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I.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDELETEI
(1996. december 11-i Közgyűlés)
- 60/1996.(XII.13.) sz.

rendelete a gépjárműadóról szóló
7/1995.(XII.28.) sz.rendelet módositásáról

(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 közszolgálközszolgáltatásról 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 módosítása

- 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
építési tilalmak feloldása

- XIV-225/4974/1996.sz.

Óvodai,
iskolai
gyógytestnevelés
koncepciója

elrendelt

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
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

önkormányzat
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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 keresetkiegészités

- 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
60/1996. (XII.13.) sz.
rendelete
a gépjárműadóról szóló 76/1995.(XII.28.) sz. rendelet módositásáról
1.§.
A gépjárműadóról szóló 76/1995.(XII.28.) számű rendelet 4.§.-ának (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)
"(1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 3.§.-ban
meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogramja után
500.-Ft."
2.§.
Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.
M i s k o l c,1996. december 11.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző
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Kobold Tamás sk.
polgármester

9.

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
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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.
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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

12.

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

11.szám

17.
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
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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
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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
nyilatkozni
az
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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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
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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
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
66/1996.(XII.23.) sz.
rendelete
a lakások bérletéről szóló 68/1995.(XII.15.) sz.rendelet
módosításáról
1.§.

A rendelet 16.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
A havi lakbér mértéke 1997. január 1. napjától Miskolc megyei jogú
Város területén:
 összkomfortos lakás esetében:
 komfortos lakás esetében:
 félkomfortos lakás esetében:
 komfort nélküli lakások esetében:
 szükséglakások esetében:

59.-Ft/m2
50.-Ft/m2
20.-Ft/m2
10.-Ft/m2
7.-Ft/m2

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
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Kobold Tamás sk.
polgármester

25.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
67/1996.(XII.23.) sz. rendelete

a Miskolc-Komlóstető helyi építési előírásairól és
az egyes építési munkák engedélyezéséről szóló
59/1995.(X.30.) sz. rendelet módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának testülete az 1990. évi
LXV. tv. 10.§. a./ bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá az
építésügyről szóló 1964. évi III. tv. végrehajtására kiadott
30/1964.(XII.2.) Korm. rendelet 27.§. /4/ bekezdésében, valamint az
Országos Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) közzétételéről szóló, többször
módosított 2/1986.(II.27.) ÉVM. sz. rendelet 6.§. /2/ bekezdésében
foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
1.§.
Az 59/1995.(X.30.). sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban "R")
2.§. /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2./ A szabályozási tervvel belterületbe vonásra kerülő területek
rendeltetését a szabályozási terv határozza meg. E területek
belterületbe történő vonása a konkrét építési igények függvényében
szakaszosan hajtható végre.
2.§.
A "R" 5.§. 1. pontja hatályát veszti.
3.§.
A "R" 20.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
E 11 III-O-K építési övezet
4,5

(F + T)

1./ Az E 11 III-O-K építési övezetbe tartozik a szabályozási tervlapon
4,5

(F + T)

számozással jelölt alábbi tömbök: 13/17, 15/9, 16/1, 16/2, 16/3,
16/4.
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2./ Az építési övezet legfeljebb 4,5 m homlokzatmagasságú
lakóépületek elhelyezésére szolgál, oldalhatáron álló, földszint
+ tetőtér beépítéssel.
3./

4./ Az övezetben csak egyedi telkek alakíthatók ki, aminek a
legkisebb méreteit a kialakult helyzet és a kötelező szabályozási
vonalak határozzák meg.
5./
6./ Az övezetbe tartozó egyedi lakótelkek beépítettsége max. 30 %os lehet.
7./
8./ Az előkert mélysége 5,0 m.
9./ A 16/2 és a 16/3 sz. tömbökben a szabályozási tervlapon jelölt
értékeket kell alkalmazni.
10./
11./Az oldalkert szélessége min. 6,0 m, vagy a szabályozási
tervlapon jelölt méret.
12./
13./A melléképületek építése az övezetben az OÉSZ 68.§-a alapján
engedélyezhető, e rendelet 9.§. /8/ pontja figyelembevételével.
14./
15./Az övezetben utcára merőleges gerincű magastető építhető 3545 fok közötti tetőhajlással.
16./
17./A külterülettől le nem választott telkeknél a beépítési százalékot
e rendelet 9.§. /8/ pontja alapján kell figyelembe venni.
18./
19./A 16/1, 16/2, 16/3 sz. tömbökön a 120 kV-os távvezeték 16,0
m-es védőtávolságában épület nem helyezhető el, itt az építési
engedélyek kiadásánál a távvezeték üzemeltetőjével egyeztetni
kell (ÉMÁSZ).
20./
21./A terület belterületbe vonása esetén a távvezetéket a
belterületnek megfelelően szabványosítani kell (MSZ 151).
22./
23./A
szennyvízcsatorna
megépítéséig
zárt
rendszerű
szennyvíztároló elhelyezhető.
24./
25./A 16/1, a 16/2 sz. tömbökben a 70.647, a 70.648, a 70.616/9, a
70.616/10 hrsz-ú telkek beépítésénél a szabályozási tervlap
előírását kell betartani.
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4.§.

