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I.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI

(1996. december 19-i Közgyűlés)
- 61/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti felépítésének egyes
kérdéseiről szóló 55/1996.(XI.15.) sz.
rendelet módosításáról

- 62/1996.(XII.23.) sz.

rendelete az 1997. évi átmeneti gazdálkodásról

- 63/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a helyi iparűzési adóról
szóló többször módosított 5/1993.
(II.18.) sz. rendelet módositásáról

- 64/1996.(XII.23.) sz.

rendelete az épitményadóról szóló
többször módosított 22/1991.(XI.20)
sz. rendelet módosításáról

- 65/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII.1.) sz.
rendelet módosításáról

- 66/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a lakások bérletéről szóló
68/1995.(XII.5.) sz. rendelet módosításáról.

- 67/1996.(XII.23.) sz.

rendelete Komlóstető helyi építési
előírásairól és az egyes építési
munkák engedélyezéséről szóló
59/1995.(X.30.) sz. rendelet módosításáról
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- 68/1996.(XII.23.) sz.

rendelete Miskolc-Diósgyőr Részletes Rendezési Terv helyi építési
előírásairól és az egyes építési
munkák engedélyezéséről szóló
38/1995.(VII.1.) sz. rendelet módosításáról

- 69/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a Miskolc Városi Közlekedési Rt. hatósági árformába
tartozó viteldíjainak megállapításáról
és azok alkalmazási feltételeiről
szóló 79/1995.(XII.28.) sz. rendelet
módosításáról

- 70/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/1996.(V.8.) sz.
rendelet módosításáról

- 71/1996.(XII.23.) sz.

rendelete az ÁRT. módosításáról a
Rákóczi u.21. és 23.sz.alatti 8504 és
8505 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában

- 72/1996.(XII.23.) sz.

rendelete az önkormányzat 1996. évi
költségvetésének módosításáról

- 73/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/1992.
(X.15.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

- 74/1996.(XII.23.) sz.

rendelete a Miskolci Fűtőmű Kft. által
szolgáltatott
hőenergia
árának
megállapításáról szóló 54/1995.
(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
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II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
(1996. december 11-i Közgyűlés)
- XIII-217/4987/1996.sz.

Kereset indítása az OEP határozata
ellen a fekvőbeteg szakellátási kapacitás lekötése tárgyában

(1996. december 19-i Közgyűlés)
- XIV-218/4529-11/1996.sz.

Polgármesteri beszámoló

- XIV-219/4683-4/1996.sz.

Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról

- XIV-220/4608-5/1996.sz.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
átszervezésével kapcsolatos elképzelésekről

- XIV-221/4762-2/1996.sz.

Búza téri piac fejlesztése

- XIV-222/4972/1996.sz.

Petőfi tér és térségének rendezése

- XIV-223/4655-7/1996.sz.

Épületek funkciójához kötődő gépjárműelhelyezési igények nyilvántartási rendszere

- XIV-224/4973/1996.sz.

Béke Szálló térségében elrendelt
építési tilalmak feloldhatósága

- XIV-225/4974/1996.sz.

Óvodai, iskolai
gyógytestnevelés
koncepciója

testnevelés és
fejlesztésének
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- XIV-226/4707-2/1996.sz.

Önkormányzati intézmények és gazdálkodó szervezetek irányításának
és ellenőrzésének szabályozása

- XIV-227/4976/1996.sz.

Megüresedett intézményi ingatlanok
hasznosítása

- XIV-228/4977/1996.sz.

Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyásának hatásköri
átruházása

- XIV-229/4889-2/1996.sz.

Szlovák Kisebbségi önkormányzat
elhelyezése

- XIV-230/4866-3/1996.sz.

Észak-Magyarországi
Regionális
Média
Centrum
Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása

- XIV-231/4978/1996.sz.

Malomszög u.4.sz.alatti önkormányzati házasingatlan egy részének
elidegenítése

- XIV-232/4960-9/1996.sz.

A
Közgyűlés
VIII-125/46544/1996.sz.határozatának módosítása

- XIV-233/4520-3/1996.sz.

