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I. 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
 
(1997. március 27-i Közgyűlés) 
 
 
 
- 9/1997.(IV.1.) sz. rendelete az önkormányzat 1996. évi 

zárszámadásának elfogadásáról. 
(Külön kiadványban jelenik meg) 
 

- 10/1997.(IV.1.) sz. rendelete  az önkormányzat tulajdonában 
lévő viziközműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg az általa biztosított szennyvíz- 
elvezetés szolgáltatásért fizetendő díjak- 
ról és dijalkalmazási feltételekről szóló 
13/1994.(IV.8.) sz. önkormányzati rende- 
let módosításáról. 
 

- 11/1997.(IV.1.) sz. rendelete  Miskolc Észak-keleti iparterület 
városrész helyi építési előírásairól és az 
egyes építési munkák engedélyezéséről. 
 

- 12/1997.(IV.1.) sz. rendelete a Miskolc-Görömböly szabályo- 
zási és helyi építési előírásairól. 
 

- 13/1997.(IV.1.) sz. rendelete a Miskolc megyei jogú Város 
városrendezési, városépítési és szabá- 
lyozási előírásairól szóló 3/1988.sz.rende- 
lettel módosított, 6/1984.számú rendelet  
módosításáról (Tömörkényi u. nyomvona- 
lát érintően) 
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- 14/1997.(IV.1.) sz. rendelete Miskolc megyei jogú Város 

városrendezési, városépítési és szabá- 
lyozási előírásairól szóló 3/1988.sz. 
rendeletével módosított 6/1984.számú  
rendelet módosításáról (a Lórántffy Zs.u.- 
Muhi u. - DiGÉP Rt. kerítése - Szinva 
patak által határolt terület vonatkozásá- 
sában) 
 

- 15/1997.(IV.1.) sz. rendelete Miskolc megyei jogú Város 
városrendezési, városépítési és szabályo-  
zási előírásairól szóló 3/1988.sz. rende- 
letével módosított, 6/1984.számú rende- 
let módosításáról (Vörösmarty úti 
lakótelep közparkjának vonatkozásában) 
 

- 16/1997.(IV.1.) sz. rendelete az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 55/1995. 
(X.30.) sz. rendelet módosításáról 
 

- 17/1997.(IV.1.) sz. rendelete a települési képviselők, a 
tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok 
tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és 
költségtéritéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. 
rendelet módosításáról 
 

- 18/1997.(IV.1.) sz. rendelete a szociális  ellátásokról, a 
rendszeres nevelési segély és a 
lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 
15/1996.(IV.1.) sz. rendelet módosításáról 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1997. március 27-i Közgyűlés) 
 
- IV-34/23.045-3/1997.sz. Polgármesteri beszámoló 

 
- IV-35/23.263/1997.sz. Beszámoló az átruházott hatáskö- 

rök gyakorlásáról 
 

- IV-36/23.335/1997.sz. 1996. évi zárszámadási adatok 
közzététele 
 

- IV-37/23.152/1997.sz. Polgármesteri Hivatal ügyrendje 
 

- IV-38/23.341/1997.sz. MIK.Rt. 1997.évi bérleményüze- 
meltetési és gazdálkodási terve 
 

- IV-39/23.342/1997.sz. Könyvvizsgálói megbízás meg- 
hosszabbítása 
 

- IV-40/23.343/1997.sz. Közoktatási intézményhálózat 
korszerűsítése érdekében  1997. 
évben végrehajtandó és a 
közoktatási törvényből adódó 
feladatok 
 

- IV- 41/23.095-2/1997.sz. Beszámoló a háziorvosi-, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásról, valamint az 
Oxytrans Kft-vel kötött megál- 
lapodás teljesítéséről 
 

- IV- 42/23.300/1997.sz. Együttműködési megállapodás  a 
kisebbségi önkormányzatokkal 
 

- IV- 43/23.344/1997.sz. Városi Rendőrkapitányság terü- 
letének telekkiegészitése 
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- IV- 44/23.345/1997.sz  Miskolci Hőszolgáltató Kft.ingat- 

lanának telekkiegészitése 
 

- IV- 45/23.346/1997.sz. Mihályka elnevezésű, 62.240/15 
hrsz.-ú termőföldet értékesítésre 
kijelölő XII-193/4804-2/1997.sz. 
határozat módosítása 
 

- IV- 46/23.347/1997.sz. Pázsit u.6.sz.alatti önkormányzati 
házasingatlan egy részének  
(szolgálati lakás) elidegenítése 
 

