz.

Thomas Koch úr levele

- 83/1996.sz.

Szocio-Produkt Kft. 1995. évi beszámolója
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- 84/1996.sz.

Szocio- Produkt Kft. 1996. évi üzleti terve

- 85/1996.sz.

Szocio- Produkt Kft. ügyvezetőjének 1995. évi
jutalom megállapítása

- 86/1996.sz.

Önkormányzati beruházásban készült kábel
TV rendszerek értékesítése

- 87/1996.sz.

Miskolc
2578/2
hrsz.-ú
önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítése

- 88/1996.sz.

Miskolc-Hejőcsaba 41.867 és 42.013/13 hrsz.ú ingatlanok értékesítésének kijelölése

- 89/1996.sz.

Telekalakitás és ingatlanrészek cseréje

- 90/1996.sz.

Miskolc-Tapolca, Hattyú u. - Vadgalamb
u.sarkán
található
45.944/85
hrsz.-ú
ingatlanból 154 m2 nagyságú terület eladása

- 91/1996.sz.

47.321/1 hrsz.-ú út terület megvétele

- 92/1996.sz.

38.435 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

- 93/1996.sz.

Miskolc,Ómassa 38.671/1 hrsz.-ú ingatlan
ingyenes átvétele

- 94/1996.sz.

Miskolc Városi Közlekedési Rt. válaszlevele

- 95/1996.sz.

Csere-telek igénylése

- 96/1996.sz.

Kiss Jenőné sz.Lucskai Mária Miskolc,
Szrogh
S.u.28.sz.alatti lakos jelzálogjog
törlés iránti kérelme

- 97/1996.sz.

Miskolc, II.ker.45.927/6 hrsz.-ú, 45.927/2
hrsz.-ú és 45.520/1 hrsz.-ú beépített telkek
értékesítése.
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- 98/1996.sz.

Intermotor-Montimex Kft. és Twin 93. Kft.
Miskolc, Lórántffy Zs.úti ingatlanának útlejegyzése

- 99/1996.sz.

Kupcsik Tibor Miskolc, Miskolci u.115.sz.
alatti lakos ingatlan ügye

- 100/1996.sz.

Miskolc 3700/83 hrsz.-ú ingatlanból 45 m2
eladása

- 101/1996.sz.

Tisztségviselők díjazása

- 102/1996.sz.

Prémiumfeladatok kiírása

- 103/1996.sz.

Temesvári Ferenc Miskolc,Tulipán u.20.sz.
alatti lakos vállalkozó kérelme
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11.
I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
32/1996. (VII.1.) sz.
rendelete
az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének
I-V.havi előirányzatmódosításairól
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és
szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX.
törvény 138.§ /1/ bekezdés d./ pontjában foglaltak alapján a következő
rendeletet alkotja:
1.§
A Közgyűlés a módosított 12/1996. (IV.1.) sz. Önkormányzati
rendelettel megállapított költségvetési főösszegeket az I-V. havi
előirányzatváltozások-nak megfelelően a következők szerint módosítja:

15.646.946 ezer Ft
14.840.877 ezer Ft
806.069 ezer Ft

bevétel
kiadás
adósságszolgálat

2.§
Az 1.§-ban foglalt kiadási főösszegeken belül
(1) A személyi juttatások előirányzata
(2) A társadalombiztosítási járulék előirányzata
(3) A dologi kiadások előirányzata
(4) A pénzeszközátadás előirányzata
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata
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4.848.000 E Ft
1.990.753 E Ft
3.845.690 E Ft
2.036.665 E Ft
14.035 E Ft

12.

(6) A felújítási előirányzat
(7) A beruházási előirányzat
(8) A költségvetés általános tartaléka
(9) A céltartalék
(10) Adósságszolgálat

182.419 E Ft
1.914.181 E Ft
9.134 E Ft
- E Ft
806.069 E Ft

3.§
A címeket alkotó önállóan gazdálkodó intézmények módosított
előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
4.§
A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

M i s k o l c, 1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester

6.szám

30.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
34/1996.(VII.1.) sz.
rendelete
Bodótető Általános és Részletes Rendezési Tervének
módositásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az építésügyről szóló 1964. évi
III. törvény 6.§-ának /4/ bekezdése alapján az 1990. LXV. törvény 10.§ának d.) bekezdésében kapott jogkörében az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 68/1993. (XI.25.) sz.
rendeletével a Bodótetőre jóváhagyott Általános Rendezési Tervének
területfelhasználási előírásait a 2. és 3. sz. melléklet szerint, továbbá a
Bodótető Részletes Rendezési Tervének 125 és 126 szelvényén a
20.026-20.034, 20.036/10, 1.508/4 valamint 1.580-81 hrsz.-ú telkek
beépítési szabályozását az 5. és 7. sz. melléklet szerint módosítja.

2. §.
Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba.

M i s k o l c, 1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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31.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
35/1996.(VII.1.) sz.
rendelete
Miskolc Megyei Jogú Város városrendezési, városépítési
és szabályozási előírásairól szóló
3/1988. sz. rendelettel módosított 6/1984. sz. rendelet
módosításáról
1. §.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/1988. sz. rendeletével
módosított 6/1984. sz. rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv
7. szelvényén lévő Baráthegyalja u. 30774 hrsz.-ú ingatlant
lakóövezetté minősíti.
2. §.
Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba.

M i s k o l c,1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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32.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
36/1996.(VII.1.)sz.
rendelete
A 61/1994.(XI.2.) sz. rendelettel jóváhagyott DIMAG Rt. - DIGÉP
közötti terület Általános és Részletes Rendezési Tervének
módosításáról.
(A helyi védelem alatt lévő lakóterület általános előírásainak
kiegészítéséről, illetve módosításáról)
1.§.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/1994.(XI.2.) sz. rendelettel
jóváhagyott DIMAG Rt. - DIGÉP közötti terület Részletes Rendezési
Terve alapján elfogadott Általános Rendezési Terv helyi
L V-ESZ övezeti besorolását (vegyes, lakó és intézményi terület helyi
4,50
szabályozás) L V-ESZ övezeti besorolásra változatja.
K
A nevezőben szereplő 4,50 (maximális homlokzatmagasság) jelölést
"K" (kialakult homlokzatmagasság) jelölésre változtatja.
2.§.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/1994.(XI.2.) sz. rendelettel
jóváhagyott DIMAG Rt. - DIGÉP közötti terület Részletes Rendezési
Tervének helyi építési előírásairól szóló rendelkezés 10.§. 2.) pont /b/
bekezdésében rögzített övezeti jelöléseket megváltoztatja.
A nevezőben szereplő 4,50 (maximális homlokzatmagasság) jelölést
"K" (kialakult homlokzatmagasság) jelölésre változtatja.
A módosított helyi szabályozások jelölése:
L V-1-ESZ ;
K
LI V-ESZ .
K