Az "R" 24.§. /3/ bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
c.) Lakó- és kiszolgáló utak

- Szegedi út
12,00 m
- Nyárfa u.
12,00 m
- Élmunkás u.
12,00 m
- Pajtás u.
12,00 m
- Orgona u.
12,00 m
- Vörösbérc u. meglévő szakasz
12,00 m
- Vörösbérc u. új szakasz
16,00 m
- Szeder u.
12,00 m
- "A" jelű út változó
min: 12,00 m
- Nyírjes /9. tömb/ tömbfeltáró
16,00 m
- Gorkij sor, változó
min: 6,00 m
- 24.278 hrsz-ú út
6,00 m
- 70.476 hrsz-ú út
12,00 m
- 70.475/13 hrsz-ú út
12,00 m
- II. ütem új lakóutcái
16,00 m
- Batthyány sor
16,00 m
- Kokilla u. meglévő szakasz
9,00 m
új szakasz
10,00 m
- 7368, 71.095, 71.049 és 71.038 hrsz-ú
Vargahegyi utcák
meglévő szabályozással
- 70.648 hrsz-ú út
10,00 m
- 70.676/12 hrsz-ú út
10,00 m
- 70.628 hrsz-ú út és a vele párhuzamos
új út
8,00 m
5.§.
A "R" 25.§-a az alábbi 10. bekezdéssel egészül ki:
10./ A 16-os tömbben a 120 kV-os távvezeték 16,0 m-es biztonsági
övezetébe 3,0 m-nél magasabb mezőgazdasági kultúra telepítése nem
megengedhető.
6.§.
Ezen rendelet a kihírdetés 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
68/1996.(XII.23.) sz. rendelete

28.

a Miskolc-Diósgyőr Részletes Rendezési Terv (RRT) helyi építési
előírásairól és az egyes építési munkák engedélyezéséről szóló
38/1995.(VII.1.) sz.rendelet módosításáról.
I. FEJEZET
1.§.
(1)A János u.-Tölgy u.-Tapolcarét utcák által határolt területen irányadó
jelleggel szabályozott tömbfeltáró út elmarad.
(2)János u.-Tölgy u.-Tapolcarét utcák által határolt területen a
közterületi kapcsolat nélküli, kis mértékű ún. "zárványtelkek" (32.550;
32.557; 32.558; 32.559; 32.560; 32.562 hrsz-úak), a szomszédos
ingatlanokhoz csatolhatók az érintett ingatlantulajdonosok igényei
szerint.
(3)A lakóterület szabályozási előírásait az alábbiak szerint határozza
meg:
- a János u. déli oldalán lévő 16/3 jelű tömbben lévő ingatlanokra a L
H-II-K-O
építési övezeti előírások érvényesek,
4,50
- a Tapolcarét utcai ingatlanok - 16/4 jelű tömb - L H-III-K-Sz építési
4,50
övezeti besorolást kapnak.
(4)A 16/3 jelű tömbben a Miskolc-Diósgyőr Részletes Rendezési Tervet
jóváhagyó 38/1995.(VII.1.) sz. rendelet 17.§-ában, a 16/4 jelű tömbre
a 21.§-ban meghatározott előírások érvényesek.
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II. FEJEZET
2.§.

Záró rendelkezések
Ez a rendelet és a hozzátartozó rendezési terv szabályozási előírásai a
kihirdetés napján lépnek hatályba. Ezzel egyidejűleg a Miskolc Megyei
Város 3/1988. sz. rendeletével 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. december 19.
Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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
1. §.
A 79/1995. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. (6), (9) és (10)
bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
"(6) A 14 napos turistajegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követő
tizenharmadik nap 24 órájáig érvényes Miskolc közigazgatási
határáig (Felsőzsolca elágazás megállóig)."
"(9) A havi bérletszelvények, valamint a napi- és turistajegyek
érvényességük kezdete előtt teljes áron visszaválthatók 20 Ft
kezelési díj ellenében az MVK Rt. jegypénztáraiban.
Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének
díja 20 Ft.
A tárgyhó 1-15. napjain az általános havi bérletszelvények
50
%-os áron válthatók vissza."
"(10) A teljes évre megvásárolt kedvezményes éves, valamint a tanuló
és nyugdíjas bérletek vissza nem válthatók."
2.§.
A 79/1995. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet 4. §. (3), (4) és (5)
bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
"(3)

A megállapított viteldíjon felül 1.500 Ft pótdíjat köteles fizetni az,
aki ......"