- IV- 47/23.348/1997.sz. Drozsnyik István plasztikájának 
köztéri elhelyezése 
 

- IV- 48/23.349/1997.sz. 30.sz.Általános Iskola névfelvé-  
vétele 
 

- IV- 49/23.349-2/1997.sz. Mátyás király u.17. Napközi  
Otthonos Óvoda névfelvétele 
 

- IV- 50/23.349-3/1997.sz. Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakmunkásképző és Szakiskola 
névfelvétele 
 

- IV- 51/23.350/1997.sz. Nevelési Tanácsadó Intézet Alapí- 
tó Okiratának módosítása 
 

- IV- 52/23.368/1997.sz. Polgármester és alpolgármesterek 
illetményének megállapítása 
 

- IV- 53/23.380/1997.sz. Tanácsnokok megválasztása 
 

- IV- 54/23.410/1997.sz. Pályázat benyújtása - az 1997. 
évben megvalósuló munkaviszony 
megszűnések többletkiadásaihoz - 
egyszeri hozzájárulás elnyeré- 
sére. 
 

- IV- 55/23.406/1997.sz. GEERS Hallókészülék Kereske- 
kedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
feladatellátási megállapodás meg- 



kötése 
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- IV- 56/23.423/1997.sz. Dr.Ráski László ügyvezető igaz- 

gató megbízásának meghosszab- 
bítása 
 

 
 
(1997. március 27-i zárt Közgyűlés) 
 
 
 
- IV- 57/23.227-2/1997.sz. Közterület- és Piacfelügyelőség 

intézményvezetői álláshelyének 
betöltése 
 

- IV- 58/23.099-3/1997.sz.  Fellebbezések elbírálása egyedi 
szociális hatósági ügyekben 
 

- IV- 59/23.403/1997.sz. Bizottsági tag választása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

9/1997.(IV.1.) sz. 
rendelete 

az önkormányzat 1996. évi  zárszámadásának elfogadásáról 
 

(Külön kiadványban jelenik meg) 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
10/1997.(IV.1.) sz.  

rendelete 
 

az önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg az általa biztosított szennyvízelvezetés-szolgáltatásért 

fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről szóló 
13/1994. (IV.8.) sz.  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. §. 
 

A 8/1995. (III.07.),  a 32/1995. (V.30.) és a 2/1996. (II.1.) sz. 
önkormányzati rendeletekkel módosított 13/1994. (IV.08.) sz. rendelet 
1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. §. 
 
A módosított 13/1994. (IV.08.) sz. rendelet 2. sz. mellékletének          5.) 
pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
"5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es 
körzetben lakók száma szerint 40 lit/fő/nap" 
 

3. §. 
 

Jelen rendelet 1997. április 1-én lép hatályba. 
 
M i s k o l c ,  1997. március  27. 
 



Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                     Kobold  Tamás sk.  
           jegyző                                                        polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

 
 
Fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetési díjak a 10/1997.(IV.1.) sz. 
önkormányzati rendelethez: 
 
 
 
 
                                                                                     (Ft/m3) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szolgáltató                   Ivóvízszolgáltatás           Szennyvízelvezetés és 
megnevezése                    (ivóvízdíj)                     kezelés szolgáltatás 
                                                                                    (csatornadíj) 
                                   lakosság     egyéb             lakosság         egyéb 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Miskolci Vízmű Rt.        85,90       115,70              52,70             63,20 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.)  A díjakat 12 %-os általános forgalmi adó terheli. 
 
2.)  Lakossági díjtételeket kell alkalmazni; 
 

a.) a magánszemély nem vállalkozási célú (háztartási) ivóvíz-
használata, 

 
b.) távmelegvíz-szolgáltatást végző szervezet kizárólag lakossági 

melegvízellátást szolgáló vízhasználata, 
 

c.) az ingatlanok kezelési teendőit ellátó szervezetek (MIK Rt., 
lakásszövetkezetek, társasházak) lakásként hasznosított 
(használt) lakás ingatlanaiban megvalósuló ivóvíz használata 
esetén. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

11/1997.(IV.1.) sz. 
 rendelete 

a 
Miskolc, Észak-keleti Iparterület városrész helyi építési előírásairól 

és az egyes építési munkák engedélyezéséről 
 
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. sz. 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. 
 

1.§. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc, ÉK-i Iparterület részben belterületi 
területére, részben a csatlakozó külterületekre a Részletes Rendezési 
Terv (RRT) szabályozási tervlapján feltüntetett tervezési terület határain 
belül. 