L V-2-ESZ ;
K

L V-3-ESZ ;
K

L V-4-ESZ ; LI V-5-ESZ ;
K
K
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3.§.
A 61/1994.(XI.2.) rendelet 14.§. (3) bekezdésének első mondata
helyére a következő mondat kerül:
 Az egyedi szabályozás alá vont lakóövezetben a kialakult
homlokzatmagasságoknak megfelelő szabályozási terv szerinti
bővítések kizárólag a meglévő lakóépületek komfortosítását
szolgálhatják. Új lakás kialakítása nem engedélyezhető.
4.§.
A 61/1994.(XI.2.) rendelet 19.§-a az alábbi kiegészítéssel érvényes:
A négylakásos lakóépület lakásonkénti bővítését, külön-külön úgy lehet
engedélyezni, ha a négylakásos épületre vonatkozó homlokzati és
tömegvázlat szintű beépítési terv is dokumentálásra kerül. Az utóbb
jelentkező bővítési igények esetében a már korábban engedélyezett megvalósított - bővítésekhez alkalmazkodni szükséges.
Amennyiben az épület több lakásának időben egymáshoz közeli
bővítési szándéka jelenik meg a városképi-építészeti követelmények
érvényesítése érdekében az építési engedélyezési eljárást egyidejűleg
egységes terv alapján szükséges lefolytatni.
5.§.
Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

M i s k o l c, 1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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34.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
37/1996.(VII.1.) sz.
rendelete
a Lillafüred-Hámor-Ómassa
Részletes Rendezési Tervének módosításáról
I. Fejezet
1. §.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc-Lillafüred 38485,
38484, 38486, 38487 és a 38488 hrsz.-ú belterületi, valamint a 01051/1
hrsz.-ú külterületi ingatlanokból belterületbe-vonás illetve külterületbe
történő kizárás során kialakult ingatlant lakóövezetté minősíti.
1. A kialakult ingatlan beépítési százaléka max. 15 % lehet.
2. A belterületbe-vonás és a külterületbe történő kizárás műszaki
munkarészeinek elkészítése az ingatlantulajdonosok feladata.
II. Fejezet
2. §.

Záró rendelkezések
Ez a rendelet és a hozzátartozó rendezési terv szabályozási előírásai a
kihirdetés napján lépnek hatályba. Ezzel egyidejűleg a 3/1988. sz.
rendelettel módosított 6/1984. sz. Tanácsrendelettel jóváhagyott
Általános Rendezési Terv az I. fejezet 1. §.-ában meghatározott
területre jelen szabályozási terv szerint módosul.
M i s k o l c,1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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35.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
38/1996.(VII.1.) sz.
rendelete
Közdomb Részletes Rendezési Tervére vonatkozó
67/1993.(XI.25.) sz.rendelet
módositásáról
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az építésügyről szóló 1964. évi
III. törvény 6.§-ának /4/ bekezdése alapján az 1990. LXV. törvény 10.§ának d./ bekezdésében kapott jogkörében az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 67/1993.(XI.25.) sz.
rendeletével a Közdombra jóváhagyott Részletes Rendezési Tervet és
beépítési szabályozását a 4. sz. melléklet szerint módosítja.

2.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

M i s k o l c, 1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester

6.szám

36.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
39/1996. (VII.1.) sz.
rendelete
a kötelezően igénybe veendő
kéményseprőipari közszolgáltatásról
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében,
valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
rendelkező 1995. évi XLII. tv. 4. §. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a képményseprőipari közszolgáltatás végzéséről
és kötelező igénybevételéről a következő önkormányzati rendeletet
alkotja.
Általános rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet tárgyi hatálya az 1995. évi XLII. tv-ben meghatározott
kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi és személyi hatálya Miskolc közigazgatási
területén belül kiterjed az 1995. évi XLII. tv. 1. §. (1) bekezdése
szerint valamennyi ingatlan tulajdonosára és használójára (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos
természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, illetve természetes személyek jogi személyiséggel nem
rendelkező egyesülete, valamint a kötelező kéményseprőipari
közszolgáltatást ellátó 2. §-ban megnevezett szolgáltatóra
(továbbiakban: kéményseprő szervezet).
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A kéményseprő szervezet
2. §.
Az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási területen a
kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás körét, valamennyi
tulajdonos tekintetében, a tevékenység ellátására meghírdetett
pályázatot elnyerő TERMOMENT Tüzeléstechnikai Kft. (Cégjegyzék
szám: 05-09-004468, Székhely: 3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.) jelen
rendelet hatályba lépésétől számított 10 évig jogosult és köteles ellátni.
A közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat és a kéményseprő
szervezet szerződést köt, melyet az Önkormányzat nevében a
polgármester ír alá.
A kéményseprőipari közszolgáltatási munkák ellátása,
a kéményseprő szervezet és a tulajdonos jogai, kötelezettségei
3. §.
(1) A kéményseprő szervezet a közszolgáltatást a hatályos jogszabályok előírásai szerint köteles végezni.

(2) A jogszabályi rendelkezéseken túl a kötelező kéményseprőipari
közszolgáltatási munkák ellátására, a kéményseprő szervezet és a
tulajdonos jogállására, a 3. §. (3)-(6) bekezdés szabályait kell
alkalmazni.
(3) A kéményekkel összefüggő közvetlen élet- és vagyonveszély esetén
a kéményseprő szervezet a hozzá érkezett bejelentést követően
haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.
(4) A kéményseprő szervezetnek a folyamatosan kötelező kéményseprőipari közszolgáltató tevékenység végzésének idejéről, a
munka megkezdése előtt 3 nappal írásban értesítenie kell a
kémény használóit, többlakásos, legalább 4 lakást magában foglaló
épületeknél, illetve
gyűjtőkémények használói esetében
valamennyi érintett tulajdonost (vagy lakáshasználót).
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Az értesítés módja a házmester, a közös képviselő írásbeli
értesítése, hírdetmény kiragasztása, stb. lehet.
A kémény használójának a munkakezdés napját megelőző
akadályközlésére a kéményseprő szervezet köteles újabb időpontot
megjelölni.
(5) Az esetenként kötelező kéményseprőipari közszolgáltatási tevékenységet a kéményseprő szervezetnek megrendelés alapján a
megrendelés kézhezvételétől számított 24 órán belül kell
elvégeznie.
(6) Az esetenként kötelező kéményseprőipari közszolgáltatási tevékenységen belül a kéményseprő szervezetnek új kémény
felülvizsgálatával
kapcsolatos
szakvéleményezését,
illetve
gázkészülék bekötéséhez szükséges szakvélemény kiadását az
írásbeli megrendelés kézhezvételétől számított 8 naptári napon
belül kell megadnia.
4. §.
(1) A kéményseprő szervezetnek Miskolc Megyei Jogú Város területén
legalább egy telephelyen vagy kirendeltségen ügyfélfogadást kell
tartania.