"(4) Az 1.500 Ft pótdíj helyszíni pótdíjfizetés esetén 500 Ft-ra
mérséklődik."
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"(5) 1.200 Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és a (3)
bekezdésben meghatározott pótdíjon felül az, aki tartozását 30
napon belül nem egyenlíti ki."
3. §.
A 79/1995. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

4. §.
(1) Ez a rendelet 1997. január 1-én lép hatályba.
(2) Az előreváltott 45 Ft-os vonaljegyek 1997. június 30-ig utazásra
korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően értékkiegészítés
mellett becserélhetők.
M i s k o l c , 1996. december 19.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester
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32.
1. sz. melléklet

a Miskolc Városi Közlekedési Rt. menetrend szerinti
autóbusz és villamos járatain, illetve a
Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán
fizetendő díjak
1.) Autóbusz- és villamos vonalak teljes

hosszán érvényes jegyek:
Emelés mértéke
a.) egy utazásra érvényes vonaljegy
elővételben
b.) egy utazásra érvényes vonaljegy
járművön váltva
c.) 1 naptári napra érvényes napijegy
d.) 5 egymást követő napra érvényes
turistajegy
e.) 14 egymást követő napra érvényes
turistajegy

21,2 %
55 Ft
70 Ft
385 Ft
1.155 Ft
1.373 Ft

2.) Villamos vonalakra érvényes bérletek
a.) tanuló-nyugdíjas arcképes
összvonalas havibérlet
b.) általános arcképes összvonalas
bérlet egész hónapra
c.) általános arcképes összvonalas
bérlet 16-án 0 órától történő
vásárlás esetén
d.) arcképnélküli általános összvonalas
havibérlet
e.) általános arcképes összvonalas
éves bérlet

250 Ft
770 Ft
513 Ft
1.925 Ft
7.770 Ft

3.) Autóbusz vonalakra érvényes bérletek közigazgatási határon
belül (Felsőzsolca elágazás megállóig)
a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet
b.) egyvonalas általános arcképes
bérlet egész hónapra

546 Ft
1.140 Ft

11.szám
c.) egyvonalas általános arcképes
bérlet 16-án 0 órától történő
vásárlás esetén
d.) összvonalas ált. arcképes bérlet
egész hónapra
e.) összvonalas ált. arcképes bérlet
16-án 0 órától történő vásárlás
esetén
f.) összvonalas ált. arcképnélküli
havibérlet

33.

760 Ft
1.680 Ft
1.120 Ft
4.200 Ft

g.) összvonalas ált. arcképes éves
bérlet

16.800 Ft

4.) Autóbusz + villamos vonalakra érvényes kombinált bérletek
közigazgatási határon belül (Felsőzsolca elágazás megállóig)
a.) tanuló-nyugdíjas arcképes
összvonalas havibérlet
b.) általános arcképes összvonalas
bérlet egész hónapra
c.) általános arcképes összvonalas
bérlet 16-án 0 órától történő
vásárlás esetén
d.) arcképnélküli általános összvonalas
havibérlet
e.) általános arcképes összvonalas
éves bérlet

670 Ft
2.060 Ft
1.373 Ft
5.150 Ft
20.600 Ft

5.) A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalára érvényes
vonaljegy ára:
a vonal teljes hosszán elővételben
a járművezetőnél váltva

55 Ft
70 Ft

6.) A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalon érvényes
bérletek:
a.) 7/3 szakaszra érvényes arcképes
általános havibérlet Felsőzsolca
területén

936 Ft

11.szám
b.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes
tanuló-nyugdíjas havibérlet Sajó u. Felsőzsolca végállomás között
c.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes
általános havibérlet Sajó u. Felsőzsolca végállomás között
d.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes
tanuló-nyugdíjas arcképes havibérlet
e.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes

34.

210 Ft

2.100 Ft
336 Ft

arcképes általános havibérlet

3.360 Ft

11.szám

35.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 24/1996.(V.8.) számú, a
települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék
összegyűjtésére és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
A 24/1996.(V.8.) számú rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi
lép:
(1) A rendelet vonatkozásában a Miskolci Közterületfenntartó Kft.
tekintendő közszolgáltatónak.
2.§.
Jelen rendelet 1997. január 1.-én lép hatályba.
M i s k o l c, 1996. december 19.
Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

11.szám

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
71/1996.(XII.23.) sz.
rendelete
Miskolc Megyei Jogú Város városrendezési, városépítési
és szabályozási előírásairól szóló 3/1988. sz. rendeletével
módosított 6/1984. sz. rendelet módosításról
(a Rákóczi u.21.és 23.sz.alatti ingatlanok vonatkozásában)

36.

1.§.
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/1988. sz. rendeletével
módosított 6/1984. sz. rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv
(ÁRT) 145. sz. szelvényén a Rákóczi u. 21. és 23. sz. alatti 8505 és
8504 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában intézményi területfelhasználási
kategóriáról lakóterületté minősíti.
2.§.
Az 1.§-ban meghatározott ingatlanok beépítésénél az Országos
Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) III. építési övezetének zártsorú
beépítésre vonatkozó szabályai alkalmazandók.
3.§.
Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba.
M i s k o l c, 1996. december 19.

Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

11.szám

37.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
72/1996. (XII.23.) sz.
rendelete
az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének
módosításáról
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 az

Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló módosított 12/1996.
(IV.1.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a
következő rendeletet alkotja:
1.§
A Közgyűlés az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének
megállapításáról szóló többször módosított 12/1996. (IV.1.) sz. rendelet
17.053.034 ezer Ft-os bevételi-kiadási főösszegének változatlanul
hagyása mellett az Észak-Magyarországi Regionális Média Centrum
Közalapítványnak - az alapítói részaránynak (50 %) megfelelően - a
megalakítandó KHT törzstőkéjének részbeni fedezeteként 500 ezer Ftot biztosít. Ennek megfelelően a pénzeszköz átadás előirányzatát 500
ezer Ft-tal megemeli a költségvetési általános tartalék terhére.
2.§
A R. 2.§ (5) és (8) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Pénzeszközátadás, támogatások
(a speciális célú támogatás előirányzata)
(8) A költségvetés általános tartaléka

2.205.215 ezer Ft
36.532 ezer Ft

3.§
Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba.
M i s k o l c, 1996. december 19.
Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

11.szám

38.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
73/1996.(XII.23.) sz.
rendelete
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/1992.(X.15.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
1.§.

A 28/1992.(X.15.) sz. rendelet (továbbiakban: R) 2.sz.melléklete
helyébe jelen rendelet melléklete lép:
2.§.
A 11.§.(1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A R 2.sz.mellékletében meghatározott legmagasabb díjak helyett:
a.) lakossági fogyasztók részére fűtési célú felhasználáskor
159,24 Ft/m3/év + ÁFA alapdíj
168,96 Ft/m3/fütési szezon + ÁFA hődij átalányáron és
594,39 Ft/GJ + ÁFA hődij mért fogyasztás esetén
számlázható
b.) lakossági fogyasztók részére melegvíz célú felhasználáskor
20,28 Ft/m3/év + ÁFA alapdíj és
144,00 Ft/vízm3 + ÁFA hődíj
számlázható.
3.§.
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

11.szám

40.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
74/1996.(XII.23.) sz.
rendelete
a Miskolci Fütőmű Kft. által szolgáltatott hőenergia árának
megállapításáról szóló rendelet módosításáról

1.§.
A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

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

11.szám

41.

1.sz.melléklet

A Miskolci Fűtőmű Kft. hőenergia árai ÁFA nélkül
1997. január 1-től

Hődíj

Ft/GJ

Teljesítmény
díj

Ft/MW/év

Pótvíz

Ft/m3

Gőz

Ft/tonna

652,53

3.189.988,00
44,00
2.610,00

11.szám

42.
II.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

XIII-217/4987/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:Kereset indítása az OEP határozata ellen a fekvőbeteg
szakellátási kapacitás lekötése tárgyában

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az 1996. évi LXIII.törvény 12.§.-ának (2) bekezdése alapján
keresetet
indítson a B.A.Z. Megyei Bíróságon az Országos
Egészségbiztositási Pénztár határozata ellen a Semmelweis és a
Diósgyőri Kórház fekvőbeteg
szakellátási kapacitás lekötése
tárgyában.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Egészségügyi Tanácsos
Egészségügyi Bizottság
Határidő: közgyűlést követően azonnal

XIV-218/4529-11/1996.sz. HATÁROZAT:
Tárgy: Polgármesteri beszámoló
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1996. november 11. december 1. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót
elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

11.szám

43.

XIV-219/4683-4/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Polgármesterre átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló 1996. III. negyedévre vonatkozó
beszámolót elfogadta.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
XIV-220/4608-5/1996.sz.HATÁROZAT:

Tárgy:

Beszámoló a
Polgármesteri
kapcsolatos elképzelésekről.

Hivatal

átszervezésével

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - tudomásul véve a Jegyző
beszámolóját a Polgármesteri Hivatal átszervezésének helyzetéről és a
további tennivalókról - az alábbiak szerint határozott:
1. A Városüzemeltetési és Ellátási Osztály közterületfelügyeleti
csoportját 1997. március 31. napjával intézménnyé kell átszervezni.
A Közterületfelügyelet a Piac és Vásárcsarnok Felügyelőséggel
összevonva, Közterület- és Piacfelügyelőség néven, önálló
gazdálkodási jogkörrel jöjjön létre.
2. A közterületfelügyeleti csoport állományában lévő dolgozók
köztisztviselői jogviszányát - áthelyezésükkel - az intézmény
létrejöttével meg kell szüntetni.
3. Az intézmény létrejöttéig a csoport a Városüzemeltetési és
Beruházási Osztály részeként működjön.
4. A Polgármester
 a Közgyűlés 1997. februári ülésén terjessze elő az intézmény
létrehozására vonatkozó javaslatot,

 az intézményvezetői álláshely betöltésére írjon ki pályázatot.