  
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket és 

területet alakítani, épületet, továbbá - a bányaműveléshez szükséges 
földalatti építmények kivételével - műtárgyat és más építményt tervezni 
és kivitelezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, 
bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az 
általános érvényű hatósági előírásoknak (az OÉSZ, szabványok, stb.) 
és e rendelet, valamint a rendezési terv szabályozási tervének együttes 
alkalmazásával szabad. 
 

2.§. 
 

Általános előírások 
 

(1) A város bel- és külterületi határát a szabályozási terv határozza meg. 
  
(2) A szabályozási terv alapján belterületbe vonásra kerülő területek 

rendeltetését a szabályozási terv határozza meg. 
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3.§. 
 

(1) Műemlékvédelmi környezetbe a területen sem településrészek, sem 
épületek nem tartoznak. 

  
(2) Városképileg védendő a Vágóhíd utca tengelyében lévő - Adler Károly 

tervezte - körvágóhíd főépületének nyugati látványa. A nyugati 
telekhatáron csak áttört kerítés és kapu építhető. 
 

4.§. 
 

A rendelet hatálya alá eső területen állattartás céljára szolgáló 
melléképületek az Országos Épitésügyi Szabályzat (OÉSZ) általános 
előírásai és a vonatkozó hatályos  önkormányzati rendelet helyi 
előírásai alapján engedélyezhetők. 
 

5.§. 
 

A rendelet hatálya alá eső területen minden építési telekre a 
gépjárművel történő közvetlen behajtás lehetőségét biztosítani kell. 
 

6.§. 
 

A rendelet hatálya alá eső területen az építési és használatbavételi 
engedélyezési eljárásról szóló 12/1986.(XII.30.) ÉVM. sz. rendelet 8.§-
ának 20./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő építési 
munkák is csak építési engedély alapján végezhetők: 
 
a.) Közterületről látható, 1 m2-nél nagyobb hirdetőberendezés, cég- 

vagy címtábla létesítése, homlokzatra történő festése. 
  
b.) Mindenfajta terepszintváltozás (bevágás, töltés), amely meghaladja 

a 0,5 m-t. 
7.§. 

 
(1) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket egyaránt alkalmaz. 
  
(2) Kötelező elemek a következők: 
 a.) A területfelhasználási egységek és az egyes építési  
      övezetek    határvonalai, övezeti besorolása. 
 b.) Kötelező építési vonal, a telkek elő-, oldal-,  
      hátsókertjeinek minimális méretei. 
 c.) Utak szabályozási szélessége. 



 d.) Utcai homlokzatmagasság. 
 e.) Beépítési százalék maximális értéke. 
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(3) Irányadó szabályozási elemek: 
  
 a.) Kötelező szabályozással nem érintett meglévő telekhatárok. 
 b.) A tömbön belül szaggatott vonallal ábrázolt beépítési vonalak. 
 c.) Szaggatott vonallal ábrázolt javasolt utak, melyek egyben  
      tilalmi zónák, területükre építmény nem építhető és a  
      telek beépítettségénél figyelembe kell venni. 
  

8.§. 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó terület a szabályozási és 
területfelhasználási terv szerint a következő területfelhasználási 
egységekre tagozódik: 

  
 a.) lakóterület 
 b.) intézményterület  
 c.) ipari- és raktárterület 
 d.) közlekedési terület  
 e.) védőerdő 
 f.) közpark 
 g.) egyéb rendeltetésű terület. 
  
(2) A területfelhasználási egységek övezeti tagolása: 
 a.) Lakóterület: 
  
 - OÉSZ szerinti II. építési övezet 
 - OÉSZ szerinti III. építési övezet 
  
 b.) Intézményterület: 
  
 - 33-as övezet: városi szintű ellátás számára, valamint az ennél maga- 
                          sabb szintű intézmények területe, 
 - 34-es övezet: elsősorban az alap fokú ellátás számára, 
 - 35-ös övezet: a jelentős zöldfelületet igénylő intézmények számára. 
  
 c.) Ipari- és raktárterület: 
  
 - 42-es övezet: egyéb ipari építmények számára, 
 - 43-as övezet: elsősorban raktár számára. 
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9.§. 
 

Lakóterületek 
 

(1) A lakóterületek övezeti, beépítési mód szerinti alövezeti tagolását a 
szabályozási terv határozza meg. 

  
(2) A rendelet hatálya alá eső területen az alábbi lakóterületi alövezetek 

jelennek meg: 
  
 L II-IKR-K ; 
   5,00-7,50 
 L II-IKR-Z 
   5,00-7,50 
 L III-O-K 
     4,50 
 L III-SZ-K 
     4,50 
 L III-IKR-K 
     4,50 
 L III- K 
    4,50 

10.§. 
 