(2) Az ügyfélfogadás időszakát és időtartamát a kéményseprő
szervezet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával
egyeztetett módon állapíthatja meg és köteles azt nyilvánosságra
hozni.
5. §.
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kéményseprő
szervezet által ellátott közszolgáltatást a Magyarországi Kéményseprők
Országos Ipartestülete és a Borsod Megyei Kézműves Kamara
szakértőinek közreműködésével ellenőrzi.
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A kéményseprőipari közüzemi szerződés,
a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevétele
6. §.
(1) A kéményseprőipari közszolgáltatás tárgyában a szerződés a
kéményseprő szervezet és a tulajdonos között a szolgáltatás
igénybevételével jön létre.
(2) A kéményseprő szervezet köteles azzal a tulajdonossal szemben
hatósági eljárást kezdeményezni, akinél építési, tűzvédelmi
szabályok megszegését észleli, illetőleg aki a szolgáltatás
ellátásában akadályozza.
(3) A tulajdonos a 7. §. szerinti díjat és járulékait fizetési felszólításra
akkor is köteles megfizetni, ha a kéményseprő szervezet a
folyamatosan
kötelező
kéményseprőipari
közszolgáltatás
elvégzésének idejéről a 3. §. (4) bekezdése szerinti időben
értesítette, és akadályközlés nélkül a munka elvégzésében
megakadályozták vagy a munka elvégzésének helyi feltételeit nem
biztosították.
A közszolgáltatás díja
7. §.

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc város
közigazgatási területére egységesen rendeletben határozza meg a
következő naptári évre vonatkozóan a kötelező kéményseprőipari
közszolgáltatás díjait, a kéményseprő szervezet javaslata alapján.
Az 1996. július 1. és 1996. december 31. közötti időszakra a
kéményseprő szolgáltatás díja a kéményseprő szervezet
kijelölésével egyidőben kerül meghatározásra.
(2) A folyamatosan és az esetenként kötelező kéményeprőipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díjat az (1)
bekezdés szerint a kötelező díjjal egyidőben határozza meg.
A díjtételek megállapítását az 1. melléklet tartalmazza.

6.szám
40.
(3) A mindenkori érvényes díjtáblázat alapján a kéményseprő
szervezet köteles a tulajdonos felé elszámolási bizonylatot
készíteni, amely tartalmazza a tulajdonos rendelkezésében lévő
kémények típusonkénti felsorolását, darabszámát, a típusonkénti és
összesített díjat.
Ez a jegyzék, amely egyidejűleg a tevékenység igazolására is
szolgál, képezi a tevékenységgel kapcsolatos díjfizetés alapját.
Szabálysértés
8. §.
(1) Aki
a.) a kéményseprő szervezetet a kéményseprőipari közszolgáltatási feladat ellátásban bármilyen módon megakadályozza,
b.) a kéményseprőipari közszolgáltatással összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettséget nem teljesíti,
így különösen
- az e rendeletben meghatározott kéményseprőipari közszolgáltatást nem veszi igénybe,
- a munkavégzés helyi feltételeit nem biztosítja,

- a közszolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg
szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Záró rendelkezések
9. §.
Ez a rendelet 1996. július 1. napján lép hatályba.
M i s k o l c,1996. június 27.
Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
40/1996. (VII.1.) sz.
rendelete
a 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről és
az önkormányzati hatósági ügyek előterjesztésének rendjéről
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államigazgatási eljárásról
szóló 1957. évi IV. tv. 15. § (1) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei a jelen rendeletben
meghatározott ügyeket 30 napnál rövidebb határidő alatt kötelesek
érdemben elintézni.
2. §
Azonnal intézendő ügyek
(1) Általános igazgatás

a) haláleset anyakönyvezése,
b) anyakönyvi okirat kiállítása,
c) helyszíni szemlét nem igénylő hatósági bizonyítvány kiadása,
d) lakcím ki- és bejelentése,
e) hirdetmények kifüggesztése,
f) robbanóanyag találási helyének biztosítása, tűzszerészek
értesítése,
g) kiskorú ideiglenes hatályú intézeti beutalása,
h) belterületen kóborló ebek befogásának elrendelése,
i) útlevélkérelmek átvétele,
j) nem vállalkozó jellegű tevékenységnél közterülethasználati
engedély kiadása,
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k) tűzrendészeti ügyekben halaszthatatlan intézkedés megtétele,
l) a házasságkötésnél előirt 30 napos felmentési idő megadása,
m)birtokvédelmi ügyekben végrehajtás elrendelése, amennyiben az
eljárásnak lakás a tárgya,
n) talált tárgyak átvétele,
o)házasságon kivüli terhesség esetén a méhmagzat apa által
történő elismerése,
p) kárpótlással kapcsolatos dokumentumok hitelesitése
(2) Adóigazgatás
a) hatósági igazolás kiadása,
b) kivándorlás céljára igazolás kiadása,
c) tartozás
befizetésének
igazolása
megszüntetéséhez.

végrehajtási

eljárás

(3) Szociális és egészségügyi igazgatás
a) jogerősen megállapított, illetve
segélyek kiutalása, ill. kifizetése
(4) Építési igazgatás
a) élet- és balesetveszély elhárítása,
b) ár- és belvízveszély elhárítása,
c) hóeltakarítás elrendelése,

előzetesen

végrehajtható

d) közműtérkép nyilvántartásból történő adatszolgáltatás.
(5) Vagyongazdálkodás
a) mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződések
meghosszabbítása

6.szám

44.
3. §
3 napon belül intézendő ügyek

(1) Általános igazgatás
a) elzárás elhalasztása, illetve félbeszakítása iránti kérelem
elbírálása (szabálysértési ügyekben),
b) külföldi felhasználásra kért anyakönyvi kivonatok kiállítása,
kiadása, illetve továbbítása.
(2) Szociális és egészségügyi igazgatás
a) átmeneti segély megállapítása rendkívüli élethelyzetben, ha a
kérelmező és családja anyagi és szociális körülményei ismertek,
b) köztemetés elrendelése, ha nincs vagy ismeretlen az elhalt
hozzátartozója,
c) súlyos mozgáskorlátozott részére parkolási engedély kiadása.
(3) Valamennyi ágazatban
a) fellebbezések felterjesztése a Közigazgatási Hivatalhoz,
b) ügyiratok
megküldése
bíróság,
ügyészség,
rendőrség,
Közigzgatási Hivatal megkeresésére,
c) ügyiratok áttétele, továbbítása,
d) hiánypótlásra való felhívás kiadása és szakvélemény kérése
(építési igazgatás kivételével),

e) egyéb, környezettanulmányt nem igénylő igazolások kiadása,
f) társosztályok megkeresésére válasz adása azokban az
ügyekben, ahol rövidített határidő kötelező.
4. §
Nyolc napon belül intézendő ügyek
(1) Általános igazgatás
a) népességnyilvántartásból való adatszolgáltatás,
b) valamennyi okmány megléte esetén vállalkozói igazolvány
kiadása,
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c) üzletek működésével kapcsolatos bejelentések záradékolása,
d) alkalmi (eseti) közterületfoglalási engedély kiadása
e) tűzvédelmi hatósági ügyek.
(2) Adóigazgatás
a) vagyoni helyzet igazolása bíróság, illetve nyomozóhatóság
megkeresésére.
(3) Szociális és egészségügyi igazgatás
a) temetési segély megállapítása,
b) vakok személyi járadékának megállapítása.
(4) Építési igazgatás
a) hiánypótlásra való felhívás kiadása és szakvélemény kérése
(5) Valamennyi ágazatban
a) kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási intézkedés
megtétele,
b) költségmentesség iránti kérelem elbírálása.
5. §
Tizenöt napon belül intézendő ügyek