11.szám

44.

5. A Közgyűlés az átszervezés első lépcsőjének végrehajtásával
összefüggésben elrendeli 10 fő köztisztviselői jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi fedezetnek az 1997. évi
költségvetésben való biztosítását.
Felelős: Polgármester
Jegyző
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Szervezési és Közigazgatási Osztály
Intézményi személyzeti referens
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Határidő: - 1997. februári közgyűlés és március 1.
- a pályázati kiírásra: 1997. január 15.

XIV-221/4762-2/1996.sz.HATÁROZAT
Tárgy: Búza téri piac fejlesztése
A Közgyűlés megtárgyalta a Javaslat a Búza téri piac fejlesztésére c.
előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza.
1.a. Készüljön el a Búza téri élelmiszer piac komplex hasznosítási
programja.
Felelős:
Fejér István alpolgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő:
1997. április 30.
b. Az elfogadott komplex hasznosítási program alapján készüljön el
a terület rekonstrukciós programja.
Felelős: Fejér István alpolgármester
Közreműködik: Városi Főépitész Osztálya
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: 1997. szeptember 30.

11.szám

45.

XIV-222/4972/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Petőfi tér és térségének rendezése
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a VF.
45.487/1996.sz. előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot
hozta:
A Petőfi tér és térségére készítendő RRT-ben a tér Ny-i térfalát alkotó
intézményi program optimális nagyságrendje is meghatározandó a
közpark zöldterületi hasznosítás mellett.
Az RRT. jóváhagyása
1997. júniusában kerüljön a Közgyűlés
napirendjei között ütemezésre.

Csak az RRT. jóváhagyása alapján lehet az ingatlan értékesítést
kezdeményezni.
Felelős: Káli Sándor alpolgármester
Közreműködik: Városi Főépitészi Osztály
Határidő: 1997. június
XIV-223/4655-7/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Épületek funkciójához kötődő gépjárműelhelyezési igények
nyilvántartási rendszere.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az építmények funkciójához
kötődő gépjárműelhelyezési igény megoldásának nyilvántartási
rendszeréről szóló VF: 45.503/1996. sz. előterjesztést megtárgyalva az
alábbiakat rendeli el:
1. A Polgármesteri Hivatal építéshatósági feladatokat ellátó szerve
az építmények funkciójához kötődő gépjárműelhelyezési igény
megoldásáról vezzessen nyilvántartást 1997. január 01-től.
2.
3. Felelős: jegyző
4. Közreműködik :Városi Főépítész Osztálya
5. Határidő: 1997. január 01-től folyamatos
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.11.szám
46.
13.
14.
15.A Polgármesteri Hivatal a 13/1996.(IV.1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti parkolóalapba történő befizetéseket elkülönített
számlán tegye lehetővé.
16.
17.Felelős:
polgármester
18.Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
19.Határidő: 1997. január 01-től folyamatos
20.
21.A Polgármesteri Hivatal tegye lehetővé 1997. január 01-től a
nyilvántartás és a befizetések számítógépes adatfeldolgozását.
22.
23.Felelős: polgármester
24.Közreműködik: Informatikai Osztály
25.Határidő: 1998. január 01-től folyamatos
4. A Polgármesteri Hivatal a belváros jelenlegi állapotát mérje fel és
készítsen aktuális nyilvántartást.

Felelős: Jegyző
Közreműködik: Városi Főépitész Osztálya
Határidő: 1997. december 31.
5.A belváros felmérése alapján készüljön javaslat a parkolási
lehetőségek bővítésére, megoldására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Városi Főépitész Osztálya
Informatikai Osztály
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: 1998. márciusi közgyűlés
XIV-224/4973/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Béke Szálló térségében elrendelt épitési tilalmak feloldása
A Közgyűlés a Szövő u.-Tatár u. közötti területre építési tilalmat
elrendelő XIV-258/4698-3/1994. sz. határozatát visszavonja.
Felelős:Káli Sándor alpolgármester
Közreműködik:Városi Főépítész Osztálya
Határidő:azonnal

11.szám

47.

XIV-225/4974/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Óvodai, iskolai testnevelés és gyógytestnevelés fejlesztésének
koncepciója.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése "Az óvodai és iskolai
testnevelés és gyógytestnevelés fejlesztésének koncepciója" tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és a melléklet szerint hagyja jóvá.
Végrehajtására az alábbi határozatot hozza.
1. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjuk elkészítésénél vegyék figyelembe a koncepcióban megfogalmazott feladatokat.
Felelős: Polgármester

Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: óvodák esetén: 1999. szeptember 1.
iskolák esetén: 1998. szeptember 1.
2. A nevelési-oktatási intézmények költségvetésében elkülönítetten
szerepeljen a testi nevelés fejlesztésére szolgáló pénzösszeg.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: évente a költségvetés készítésének időpontja

11.szám

71.