Intézményterület 
 

(1) A szabályozási terven "BTK" jelöléssel ellátott területeken új épület 
elhelyezése, meglévő épület bővítése, egyéb fejlesztés beépítési terv 
alapján engedélyezhető. 

  
(2) A meglévő intézmények bővítésénél figyelembe kell venni az épület 

építészeti környezetét, a városképet gazdagító illeszkedést. 
  
(3) Intézményterületen lakófunkció elhelyezése esetén a környezetvédelmi 

ártalmakkal szembeni kellő védelemről gondoskodni kell. 
  
(4) A területfelhasználási egységek maximális beépítettségét, a maximális 

homlokzatmagasságot a szabályozási terv tartalmazza. 
  
(5) A magassági adatokat a telek megközelítését biztosító út 

koronaszintjéhez kell mérni. 
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11.§. 
 

Iparterület  
 

(1) Ipari létesítmények elhelyezése, bővítése csak a szabályozási előírások 
szerint, valamint az OÉSZ 1. sz. mellékletében foglalt védőtávolságok 
betartásával történhet. 

  
(2) Környezetvédelmi szempontból veszélyes technológiák telepítése 

előzetes környezetvédelmi tanulmány alapján lehetséges. 
  
(3) Árvízvédelmi okok miatt a Sajó-folyó partmenti 100 m-es sávjában 

pince nem létesíthető. 
  
(4) A meglévő árvédelmi töltés fejlesztési szelvényméretétől számított 10 

m-es fenntartási, kezelési sávot, illetve a Sajó-folyó partélétől számított 
6 m-es kezelési sávot beépíteni nem lehet, azt szabadon kell hagyni. 

  
(5) Az árvízszint alá süllyesztett üreges műtárgyat (tároló tartályok, 

medencék, stb.) csak árvízi nyomásra és felúszás ellen méretezett, 
vízzáró határolókkal ellátott módon lehet építeni. 
 

12.§. 
 

Közlekedési területek 
 

(1) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási 
szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv és előírások, az út 
mintakeresztszelvények, valamint a szakági közlekedésfejlesztési 
javaslat tartalmazza. 

  
(2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén 

létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. 
  
(3) A közúthálózat számára biztosítandó területsávok a következők: 
  
 a.) városi főforgalmi út: 40,00 m 
 b.) város forgalmi utak: 25,00-30,00 m (a szabályozási terven  
      jelöltek szerint) 
 c.) gyűjtőutak: 22,00-25,00 m (a szabályozási terv szerint) 
 d.) ipari utak: 18,00-22,00 m 
 e.) egyéb, alsóbbrendű kiszolgáló utak: 12,00-16,00 m. 
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13.§. 
 

Zöldterület, zöldfelületek 
 

(1) Ártéri erdőkben a növényzet telepítése árvízvédelmi szempontból 
megfelelő fajok kiválasztásával történhet. 

  
(2) Az iparterületek mentén kijelölt védőerdők területét fásítani szükséges. 
  
(3) Közparkokat, közkerteket, intézmények, ipari területek zöldterületét, 

közlekedési területek fásítását kertészeti terv alapján kell létesíteni. 
  
(4) Ipari létesítmény telepítése során vagy meglévő létesítmény 

fejlesztésénél a telekhatárok mentén kialakuló szabad területen 
környezetvédelmi szempontból hatékony növényzet telepítését kell 
előirányozni. 
 

14.§. 
 

Egyéb rendeltetésű területek 
 

(1) A záportározók és környezetük a vízrendezési javaslatban foglaltak, a 
szabályozási terv, illetve a vízügyi jogszabályokban szereplő előírások  
együttes alkalmazásával alakítandók ki. 

  
(2) A védgát kiépítése során kialakított árvízvédelmi szempontokat minden 

azt érintő beavatkozásnál figyelembe kell venni, minden módosítás 
csak a védelmi képesség javításával járhat. 
 
 

15.§. 
 

A környezet védelme 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen csak olyan létesítményeket 
szabad elhelyezni, amelyek a védőtávolságokon kívül található lakó-, 
vagy intézményterületek felé az üzemek együttes káros hatását nem 
növeli a megengedett mérték fölé. 

  
(2) A területen folytatott valamennyi tevékenység végzése során be kell 

tartani a környezet védelmére vonatkozó általános és helyi előírásokat. 
  