(1) Általános igazgatás
a) örökölhető hagyaték nélkül elhaltak ügyében az eljárás
lefolytatása,
b) ingatlan külföldi állampolgár által történő megszerzéséhez
nyilatkozat kiadása,
c) helyszíni szemlét igénylő hatósági bizonyítvány kiadása
(2) Adóigazgatás
a) túlfizetés visszatérítése az adózó részére
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(3) Szociális és egészségügyi igazgatás
a) katonai családi segély megállapítása,
b) családfenntartói igazolás kiadása,
c) súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
ügyében való döntés,
d) társadalombiztosítás
egészségügyi
szolgáltatásának
igénybevételére jogosító igazolvány kiadása ápolási díjban és
rendszeres segélyben részesülők, illetve önkormányzat által
fenntartott szociális és egészségügyi intézményben elhelyezettek
részére,
e) közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránt előterjesztett
kérelmek elbírálása.
(4) Építési igazgatás
a) típus és ajánlott tervek alapján építési engedély kiadása,
b) elvi építési engedély kiadása,
c) magánszemély kérelmére - már jóváhagyott telekalakítási terv
alapján - telekkialakítási kérelmek elbírálása,
d) házszám megállapítása egyedi kérelem alapján,
e) fa kivágásával kapcsolatos bejelentések intézése.
6. §
Önkormányzati hatósági ügyek

Az önkormányzati hatósági ügyekre a 2-5. §-okban foglaltak
vonatkoznak azokban az esetekben, amikor a hatáskört a közgyűlés
tisztségviselőre ruházta át.
7. §
(1)Ez a rendelet 1996. július 1-jén lép hatályba. Előírásait a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) A közgyűlés a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 22/1993.
(V. 12.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.
M i s k o l c, 1996. június 27.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
41/1996.(VII.1.) sz.
rendelete
a 3/1988.sz.rendelettel módosított 6/1984.sz. rendelettel
jóváhagyott Általános Rendezési Terv módosításáról
(Miskolc - Egyetemváros Miskolctapolcai út - Csermőkei út Egyetem út által határolt 40.597/6 hrsz.-ú telek területfelhasználása
és beépítése vonatkozásában)
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az építésügyről szóló 1964.évi
III.tv. 6.§.(4) bekezdése alapján az 1990. évi LXV. tv. 10.§. d.
bekezdésében kapott jogkörében az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése
3/1988.sz.rendelettel
módosított 6/1984.sz. rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési
Tervében a Miskolc - Egyetemváros Miskolctapolcai út - Csermőkei út Egyetem út által határolt 40.597/6 hrsz.-ú telek területfelhasználása és
beépítése a 2.sz.melléklet szerint módosul.
2.§.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
M i s k o l c, 1996. június 27.
Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
alpolgármester
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II.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
VII-94/4529-6/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Polgármesteri beszámoló
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1996. május 11. - június 10.
közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

VII-95/4754/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Beszámoló a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyzetéről.
Miskolc megyei város Közgyűlése

1. A város tűzvédelmi helyzetéről és a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul
vette.
2. A VI-59/4151/1992.sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A következő beszámolás időpontját 1997. II.félévében határozza
meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 1997. II.félév
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VII-96/4536-7/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek elhelyezése
A Közgyűlés a társadalmi és civil szervezetek elhelyezéséről készült
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés az előterjesztés 2. és 3. sz. mellékletében szereplő
azon önkormányzati intézményeknek, valamint társadalmi és civil
szervezeteknek, melyek eddig is a helyiségek használói voltak 1996.
június 1-től, mig az ujonnan helyiséghez jutott szerveknek a bérleti
szerződés megkötésétől 1997. december 31-ig, illetve ezen
időponton belül, a tényleges használat idejére a mellékletben
megjelölt mértékű dijkedvezményt biztositja.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: MIK Rt.
Városüzemeltetési Osztály
Határidő: 1997. december 31.
2. Az önkormányzat a társadalmi és civil szervezeteknek biztosított
bérleti díjkedvezményen túlmenően az üzemeltetési és karbantartási,
továbbá a társasházakban lévő helyiségek esetében a közös
költségek és a felújítási költségek biztosításához nem járul hozzá.

Amennyiben egy helyiség közös használata bérlőtársi jogviszony
keretében történik, a költségek viselésére a használat arányában
kötelezett.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: MIK Rt.
Városüzemeltetési Osztály
Határidő: folyamatos
3. A szervezetekkel megkötendő szerződésben ki kell kötni, hogy a
fizetési kötelezettségek elmulasztása, más szervezet befogadása,
vagy albérletbe adás esetén a szerződés azonnali hatállyal
megszűnik.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: MIK Rt.
Városüzemeltetési Osztály
Határidő: folyamatos

6.szám

51.

4. A Hunyadi u. 21. sz. alatti 150 m2-es volt gyermekorvosi ügyelet
helyiségeit a társaság kibővült feladatainak ellátására a MIK Rt.
használatába adja.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: MIK Rt.
Városüzemeltetési Osztály
Határidő: azonnal
5. A társadalmi és civil szervezetek, valamint az önkormányzati
intézmények helyiség használatát évente felül kell vizsgálni és az
éves bérlemény-üzemeltetési tervben szerepeltetni.
Felelős: Jegyző
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
Szociális Osztály
Közművelődési és Oktatási Osztály
MIK Rt.
Határidő: folyamatos
6. A Közgyűlés a PARA-MIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére
az általa bérelt József Attila u. 20. sz. alatti helyiségek és terület
használata után bérleti díjkedvezményt nem biztosít.

Felelős: Jegyző
Közreműködik: MIK Rt.
Határidő: azonnal
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VII-97/4520-2/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: A Közgyűlés 1996.II.félévi munkaterve
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1996. II. félévi munkatervét a
melléklet szerint állapitja meg.
Felelős és határidő: munkaterv szerint

VII-98/4787/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Hejőpark - Uttörőpark területén lévő építési telkek értékesítése.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va.: 29.8892/1996.sz. előterjesztést és úgy döntött, hogy a Hejőparkban kialakított
alábbi beépitettlen területeket értékesítésre kijelöli azzal, hogy a közmű
hiánya miatt, jelenleg nem építési telek.
Építési engedély csak az alapközmű biztosítása után adható ki.
Az önerős közműhálózat kiépítésének költségviseléséhez az
önkormányzat a hatályos rendeletben foglaltak alapján és a
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében járul hozzá.
1. Tömb

1 db intézményi terület

39.T.lap

40788/1 hrsz.