A Közgyűlés 1997. I.félévi munkaterve

- XIV-234/4975/1996.sz.

Tömegközlekedés 1997. évi viteldíjai

- XIV-235/4700-3/1996.sz.

Pályázat kiírása a települési szilárd
hulladék részét képező háztartási
hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására

- XIV-236/4988/1996.sz.

Kórházak működési előlegéhez garanciavállalás

- XIV-237/3938-2/1996.sz.

LIBRA Rt. részvények értékesítésére
vonatkozó határozat módosítása
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- XIV-238/4991/1996.sz.

Újgyőri
főtéren
megszüntetett
villamosremíz területének városrendezési végrehajtása, tulajdonrenrendezése

- XIV-239/4993/1996.sz.

Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati oldal képviselőinek megválasztása

- XIV-240/4994/1996.sz.

Közoktatási és művelődési dolgozók
egyszeri keresetkiegészitése

- XIV-241/4995/1996.sz.

Városi Televízió Közhasznú Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása

(1996. december 19-i zárt Közgyűlés)
- XIV-242/4979/1996.sz.

Magasabb vezetői megbízások meghosszabbítása

- XIV-243/4546-11/1996.sz.

Fellebbezések elbírálása egyedi
szociális hatósági ügyekben
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
61/1996.(XII.23.)sz.rendelete
a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének
egyes kérdéseiről szóló 55/1996.(XI.15.) sz. rendelet módosításáról
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.törvény 16.§.(1) bekezdése szerinti jogkörében figyelemmel az 1990.évi XCI. törvény módosított 49.§.(4) bekezdésére az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§.
Az 55/1996.(XI.15.) sz. rendelet 2.§. (2) bekezdésének 7. pontja Városi és Megyei Illetékhivatal - hatályát veszti, a 8-12 pontok
számozása 7-11. pontra változik.
2.§.
Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.
M i s k o l c, 1996. december 19.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
62/1996. (XII.23.) számú
rendelete
az 1997. évi átmeneti gazdálkodásról
A Közgyűlés az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 76.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Miskolc megyei jogú
Város Önkormányzatának 1997. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2.§
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és
működési feladatok, támogatások, pénzeszköz átadások 1997. évi
finanszírozása az előző évi kiadási előirányzatokon belül történhet,
mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint
őket megillető januárban kifizetendő 13. havi illetmény kihatását is.
3.§
(1) Az önkormányzat 1996. évi költségvetésében szereplő beruházási,
felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések az 1996. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők az
átmeneti gazdálkodás időszakában.
(2) A folyamatban lévő feladatok tárgyévi ütemére kifizetések az
esedékes kötelezettségvállalásoknak megfelelően teljesíthetők,
beleértve az 1996. évben műszakilag megvalósult feladatokat is.
(3) Új beruházási, felújítási feladat az 1997. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
4.§
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés által elhatározott
pénzügyi kihatással járó intézkedéseket
- Polgármesteri Hivatal
átszervezése, "Kis Kincstár" bevezetése - a költségvetési rendelet
megalkotása előtt megtegye.

1.szám

10.

5.§
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
6.§
Ez a rendelet 1997. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az 1997.
évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni.
M i s k o l c , 1996. december 19.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
63/1996.(XII.23.) sz.
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló
többször módosított 5/1993.(II.18.) számú rendelet
módosításáról
1.§.
/1/ A helyi iparűzési adóról szóló
- többször módosított* 5/1993.(II.18.) sz. Önkormányzati rendelet
(a továbbiakban:
Ör.) 5. §-ának /1/ bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)
"/1/A helyi iparűzési adó évi mértéke - a /2/ bekezdésben
foglalt kivételtől eltekintve - az adóalap 1,2 százaléka."
/2/ Az Ör. 5. §-ának /2/ bekezdés b.) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az
ideiglenes
/alkalmi/ jelleggel
tevékenység után fizetendő adó mértéke:)