XIV-226/4707-2/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:

Önkormányzati intézmények és gazdálkodó
irányításának és ellenőrzésének szabályozása

szervezetek

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az önkormányzati intézmények
és gazdálkodó szervezetek irányításának és ellenőrzésének
szabályozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak
szerint határozott:
1.)A költségvetési intézmények és gazdálkodó szervezetek
irányításával kapcsolatos feladatokat ágazati tagozódás szerint kell
ellátni.
Ennek megfelelően:
 Az oktatási, kulturális és sport feladatok és intézmények
vonatkozásában a Közoktatási és Közművelődési Osztály,
 Az egészségügyi és szociális ügyekben az Egészségügyi és
Szociális Osztály,

 A városüzemeltetési feladatok, közszolgáltató gazdálkodó
szervek vonatkozásában a Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály,
 Költségvetési, gazdálkodási és ellenőrzési feladatkörben a
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
lásson el irányítási feladatokat.
Az irányítással összefüggő feladatok épüljenek be az egyes hivatali
szervezeti egységek ügyrendjébe, a munkaköri leírásokba.
Felelős: polgármester, jegyző
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetői,
intézményvezetők
Határidő: 1997. augusztus 31.
2.) A közgyűlés az ellenőrzés szabályozás irányainak, szempontjainak
meghatározására tett javaslatot a következők szerint fogadja el:
2.1. Az ellenőrzési szabályzat a közgyűlés hatáskörébe tartozó
kérdéseket rögzítsen, operatív kérdésekkel ne foglalkozzon.
2.2. Az ellenőrzés rendszerében kapjon fokozott szerepet a belső
ellenőrzés. Az intézmények nagyságrendjétől függően működjön
függetlenített belső ellenőr.
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2.3. Az ellenőrzési szabályzat készítésekor gazdasági társaságok ellenőrzésére a jogszabályokkal összhangban lévő javaslat
készüljön.(pld. önkormányzati támogatás folyósítása, stb.)
2.4. Az ellenőrzési szabályzatot a következő területekre kell
kidolgozni:
a.) Controlling jellegű ellenőrzés
b.) Külső, felügyeleti jellegű ellenőrzés két évenként történjen
meg.
c.) Intézményi belső ellenőrzés.
3.) Az ellenőrzési szabályzatot jóváhagyásra az 1997. februári ülésén
kell a közgyűlés elé beterjeszteni.
Felelős: polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály
Jogi és Igazgatási Bizottság
Határidő: a közgyűlés 1997. februári ülése

XIV-227/4976/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Megüresedett intézményi ingatlanok hasznositása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a megüresedett
intézményi ingatlanok hasznosításáról szóló Va:31.207-17/1996.sz.
elôterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1./ Visszavonja a VII-100/4789/1996. sz. határozatát és a
VII-112/4809/1996.sz. határozatának 4., 5. pontját.
2./ A következô házasingatlanokat átadja a MIK Rt-nek azzal, hogy
azokat maximum 5 éves idôtartamra adja bérbe:
1./ Miskolc, Budai József u. 2.
2./ Miskolc, Csabai kapu 8.
3./ Miskolc, Kiss tábornok u. 84.
Felelôs: Polgármester
Közreműködik: Vagyonkezelô és Vállalkozói Osztály
MIK Rt
Határidô: 1996. december 31.
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XIV-228/4977/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:

Szervezeti és Működési
hatásköri átruházása

Szabályzatok

jóváhagyásának

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a művészeti- és közművelődési intézmények szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskörét a
Polgármesterre ruházza át.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: azonnal
XIV-229/4889-2/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Szlovák Kisebbségi önkormányzat elhelyezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVII. tv. 59 §
(1) bekezdése, a 20/1995. (III.3.) Korm. sz. rendelet 17. §-a, valamint a
IX-156/4889/1996. sz. határozata 4. pontja alapján a helyi Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat elhelyezéséről az alábbi határozatot hozza:
1. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tartós, ingyenes, kizárólagos
használatába
adja
a
Fazola
Henrik
Általános
Iskola
bükkszentlászlói telephelyén a (Fő út 103. sz., hrsz. 39.189) 2. sz.
épületben 77 m2-en található - általuk eddig ideiglenesen használt irodát, nagytermet a hozzá tartozó vizesblokkal.
Ezzel egyidejűleg a Fazola Henrik Általános Iskola alapító okiratát a
telephely vonatkozásában a 3. sz. melléklet szerint módosítja.
Felelős: Kobold Tamás polgármester
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: 1997. június 30.
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2. A Közgyűlés utasitja a Polgármest, hogy vizsgáltassa felül az oktatás
e helyen történő folytatását és az oktatási intézmény további
sorsával kapcsolatban terjesszen javaslatot a közgyűlés elé.
Felelős: Kobold Tamás polgármester
Közreműködik: Épitési és Beruházási Osztály
Közoktatási és Közművelődési Osztály
Határidő: az 1997. évi költségvetés elfogadása

XIV-230/4866-3/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Észak-Magyarországi Regionális Média Centrum Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása.
A Közgyűlés az Észak-magyarországi Regionális Média Centrum
Közalapítvány Alapitó Okirat módosításáról szóló javaslatot elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a B.A.Z. Megyei Önkormányzattal
együtt a módosítással kapcsolatos intézkedést tegye meg.