2285 m2

2. Tömb

12 db csoportos lakóház épitési terület

1200.-Ft/m2

14.080

T.lap

40.789/43 hrsz

378 m2

900.-Ft/m2

14.079
14.078
14.077
14.076
14.074
14.073
14.072
14.071
14.070
14.069
14.068

T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap

40.789/42 hrsz
40.789/41 hrsz
40.789/40 hrsz
40.789/39 hrsz
40.789/37 hrsz
40.789/36 hrsz.
40.789/35 hrsz
40.789/34 hrsz
40.789/33 hrsz
40.789/32 hrsz
40.789/31 hrsz

300 m2
300 m2
300 m2
276 m2
380 m2
300 m2
300 m2
300 m2
300 m2
299 m2
372 m2

900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
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3.Tömb
14.060
14.061
14.062
14.063
14.064
14.065
14.066
14.067

8 db szabadonálló lakóházas beépitési terület
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap

4. Tömb
14.052
14.053
14.054
14.055
14.056
14.057
14.058

47.789/22 hrsz
40.789/23 hrsz
40.789/24 hrsz
40.789/25 hrsz
40.789/26 hrsz
40.789/27 hrsz
40.789/28 hrsz
40.789/29 hrsz

720 m2
720 m2
720 m2
720 m2
720 m2
720 m2
720 m2
720 m2

900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2

8 db szabadonálló lakóházas beépitési terület
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap

40.789/13 hrsz
40.789/14 hrsz
40.789/15 hrsz
40.789/16 hrsz
40.789/17 hrsz
40.789/18 hrsz
40.789/19 hrsz

681 m2
707 m2
719 m2
720 m2
720 m2
720 m2
720 m2

900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2

14.059

T.lap

5. Tömb
14.081
14.082
14.083
14.084
14.085

720 m2

900.-Ft/m2

5 db szabadonálló lakóházas beépitési terület
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap

6. Tömb
14.086
14.087
14.088
14.089

40.789/20 hrsz

40.789/46 hrsz
40.789/47 hrsz
40.789/48 hrsz
40.789/49 hrsz
40.789/50 hrsz

781 m2
690 m2
690 m2
690 m2
707 m2

900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2

4 db szabadonálló lakóházas beépitési terület
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap

40.789/52 hrsz
40.789/53 hrsz
40.789/54 hrsz
40.789/55 hrsz

675 m2
675 m2
675 m2
706 m2

900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
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7. Tömb
14.044
14.045
14.046
14.047
14.048
14.049
14.050
14.051

8 db csoportos lakóházas beépitésre alkalmas terület
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap
T.lap

40.789/4 hrsz
40.789/5 hrsz
40.789/6 hrsz
40.789/7 hrsz
40.789/8 hrsz
40.789/9 hrsz
40.789/10 hrsz
40.789/11 hrsz

424 m2
300 m2
300 m2
390 m2
390 m2
300 m2
300 m2
415 m2

900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2
900.-Ft/m2

Az értékesítéssel a MIK.Rt. Ingatlanforgalmazási Irodát bízza meg. Az
ingatlanok a meghatározott induló áron, meghirdetés után licitálással
kerüljenek értékesitésre.A vételár kifizetése a szerződéskötéskor egyösszegben történjen.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő: a MIK.Rt. megbízása az értékesítésre
kézhezvételétől számitott 8 napon belül.

a

határozat

VII-99/4788/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Kabar u.4.sz.alatti ingatlan hasznosítása.
1. A közgyűlés 4104 sz.tulajdoni lapon Kabar u.4.sz.alatti 23.448/1
hrsz.-ú, valamint a Kabar u.2.sz.alatti 23.448/2 hrsz.-ú ingatlan
önkormányzati tulajdoni hányadát 1996. május 30. napjával a
Területi Gondozószolgálat téritésmentes használatába adja azzal,
hogy fenti ingatlanban az intézmény működtesse a 2.sz.Gondozási
Központját , Gondozóházát, valamint a központi irányítás egységét.
2. A közgyűlés elrendeli az alapító okirat megfelelő módosítását.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Szociális Osztály
Vagyonkezelő és Vállalkozási Osztály
Területi Gondozószolgálat vezetője
Határidő: folyamatos
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VII-100/4789/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Kisstábornok
hasznosítása.

u.84.sz.alatti

önkormányzati

házasingatlan

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése
1. Miskolc, Kisstábornok u.84.sz. alatti 30.436 hrsz.-ú, 5068 tulajdoni
lap számú, használaton kívüli - volt fogászati, gyermekfogászati rendelőt a Diósgyőri Kórháztól 1996. július 1. határnappal elvonja.
2. A házasingatlant elidegenítésre kijelöli.Az értékesítést nyilvános
pályázat utján kell lebonyolítani azzal, hogy a beérkezett írásbeli
ajánlatok értékelésével és a vevő személyének kijelölésével a
Tulajdonosi Bizottságot bízza meg.
3. Megbízza a MIK. Rt. igazgatóját - az ingatlan értékesítéséig - az
átmeneti őrzéssel, amelynek forrása az 1996. évi költségvetésben
állagmegóvásra (őrzésre) szereplő előirányzat.
4. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

5. Amennyiben az épület értékesítésre kerül, az ebből befolyó összeg a
Diósgyőri Kórházat illesse, aki ezen összeget felújításra köteles
használni.
6. A közgyűlés - fentiekkel összefüggésben - a Diósgyőri Kórház alapító
okiratát az előterjesztés melléklete szerint módosítja.
Felelős: Polgármester
Közreműködnek: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
az értékesítésben:
Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály
vagyonelvonásban:
Diósgyőri Kórház igazgatója vagyonátadásban:
MIK.Rt.igazgatója vagyonátvételben, őrzésben:
Egészségügyi Tanácsos koordinálásban.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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VII-101/4790/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Bajcsy Zs., Király u., Szinvapatak által határolt üres terület
beépítése.
Miskolc megyei jogú Város közgyűlése megtárgyalva a fenti tárgyú
előterjesztést, az alábbi döntést hozta:
I. A terület beépítésének feltételei.
I.1.A belváros RRT. II.ütem programtervi javaslatánál a kérdéses
4214/6 hrsz.-ú ingatlan területfelhasználásánál a Telegdy u. - Arany
J.utca közlekedési összekötését, továbbá az így létrehozandó új
közlekedési terület és a Szinva D-i oldalán elhelyezkedő lakótelep
kapcsolatát megteremtő új Szinva híd létesítésének lehetőségét
biztosítani kell.
I.2.A I.1. pont szerinti közlekedési területek mellett É-Ny-i oldalán
zártsorú beépítési móddal, intézményi funkcióval, a D-K-i részen
átmenetileg felszíni parkolóként is felhasználhatóan, de végleges