végzett

iparűzési

"b.) a 4. §. /3/ bekezdés b.) pontjában foglaltak esetében az
adóalap 1,2 százaléka."
2.§.
/1/ Az Ör. 6. §-ának /1/ bekezdés
rendelkezés lép:

d.) pontjába a következő

(Mentesül az iparűzési adó megfizetése alól ...)
"d.) - bejelentés alapján - azon
jogelőd nélkül
alakult
vállalkozás a beruházás üzembe helyezését
követő
harmadik év végéig, amely az önkormányzat illetékességi
területén indul, legalább 100 főt folyamatosan foglalkoztat,
vagy 500 millió forintot meghaladó termelő beruházást
valósít meg.
Ezen vállalkozást 50 %-os adókedvezmény illeti meg további
kettő évig abban az
esetben, ha a megelőző évben az átlagos
statisztikai állományi létszám a 100 főt meghaladta."
--------------------------

* Módosító rendeletek:27/1993.(VI.14.)sz., 75/1993.(XII.30.) sz.,73/1995.(XII.28.) sz.
rendeletek
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/2/ Az Ör. 6. §-ának /2/ és /3/ bekezdésébe a következő
rendelkezések lépnek:
"/2/a.) 50 %-os adókedvezmény
illeti meg
- bejelentés
alapján - azon jogelőd nélkül alakult vállalkozást a
beruházás üzembe helyezését követő második
év
végéig,amely az önkormányzat illetékességi területén
indul, legalább 50 főt folyamatosan foglalkoztat, vagy
200 millió forintot meghaladó termelő beruházást valósít
meg.
b.)adókedvezmény illeti meg a beruházás üzembe
helyezését követő második év végéig az önkormányzat
illetékességi területén már működő vállalkozást, amely
termelő beruházást valósít meg és további 50 fő
folyamatos foglalkoztatását teszi lehetővé.
A kedvezmény mértéke a beruházás eredményeként
elért többletárbevétel után fizetendő adó 50 %-a.
/3/10 %-os
adókedvezmény
illeti
meg
azt
az
adóalanyt, aki (amely) - a rendelet mellékletében felsoroltak
kivételével termelést,illetve szolgáltatást főtevékenységként
végez és az önkormányzat illetékességi területén keletkezett
nettó árbevételéhez viszonyított kereskedelmi tevékenységéből
származó nettó árbevétele a 20 %-ot nem haladja meg."
/3/Az Ör. 6. §-ának /4/ bekezdése a.) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Kedvezmény illeti meg a vállalkozót:)
"a.)ha bizonyítja, hogy folyamatosan - legalább 6 hónapon
keresztül - alkalmaz főfoglalkozású olyan munkavállalót, aki
ezt
közvetlenül megelőzően, igazolhatóan hat hónapig
munkanélküli volt, és az önkormányzat illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkezik.
A kedvezmény a 6 hónap leteltének évében vehető igénybe."
/4/ Az Ör. 6. §-ának /4/ bekezdése a következő c.) és d.)
pontokkal egészül ki:
"c.)A kedvezmény mértéke foglalkoztatott személyenként évi
5.000.-Ft.
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d.)Ha a III. rokkantsági csoportba tartozó munkavállaló csak
napi négy órás munkaviszonyt létesít a kedvezmény mértéke
2.500.-Ft."
/5/ Az Ör. 6. §-ának
rendelkezés lép:

/5/ bekezdése helyébe a következő

"/5/ A
/4/
bekezdésben
foglaltakon
túlmenően
adókedvezmény illeti meg a vállalkozót, ha az adóévet
megelőző évben az általa foglalkoztatott átlagos statisztikai
állományi létszám legalább 20 fővel növekszik.
A kedvezmény mértéke a többletlétszám után évi 2.000.-Ft/fő."
/6/Az Ör. 6.§-a a következő /6/ és /7/ bekezdéssel egészül ki:
"/6/A
6. §.
/3/
és
/5/ bekezdésében
biztosított
adókedvezmények első ízben az 1997. évi
adóelőleg
kiegészítésekor, illetve
az
1997. évi
végleges
adó
megállapításánál vehetők igénybe.
/7/E rendelet 6. §-ának /2/ - /6/ bekezdésében meghatározott
adókedvezmények együttes összege nem haladhatja meg a
vállalkozót egyébként terhelő adó összegének 50 %-át."
3.§.
/1/ Az Ör. 10. §-ának /1/ bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
"/1/A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév
március 15-éig,illetve szeptember 15-éig fizet,s az adóelőleget az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével -a várható
éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie."
/2/Az Ör. 10 §-ának /2/ bekezdésébe a következő rendelkezés lép:
"/2/Az /1/ bekezdésben meghatározott határidőket követően
esedékessé váló - fizetési meghagyással megállapított adóelőleget a jogerőre emelkedéstől
számított 15 napon
belül kell megfizetni."
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/3/ Az Ör. 10. §-ának /3/ bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
"/3/A
vállalkozó
a megfizetett adóelőleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő
év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti
vissza."
4.§.
Az Ör.11.§-ának /3/rendelkezések lépnek:

/5/

bekezdése

helyébe

a

következő

"/3/Az önkormányzati adóhatóság a magánszemély kérelme alapján
az adótartozást,a bírságot, a pótlékot mérsékelheti vagy
elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
/4/A nem magánszemély adózó esetében az önkormányzati
adóhatóság
az adótartozást, a
bírságot,
a
pótlékot
mérsékelheti vagy elengedheti, ha csőd, illetve felszámolási
eljárás keretében - a kényszeregyezség kiterjesztő hatályát is
figyelembe véve - egyezség megkötésére kerül sor.
/5/A /4/ bekezdésben meghatározottól eltérő ügyekben az
önkormányzati adóhatóság a jogi személy, vagy egyéb szervezet
kérelmére a bírságot,a pótlékot kivételes méltányosságból
mérsékelheti vagy elengedheti, különösen abban az esetben,
ha
annak
megfizetése
az
adózó
gazdálkodási
tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az
adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez
kötheti."
5.§.
Az Ör.12. §-ának /12/ bekezdés b.-c.-e.) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek, továbbá kiegészül a /15/ és /16/
bekezdéssel:
/12/Nettó árbevétel
b.) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott
kamatok és kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett
kamatok és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb
pénzügyi szolgáltatás
bevételeivel,
a
befektetési
szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési
szolgáltatás nettó árbevételével,
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c.) biztosítóknál: a biztosítási bevételek csökkentve a
viszontbiztosítónak átadott díjjal, a károk és szolgáltatások
ráfordításaival, növelve a nem biztosítási tevékenység
bevételeivel, a befektetések nettó bevételével, csökkentve a
saját tulajdonú
saját
használatú
ingatlanok
bevételkorrekciójával, valamint a kapott osztalékokkal és
részesedésekkel,
e.) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási
tevékenység bevételei
növelve
a
nem
befektetési
szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott
kamatok és kamatjellegű bevételekkel,
( E rendelet alkalmazásában)
"/15/ Átlagos statisztikai állományi létszám:
éves
szinten a havi statisztikai állományi létszámok
egyszerű számtani átlaga.
/16/Termelő beruházás:
az az
épület és gépberuházás, amelyet az üzembe
helyezést követően az
adóalany ipari,vagy mezőgazdasági
termék előállításához használ, s ennek
alapján
az
üzemeltetés költségei a termék közvetlen költségei között
jelennek meg."
6.§.
Az Ör. 13. §-ának /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
"/1/Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról
szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről
szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény, a számvitelről
szóló többször módosított 1991.évi XVIII.törvény, a csődeljárásról,
a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló módosított
1991. évi IL. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló módosított
1994. évi LIII. törvény,valamint a gazdasági társaságokról szóló
többször módosított 1988.évi VI. törvény vonatkozó rendelkezései
az irányadók."
7.§.
Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.
M i s k o l c, 1996. december 19.
Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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16.
Melléklet

a 63/1996.(XII.23.) számú rendelet 2.§-ának /2/ bekezdéséhez
Adókedvezményben nem részesíthető gazdasági tevékenységek kör
(a 9017/1991./SK.8./ KSH közlemény mellékletének - a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és
az ágazati számjelek - figyelembe vételével)
1./