1. Az Alapító Okirat I/2. pontjában a közalapítvány székhelye:
3530.Miskolc,Mindszent tér 1-3.
2. A közalapítvány céljait tartalmazó I/5. pont feladattal bővül - a
médiával kapcsolatos oktatási tevékenység.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Jegyzői Iroda
Határidő: azonnal
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XIV-231/4978/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Malomszög u.4.sz.alatti önkormányzati házasingatlan egy
részének elidegenítése.
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eü. 12372/1996.számú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése
1./ Miskolc, Malomszög u.4.sz. alatt lévő 1774 sz. tulajdoni lapon
nyilvántartott 1864/1. hrsz.-ú, 3465 m2 területű házasingatlan
267/803 részét a Semmelweis Kórháztól 1996. december 31.
határnappal elvonja. Ennek megfelelően a Semmelweis Kórház
alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.
2./ Miskolc, Malomszög u.4.sz. alatt lévő 1774.sz. tulajdoni lapon
nyilvántartott 1864/1. hrsz-ú 3465 m2 területű házasingatlan
267/803 részét elidegenítésre kijelöli a PPS-MED Egészségügyi
Szolgáltató Kft. (Miskolc, Malomszög u.4.sz.) részére egészségügyi
célú hasznosításra, pályázati eljárás nélkül, összesen 8.183.eFt
vételárért, amely összeg a felépítményre számított 1.999.eFt. ÁFÁ-t
is tartalmazza. Vevő a vételárat az alábbiak szerint köteles
megfizetni:




szerződéskötéskor a vételár 50 %-át, azaz 3.492 eFt-ot,
valamint a 1.999 eFt. összegű ÁFÁ-t.,
a vételár hátralékát 1998-tól kezdődően 2 év alatt évenkénti
egyenlő részletekben a jegybanki alapkamattal legkésőbb 1999.
július 30-ig.

Az adásvételi szerződésben a szolgáltatás megszűnése esetére
visszavásárlási jogot köt ki, illetve kötelezettséget vállal.
3./ A Vevő köteles, mint a megnevezett ingatlanrész tulajdonosa, az
egész ingatlant társasházzá alakítani.
4./ Megbízza a MIK Rt. Igazgatóját az elidegenítéssel kapcsolatos
feladatok ellátására.

11.szám

76.

5./ Az ingatlanrész értékesítéséből befolyt összeget a Malomszög
u.4.sz. alatti gyermekorvosi körzetek és védőnői szolgálatok
elhelyezéséhez szükséges kialakításhoz kell felhasználni.
A rendelő üzembehelyezésének végső határideje: 1997. július 31.
Felelős: Polgármester
Közreműködik:Egészségügyi Tanácsos a koordinálásban,
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
a vagyonelvonásban,
Semmelweis Kórház Igazgatója vagyonátadásban,
MIK Rt. Igazgatója elidegenítésben,
Határidő: határozatot követően azonnal
XIV-232/4690-9/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: A Közgyűlés VIII-125/4654-4/1996.sz.határozatának módositása
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1996. évi költségvetési
egyensúly és gazdálkodás stabilitásának biztosítása tárgyú, VIII125/4654-4/1996. sz. határozatának 1/f.) pontját - figyelemmel az
önkormányzat pénzügyi helyzetére is - visszavonja.
Felelős: polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

Határidő: azonnal
XIV-233/4520-3/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: A Közgyűlés 1997. I. félévi munkaterve
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1997. I.félévi munkatervét a
melléklet szerint állapítja meg.
Határidő és felelős: munkaterv szerint
(Munkaterv külön kiadványban)
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XIV-234/4975/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Tömegközlekedés 1997. évi viteldíjai
Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése
megtárgyalta
Vü.:21.811-2/1996. sz. előterjesztést, s az alábbiakról határozott:

a

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tömegközlekedés 1997. évi viteldíjai
és hozzá kapcsolódóan az autóbuszteljesítmény, valamint az MVK
Rt. önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek meghatározásra:
21,2 %-os átlagos tarifaemelés 3,8 %-os autóbusz teljesítménycsökkenés, valamint 530 MFt-os önkormányzati támogatás.
Felelős: Polgármester
MVK Rt. igazgatója
Közreműködik:Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: folyamatos
XIV-235/4700-3/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Pályázat kiírása a települési szilárd hulladék részét képező
háztartási hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a háztartási
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás helyzetéről szóló
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLII.
törvényben foglaltak alapján nyílt pályázatot ír ki a települési szilárd
hulladék részét képező háztartási hulladék összegyűjtésére és
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás
teljeskörű és kizárólagos ellátására, beleértve az önkormányzat
tulajdonában lévő hulladéklerakók üzemeltetését is.
Felelős: Fejér István alpolgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik: Városüzemeltetési és Városellátási Osztály
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2. A pályázatokat a Közgyűlés bírálja el.
3. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése Dr.Ráski László, a Miskolci
Közterületfenntartó Kft. ügyvezetői igazgatói kinevezését 1997.
március 31-ig meghosszabbítja.
XIV-236/4988/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Kórházak müködési előlegéhez garanciavállalás
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Semmelweis és a Diósgyőri
Kórház működési előlegéhez szükséges garanciavállalásról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:
1.) Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a kórházak 150.683 E Ft
összegű működési előlegéhez 1999. június 30-ig a működőképesség
megőrzése érdekében garanciát vállal.
2.)Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos nevében az
előlegfolyósításhoz szükséges okmányokat aláírja.
Felelős: polgármester
Közreműködik: Eü. tanácsos
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: azonnal

XIV-237/3938-2/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: LIBRA Rt. részvények értékesitésére vonatkozó határozat
módositása
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 29.66047/1996. számú előterjesztést és úgy dönt, hogy a LIBRA
Gyógyszerkereskedelmi Rt.-ben 93.132 eFt-os részesedését a LIBRA
Rt. és a B.A.Z. Megyei Közgyűlés által lebonyolítandó nyilvános,
kétfordulós pályázat keretében értékesíti.
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1.)A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a korábban hozott XI186/4938/1996. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2.)Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze az ARAGO
befektetési Holding Rt.-vel megkötött Va:29.660-39/1996. számú
megbízási szerződés felbontását.
3.)Elfogadja, hogy a részvények vételi árfolyama minimum 175 %.
4.)A vételi ajánlatot tevő vállaljon kötelezettséget arra, hogy a LIBRA
Gyógyszerkereskedelmi Rt. közgyűlése által 1996. július 31-én
elfogadott 2/1996. (VII.31.) számú határozata szerint a
patikaprivatizációt végrehajtja.
5.)A
LIBRA Rt. Igazgatósága és a társaságban tulajdonos
önkormányzatok által létrehozott Tulajdonosi Bizottságba Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére dr. Szabó
István osztályvezetőt hatalmazza fel.
6.)Miskolc
Megyei
Jogú Város Önkormányzata a LIBRA
Gyógyszerkereskedelmi Rt.-ben meglévő részvényeit letétbe helyezi
és a pályázati kiírásnak megfelelően 1997. január 31-ig dönt a
részvények értékesítéséről.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a letéti szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködik:

- a letéti szerződés előkészítésében:
Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
- a részvények letétbe helyezésében:
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Határidő: 1996. december 31.
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XIV-238/4991/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:

Ujgyőri főtéren megszüntetett villamosremiz
városrendezési végrehajtása, tulajdonrendezése.

területének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 30.6936/1996. sz. előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
- Egyetért és tudomásul veszi, hogy az Újgyőri főtér városrendezési
terveknek megfelelően került kialakításra.
- Hozzájárul, hogy az autóbusz pályaudvar 21.790/6 hrsz-ú - 8137 m2
ingatlan, továbbá a 21.790/1 hrsz-ú ingatlanból visszamaradt 21.790/3
hrsz 1756 m2 területű ingatlan - okiratban foglaltak szerint - az MVK
Rt. tulajdonaként kerüljön Földhivatali bejegyzésre.
Felelős:Polgármester
Közreműködik: MVK Rt. / okiratok elkészítése /
Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály
Határidő:azonnal
XIV-239/4993/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati oldal képviselőinek
megválasztása.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1997. január 1-től létrejövő
B.A.Z. megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati oldala tagjaiként:

Szentesiné Szilágyi Gizellát,
Üveges Lajost,
Bene Zsuzsannát választja meg.
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XIV-240/4994/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy:Közoktatási
és
keresetkiegészitése

művelődési

dolgozók

egyszeri

A Közgyűlés a közoktatási-, közművelődési,- közgyűjteményi- és
művészeti dolgozók egyszeri keresetkiegészítéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta, a Miskolci Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető
Tanácsában létrejött megegyezés alapján a felosztást az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyta. Az összeg kifizetéséhez a támogatást
biztosítja.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály
Határidő: azonnal
XIV-241/4995/1996.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Városi Televizió Közhasznú Társaság Könyvvizsgálójának
megválasztása.
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése öt év időtartamra
(1996.december 31-től 2001. december 31-ig) Fekete Tibort választja
meg a Miskolc Városi Televízió Kht. könyvvizsgálói feladatainak
ellátására.
Díjazását 30.000,-Ft + ÁFA/hóban állapitja meg.
Felelős: Polgármester

Miskolc Városi Televízió Kht.
ügyvezető igazgatója
Határidő: 1996. december 31.
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