beépítésként intézményi- lakó felhasználást biztosító szabályozással
készüljön a tömbre vonatkozó rendezési programjavaslat.
Felelős: Káli Sándor alpolgármester
Közreműködik: Városi Főépitész Osztálya
Határidő: folyamatos
I.3.A végleges beépítési javaslatban biztosítani kell a Bajcsy Zs.utcai
meglévő épületek D-i oldalán a lépcsőházanként gépkocsival
történő feltárást.
A tömbbelsőben tervezett parkolók fásított parkolóként valósuljanak
meg.
A Katalin utca felé "visszamaradó terület" zöldterületként kerüljön
kialakításra.
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II. A terület értékesítésének feltételei
II.1.Egyetért a 4214/6. hrsz.-ú 11.088 m2 önkormányzati ingatlan S+R
Kft. (Budapest, Huszti u.32.) részére történő elidegenítésével.
II.2.Elfogadja az S+R Kft. által felajánlott 11.000.-Ft/m2 vételi
egységárat, a fizetés 30 napon belüli egy összegben történő
teljesítésével.
II.3.Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő: folyamatos

VII-102/4791/1996.sz.HATÁROZAT:

Tárgy: Iskolaegészségügyi ellátás helyzete
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
" Beszámoló az iskolaegészségügyi ellátás helyzetéről" című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés felhatalmazza
folytasson
tárgyalásokat
a
Egészségbiztositási Pénztárral:

a
Polgármestert,
hogy
Megyeiés
Országos

 3-4 ifjuságorvosi,
 3-4 ifjúsági védőnői állásfejlesztés ügyében,
 a
középiskolai
kollégiumok
egészségügyi
finanszirozása ügyében.

ellátásának

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály,
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2. A Közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot, hogy
határozza meg az
óvodák,
általános
iskolák és középfokú
oktatási intézmények
egészségügyi ellátásának alapvető
szakmai
feladatait, figyelemmel a hatályos jogszabályokra és
Miskolc város adottságaira.
 az egészségügyi igazgatás, a szolgáltatást igénybe vevő
intézmények,
az egészségügyi vállalkozások és egyéb
szolgáltatók együttműködésének rendjét.
Felelős: Egészségügyi Bizottság
Határidő: 1996. szeptember 01.
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,
oktatási intézmények vezetői,
3. A Közgyűlés
elrendeli,
hogy az
óvodák, az általános
iskolák és részfoglalkozású orvosokkal ellátott
középfokú

oktatási intézmények orvosi és védőnői állásait csak az intézmény
igazgatójának egyetértésével lehet betölteni.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Közreműködnek: Polgármesteri Iroda,
oktatási intézmények vezetői,
4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert,
hogy vizsgálja meg
az önkormányzati oktatási intézmények egészségügyi ellátása
fejlesztésének személyi és dologi költségigényét és azt az 1997.
évi költségvetési tervezés során vegye figyelembe. Ennek során
meg kell vizsgálni, hogy a 21 Ft-os normatívából mennyit lehet
elkülöníteni a működtetés tárgyi feltételeire.
Felelős: Polgármester
Határidő: 1997.február 28.
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály,
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VII-103/4792/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: 1996. évi jóváhagyott céltámogatási keretösszegből történő
lemondás.
Miskolc megyei jogú Város közgyűlése megtárgyalta az 1996. évi
céltámogatási keretösszeg csökkentésével kapcsolatos előterjesztést
és az alábbiak szerint határozott.
 A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1996. évi költségvetésben
egészségügyi gépműszer beszerzésre jóváhagyott 150 MFt-os
kiadási előirányzatához igazítva a beruházáshoz szükséges 70%
saját forrást 105.000 eFt-ban állapítja meg.
 A feladathoz központilag jóváhagyott 75.000 eFt. támogatással
szemben a lehívható céltámogatás összege 45.000 eFt-ra módosul.

 A központilag jóváhagyott és a költségvetési rendeletben elfogadott
céltámogatási előirányzatok közötti eltérés alapján a közgyűlés úgy
dönt, hogy a le nem hívható 30.000 eFt-os támogatásról a
Belügyminisztérium felé lemond.
 A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Diósgyőri Kórház a pályázat
elnyerése esetén az 1996. évi gép- műszer előirányzat saját forrás
részéből 36.000 eFt-ot az adósságrendezésre használjon fel.
 A közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot, hogy a
céltámogatás keretében be nem szerezhető gép- műszerek
intézményi javaslatáról döntsön.
A közgyűlés úgy határoz, hogy az egészségügyi bizottság döntése
alapján a céltámogatási kritériumoknak meg nem felelő beszerzéseknél
a le nem hívható céltámogatási összegekről a tényadatok alapján
utólag mond le.
Felelős : Polgármester
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,
Egészségügyi Bizottság
Épitési- és Beruházási Osztály
Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály
Határidő: közgyűlést követően folyamatosan
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VII-104/4795/1996.sz.HATÁROZAT:

Tárgy:MVK.Rt. 1996.
csökkentése

évi

tömegközlekedési

teljesitéményének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
tömegközlekedés teljesítménycsökkentéséről szóló előterjesztést és az
alábbiakban határozott:
Engedélyezi, hogy az MVK Rt. Miskolc város tömegközlekedési éves
teljesítményét - az utazási igényekhez igazodóan 1996. szeptermber 1.
napjától - maximum 1,5 %-kal csökkentse.
Felelős:

MVK Rt. elnök-igazgatója

Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
Határidő:
folyamatos

VII-105/4796/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Központi Mühely átszervezése.
1.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Központi műhely (Miskolc, Tokaji
Fu. 2. sz.) szervezetileg 1996. július 1-jei hatállyal a Móra Ferenc
Általános Iskolához (Miskolc, Móra F. u. 1/a.) tartozzon, a feladat
ellátását szolgáló költségvetési fedezet biztosítása mellett.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: 1996. július 1. illetve
az 1996. évi költségvetés II. félévi korrekciója
2.) Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkajogi
intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: 1996. július 1.

6.szám

64.

3.)A Közgyűlés a Móra Ferenc Általános Iskola (Miskolc, Móra F. u.
1/a.) alapító okiratát a melléklet szerint módosítja.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: 1996. július 1.
VII-106/4797/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: II.Világháború áldozatainak tiszteletére emlékmű elhelyezése
Miskolc-Diósgyőr városrészben.