D

Feldolgozóiparból

155

Italgyártás alágazat

16

Dohánytermékek gyártása ágazat

2./

G

Kereskedelem,közúti
közszükségleti cikk
tása

3./

H

Szálláshely szolgáltatás és vendéglátásból

552

Vendéglátás alágazat

4./

J

Pénzügyi tevékenység
szolgáltatásai

5./

K

Ingatlanügyletek,bérbeadás és gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatásból

70

Ingatlanügyletek ágazat

O

Egyéb közösségi, társadalmi és személyi
szolgáltatásból

921

Szórakoztató tevékenység alágazat

6./

jármű
és
javitása,karbantar-

és

kiegészítő

9250 Egyéb pihenő-szórakoztató tevékenység
9309 Máshova nem
szakágazat"

sorolt

egyéb

szolgáltatás

1.szám
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
64/1996.(XII.23.) sz. rendelete
az építményadóról szóló
többször módosított 22/1991.(XI.20.) számú rendelet
módosításáról
1.§.
Az építményadóról szóló - többször módosított* - 22/1991.(XI.20.)
sz. Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-ának /2/
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"/2/ Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az
építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet."
2.§.
Az Ör. 3. §-ának /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"/2/Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése,
átminősítése évének utolsó napján. Az építménynek az év első
felében történő megszűnése, átminősítése esetén a második félévre
vonatkozó adókötelezettség megszűnik."
3.§.
Az Ör. 4.§-ának /2/ bekezdés b.) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)
"b.) külterületi építmény esetében

50.-Ft/m2"

4.§.
Az Ör. 5. §-ának /1/ bekezdés f.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az adó alól:)
"f.)

a külterületi építmény hasznos alapterületéből 15 m2."

*Módosító rendeletek:
6/1993.(II.18.)sz.,76/1993.(XII.30.)sz., 74/1995.(XII.28.) sz. rendeletek

1.szám
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5.§.

Az Ör. 5. §-ának /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"/2/ Adómentes a 2. §. /1/ bekezdésében felsorolt adóalanyok közül
a társadalmi szervezet, az alapítvány, a köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár abban az
évben, amelyet megelőző naptári
évben folytatott vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az
adóalany írásban köteles nyilatkozniaz önkormányzati adóhatóságnak."
6.§.
Az Ör.8.§-ának /3/ - /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
"/3/ Az önkormányzati adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az
adótartozást, a
bírságot, a pótlékot mérsékelheti vagy elengedheti,
ha megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók
megélhetését súlyosan veszélyezteti.
/4/ A nem magánszemély adózó esetében az önkormányzati
adóhatóság az adótartozást, a bírságot, a pótlékot mérsékelheti vagy
elengedheti, ha csőd, illetve felszámolási eljárás
keretében
- a
kényszeregyezség kiterjesztő hatályát is figyelembe véve - egyezség
megkötésére kerül sor.
/5/ A /4/ bekezdésben meghatározottól eltérő ügyekben az
önkormányzati adóhatóság a jogi személy, vagy egyéb szervezet
kérelmére
a
bírságot,a
pótlékot
kivételes
méltányosságból
mérsékelheti vagy elengedheti, különösen abban az esetben,ha
annak
megfizetése
az
adózó
gazdálkodási
tevékenységét
ellehetetlenítené.Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy
részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti."
7.§.
Az Ör. 9. §-ának /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
"/2/ külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül
eső földrészlete."
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19.
8.§.

/1/ Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az
Ör. 3. §-ának /3/ bekezdése.
M i s k o l c, 1996. december 19.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

1.szám
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
65/1996.(XII.23.)sz.
rendelete
a kötelezően igénybeveendő kéményseprőipari
közszolgáltatásról szóló 39/1996.(VII.1.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.
A 39/1996.(VII.1.) sz. önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete helyébe
ezen rendelet 1. és 2.sz. melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

M i s k o l c,1996. december 19.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

1.szám
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