Miskolc
megyei
jogú
Város
Közgyűlése
Miskolc
város
Polgármesterének VF: 41.052-3/1996.sz.előterjesztésében foglaltakat
megtárgyalta.
A 14/1991.(V.31.) sz.rendelet 16.§.(1) bekezdésének értelmében,
Miskolc-Diósgyőr Árpád utca térségében, a 30.519/69. hrsz.-ú
közterületen a II.Világháború áldozatainak tiszteletére készített
emlékmű elhelyezéséhez hozzájárul.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Városi Főépitész Osztálya
Határidő: a közgyűlési jóváhagyás után azonnal

VII-107/4781/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Nagy L.K. u.14.sz. házasingatlan hasznosítása.
1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a Miskolc
III.ker. Nagy L.K.u.14.sz.alatti házasingatlant a Tiszáninneni
Református Egyházközség részére 5 MFt-os jelképes vételáron
elidegeníti.
2. A birtokbaadást 1996. július 1-jével határozza meg.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő- és Vállalkozói Osztály
a szerződés előkészítésében:
Közoktatási és Közművelődési Osztály
a birtokbaadás tekintetében
Határidő: azonnal, illetve 1996. július 1.
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VII-108/4806/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Szentpáli u. - Szeles u. - Szűcs J.u. között található beépítetlen
terület értékesítése.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va.: 30.7503/1996.sz.előterjesztést s a következő döntést hozta.
1. Visszavonja a X-173/4781/1994., a XI-193/4806/1994. és a X144/4855/1995.sz.határozatát.

2. Elfogadja a Control Centers Ltd (Tel Aviv, Mózes Yeuda Str) és a
Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata közös nyilatkozattételét a
jelenlegi 3459., 3460., 3457/2., 3475/7 és a 3475/8-10 hrsz.-ú
területekre vonatkozóan.
 Hozzájárul, hogy a kialakítandó építési telek 10.750 Ft/m2 áron
elidegenítésre kerüljön.
 Felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozattétel és az
előszerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtétételére.
Felelős : Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelői és Vállalkozói Osztály
Jogi- és Igazgatási Bizottság
Határidő: 1996. július 15.
3. A szakmailag egyeztetett tanulmánytervet és beruházást előkészítő
programtervet végleges döntés céljából a közgyűlés elé kell
terjeszteni.
Felelős: alpolgármesterek
Közreműködik: Városi Főépitészi Osztály
Városüzemeltetési és Ellátási Osztály
Építési és Beruházási Osztály
Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő: 1996. októberi közgyűlés
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VII-109/4807/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: TIGÁZ Rt. vagyonának felosztására vonatkozó önkormányzati
nyilatkozat.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va.: 29.67821/1996.számú előterjesztést és úgy döntött, hogy önkormányzatunk a
TIGÁZ Rt. vagyonából a részesedését a tényleges gázfogyasztói
létszám alapján kívánja megszerezni, továbbá az ezzel kapcsolatos
Va.: 31.704/1996.számú polgármesteri nyilatkozatot jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő. közgyűlési döntést követően azonnal
VII-110/4765-2/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Pályázat benyújtása pedagógus létszámcsökkentések miatti
kötelezettséghez egyszeri hozzájárulás elnyerésére (II.ütem)
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1.) A
Közgyűlés
egyetért
azzal,
hogy
a
pedagógus
létszámcsökkentések miatti kötelezettségek teljesítéséhez 1.875 e
Ft. egyszeri központi támogatásra a pályázat benyújtásra kerüljön.
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a racionalizálás során
felszabaduló bér és tanulólétszámhoz, illetve a képzéshez közvetlen
kötödő dologi előirányzatokat - céljuk és jellegük megmaradása
mellett - a közoktatási intézményi körtől nem vonja el.
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Közreműködés: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: 1996. augusztus 1.
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VII-111/4808/1996 .sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Fogászati új finanszirozási szerződések előkészitése
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Bizottság
sűrgősségi előterjesztése alapján megtárgyalta "A fogászati ellátás új

finanszírozási szerződésének előkészítése " című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés elrendeli, hogy
a./

a felnőtt lakosság ellátására 40 fogorvosi
szolgálatot kell
szervezni
az 1,és 2,3,4,5,sz. mellékletben meghatározott
ellátási terület és lakosságszám alapján.
b./ a szervezett oktatásban részesülő 18 éven alúliak ellátására 28
gyermek-, iskolai-, ifjúsági főállású fogorvosi szolgálatot kell
szervezni a 6,7,8,9.sz. melléklet szerinti intézményi és tanulói
létszámokra és kötelező ellátási területekre.

c./ a szervezett oktatásban nem részesülő 0-3 éves korosztály
fogorvosi ellátására 15 kötelező ellátási területet jelöl ki a
10.sz.melléklet szerint.
Felelős: Polgármester
Határidő: Közgyűlés követően azonnal
Közremüködnek: Egészségügyi Tanácsos
2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Semmelweis Kórház és a Diósgyőri
Kórház Igazgatóját, hogy a Kórház által működtetett fogorvosi
alap- és szakellátásra szerződést
kössön a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral az alábbiak szerint:
Semmelweis Kórház
- 14 felnőtt főállású fogorvosi szolgálatra,
- 15 gyermek-, iskolai-, ifjúsági főállású fogorvosi szolgáltra,
- 1 parodontológiai szakrendelésre,
- 1 fogszabályozási szakrendelésre,
- 2 fogászati röntgen működtetésére,
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Diósgyőri Kórház
- 12 felnőtt főállású fogorvosi szolgálatra,
- 8 gyermek-, iskolai-, ifjúsági főállású fogorvosi szolgálatra,
- 3 szájsebészeti szakrendelésre,
- 1 parodontológiai szakrendelésre,

-

2 db önálló fogászati röntgen működtetésére,
1 helyreállító protetika szakellátásra,

A Közgyűlés hozzájárul a Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház
közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.
Felelős: Polgármester
Határidő: Közgyűlést követően azonnal
Közreműködnek:Egészségügyi Tanácsos,
Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház Igazgatója,
3./ A Közgyűlés az alábbi fogorvosi alapellátásra és szakellátásra köt
feladatátadási megállapodást fogorvosi magángyakorlatot folytató
orvossal és/vagy fogorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult
egészségügyi vállalkozással:
- 11 felnőtt fogorvosi szolgálatra a 5.sz.melléklet szerinti
kötelező ellátási területtel és lakossászámmal,
- 4 ifjúsági fogorvosi szolgálatra az 9.sz. melléklet szerinti
kötelező ellátási területtel és lakosságszámmal.
- 2 szájsebészeti szakellátásra,
- 3 fogszabályozás szakellátásra,
A Közgyűlés
felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Jogi- és
Igazgatási,
valamint
az
Egészségügyi
Bizottság
előzetes
véleményezése alapján a feldatátadásra vonatkozó megállapodást
aláírja.
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A Közgyűlés hozzájárul a megállapodást kötött magángyakorlatot
folytató orvos és fogorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult
egészségügyi
vállalkozás
közvetlen
társadalombiztosítási
finanszírozásához.
Felelős: Polgármester

Határidő: Közgyűlést követően azonnal
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,
Egészségügyi Bizottság,
Jogi- és Igazgatási Bizottság
4./A Közgyűlés a Megyei Kórház részére
(Miskolc,Szentpéteri kapu 76.)
- 2 felnőtt fogorvosi szolgálat és 1 vegyes (felnőtt + gyermek)
fogorvosi szolgálat
működtetéséhez biztosítja a kötelező
ellátási területet a 3,8.sz.melléklet szerint és hozzájárul az
intézmény közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.
Felelős: Polgármester
Határidő: Közgyűlést követően azonnal
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,
Egészségügyi Bizottság,
Jogi-, és Igazgatási Bizottság,
5./A Közgyűlés a Szent Ferenc Kórház részére
(Miskolc,Csabai kapu 42.)
- 1 felnőtt fogorvosi szolgálat működtetéséhez
kötelező ellátási területet biztosít a 7.sz. melléklet szerint és
hozzájárul az intézmény közvetlen társadalombiztosíási
finanszírozásához.
Felelős: Polgármester
Határidő: Közgyűlést követően azonnal
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,

(A határozatban hivatkozott mellékletek megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Osztályán)
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Tárgy.Megüresedett intézményi ingatlanok hasznosítása.
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Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va.: 30.45534/1996.sz.előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Miskolc Tátra u.2.sz.alatti Óvoda hasznosításáról:
Az ingatlant magániskola működtetése céljából a Karrina Bt. részére
elidegeníti az alábbi feltételekkel:
A vételár kiegyenlítése három részletben történik:
 1.000.000 Ft. + ÁFA
 4.000.000 Ft + ÁFA
 2.000.000 Ft + ÁFA

szerződéskötést követően
1996. december 31-ig.
1997. június 30-ig

Az önkormányzat az első részlet kiegyenlítését követően hozzájárulását
adja a szükséges átalakítások, felújítások elvégzéséhez.
Az ingatlan tulajdonjogának átvezetésére a teljes vételár kiegyenlítését
követően kerülhet sor.
Az önkormányzat hozzájárul a vételár 1997-re eső részének korábbi
kiegyenlítéséhez.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
szerződéskötésben
Miskolci Ingatlankezelő Rt.
az ingatlan átadásában
Határidő: 1996. július 15.
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2. Miskolc, Jókai u.18.sz.alatti Óvoda hasznosításáról:
Az ingatlant bérleti jogviszonyban tartós használatra átadja a Magyar
Vakok és Gyengénlátók B.A.Z. Megyei Szervezete részére 1996.
július 1. kezdeti időponttól határozatlan időre.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Miskolci Ingatlankezelő Rt.
az ingatlan átadásában, a bérleti szerződés
megkötésében.
Határidő: 1996. július 15.
3. Miskolc, Mésztelep u.13.sz.alatti Óvoda hasznosításáról:
Megbízza a Miskolci Ingatlankezelő Részvénytársaságot azzal, hogy a
házasingatlant bérbeadás utján hasznosítsa.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Miskolci Ingatlankezelő Rt.
Határidő: 1996. július 1.
4. Miskolc, Budai J.u.2.sz.alatti iskola épület hasznosításáról.
Az ingatlant új pályázat kiírásával kell elidegeníteni. A pályázat
elbírálására a közgyűlés felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Tulajdonosi Bizottság
Határidő: 1996. szeptember 30.
5. Miskolc, Csabai kapu 8.sz.alatti iskola épület hasznosításáról.
Az ingatlant új pályázat kiírásával kell elidegeníteni.
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A pályázatok elbírálására a közgyűlés felhatalmazza a Tulajdonosi
Bizottságot.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő: 1996. szeptember 30.

VII-113/4.810/1996. sz. HATÁROZAT:
Tárgy:

Fűtőmű Kft.
biztosítása.

hitelkérelméhez

önkormányzati

garancia

Miskolc megyei jogú Város
közgyűlése megtárgyalta "Az
önkormányzati garancia biztosítása a Fűtőmű Kft. hitelkérelméhez "
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint határozott.
Miskolc megyei jogú Város közgyűlése a Miskolci Fűtőmű Kft. 100 MFt.
összegű
- 1996. XII.31-ig
- 1997. VI.30-ig

40 MFt.,
60 MFt.

törlesztési ütemezésű hitel felvételéhez és annak kamataira az
önkormányzati garanciát, kezességvállalást megadja.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Fűtőmű Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
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VII-114/4793-2/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:LIBRA
Gyógyszerkereskedelmi
magánositása.

Rt.

gyógyszertárainak

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eü:9382/1996. , Va: 29.660-12/1996.számú előterjesztést és a privatizációs
koncepció döntési pontjainak megfelelően az alábbi határozatot hozza:
1./A LIBRA Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság tulajdonában
lévő gyógyszertárak esetében a tulajdonjog eladásával ért egyet.
2./A privatizációs pályázaton nyertes pályázóval a LIBRA Rt. által
korábban megkötött szerződés feltételei szerint köti meg a bérleti
szerződést.
3./Miskolc Megyei Jogú Város a veszteséges patikák finanszírozásra
létrehozandó alapítványhoz a számára kifizetett privatizációs bevétel
nettó összegének 1 %-val járul hozzá abban az esetben, ha LIBRA
Gyógyszerkereskedelmi Rt. a magánosítást követő évben
árbevételének 0,1 %-ának és a magánosított gyógyszertárak az
előző évi gyógyszertári forgalmuk 0,1 %-ának alapítványi
befizetésével kötelezettséget vállalnak.
4./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a privatizációs Bíráló Bizottságba a képviselőt
kijelölje.
5./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetért azzal , hogy
a LIBRA Rt. patikahálózat privatizációja során
a társasághoz
befizetett magánosítási bevételből 60 % kerüljön kifizetésre a
tulajdonos önkormányzatoknak részvényeik arányában, a patikával
rendelkező települések számára a befizetéstől számított 60 napon
belül, a patikával nem rendelkező települések számára a
befizetéstől számított 90 napon belül.
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A további 40 % - maximum 300 millió Ft - a LIBRA Rt. likvid
pénzügyi helyzetének, foglalkoztatási és fejlesztési céljainak
megvalósítását szolgálja.
Ha a
privatizációs bevétel 40 %-a meghaladja a 300 millió Ftot, úgy az az összeg részvényeik arányában illesse meg az
önkormányzatokat.

6./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
az 1-5 pontok
figyelembevételével a magánosítási koncepcióval egyetért.
7./Az önkormányzat képviselője a LIBRA Rt. Közgyűlésén
kezdeményezze az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban
Miskolc Megyei Jogú
Város tulajdoni arányának megfelelő
képviseletét. A LIBRA Rt. Közgyűlésének döntésétől függően a
személyek kijelölésére későbbi döntés szükséges.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködnek: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Egészségügyi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság,
Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
VII-115/4540-3/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Erzsébet fürdő megvásárlása.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Erzsébet fürdő
vételi ajánlatait és az alábbi döntést hozza:
A Black Gold'95 Rt. által benyújtott Erzsébet fürdő (Hrsz. 2413, 3.820
m2 térmértékű) megvásárlására vonatkozó ajánlatát (43.000 eFt +
ÁFA) elfogadja.
Utasítja a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést terjessze a
Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
Vagyonkezelő és Vállalkozási Osztály
MIVÍZ Rt.
Jogi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Határidő:
1996. augusztus 31.
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