(3) Új fűtési mód kialakítása esetén fa-, szén-, olaj energia nem 

használható fel. 
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(4) Saját hatósági jogkörbe tartozó új technológiák csak környezeti 

hatásvizsgálat alapján végezhetők. 
  
(5) A területen hulladék végleges elhelyezése tilos. 

 
16.§. 

 
Közművek 

 
(1) A közművek területigényes létesítményeit a szakági tervlapokon 

feltüntetett területeken kell elhelyezni. 
  
(2) Közműpótló berendezést valamennyi érintett szakhatóság 

hozzájárulása alapján lehet létesíteni. 
 
 

II. FEJEZET 
 

17.§. 
 

Zárórendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv a kihirdetés napjától 
hatályosak. 

  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Miskolc Megyei Város 

3/1988. sz. rendeletével módosított 6/1984. sz. rendelettel jóváhagyott 
Általános Rendezési Terv (ÁRT) az 1.§. (1) bekezdésében 
meghatározott területre vonatkozóan a jelen RRT szerint módosul. 

  
(3) E rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig I. fokú határozattal még 

el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
M i s k o l c, 1997. március 27. 
 
 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                   Kobold Tamás sk. 
          jegyző                                                       polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

12/1997.(IV1.)  sz.  
rendelete 

 
Miskolc-Görömböly szabályozási és helyi építési előírásairól 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának testülete az 1990. év 
LXV. tv. 10.§. /a/ bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá az 
építésügyről szóló 1964. évi III. tv. végrehajtására kiadott 
30/1964.(XII.2.) Korm. sz. rendelet 27.§. /4/ bekezdésében, valamint a 
2/1986.(II.27.) ÉVM. sz. rendelettel közzétett Országos Építésügyi 
Szabályzat (OÉSZ) 6.§. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következő rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
 

1.§. 
 

Előírások hatálya 
 

1. Jelen előírások hatálya Miskolc-Görömböly városrészének belterületére 
és belterületbe javasolt területére terjed ki, az Részletes Rendezési 
Terv (RRT) felülvizsgálat szabályozási tervén (a továbbiakban: terv) 
jelölt tervezési terület határain belül. 
  

2. A rendelet hatálya alá eső területen területet felhasználni, telket és 
területet alakítani, továbbá - a bányaműveléshez szükséges földalatti 
építmények kivételével - műtárgyat és más építményt tervezni és 
kivitelezni, építeni, felújítani, helyreállítani, bővíteni és lebontani, 
valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű 
hatósági előírásoknak (az OÉSZ, szabványok, stb.) és e rendelet, 
valamint a rendezési terv szabályozási tervének együttes 
alkalmazásával szabad. 
 

2.§. 
 

Általános előírások 
 

1. A tervben 
 a) kötelező szabályozási elemek: 
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 a folytonos vonallal jelölt szabályozási vonalak (utak szélessége, 
építési vonal, tömbhatárok), 

 a területfelhasználási egységek, 
 az övezeti jellemzők (beépítési mód, homlokzatmagasság, stb.). 

 b.) irányadó szabályozási elemek: 
 a szaggatott vonallal jelölt szabályozási vonalak, 
 a meglévő telekhatárok. 

  
2. A kötelező szabályozási elemek csak a terv módosításával 

változtathatók meg, kivétel a helyi szabályozású tömb határvonalának 
megváltoztatása. 

  
3. A rendelet hatálya alá eső területen az építési és használatbavételi 

engedélyezési eljárásról szóló és többször módosított 12/1986.(XII.30.) 
ÉVM. sz. rendelet 8.§.-ának 20.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következő építési munkák is csak építési engedély alapján 
végezhetők: 

 a.) közterületről láthatóan alkalmazott mindenfajta - 1 m2-nél nagyobb -  
      reklám, hirdetőberendezés létesítése, festése, felszerelése. 
  

4. Műemlékvédelem alá az alábbi ingatlanok tartoznak: 
 Görög katólikus templom (MJ) Szolártsik tér (42.641/2 hrsz.) 
 Római katólius kápolna (MJ) Szolártsik tér (42.632 hrsz.) 

 
A műemlékekkel szomszédos ingatlanokon történő építési 
engedélyezéshez az Országos Műemlékvédelmi Hivatal szakhatósági 
hozzájárulását be kell szerezni. 

 
3.§. 

 
A rendelet hatálya alá eső terület a következő területfelhasználási 
egységekre tagozódik: 
 
a.) lakóterület  
b.) intézményterület 
c.) lakó- és intézményterület  
d.) iparterület  
e.) közlekedési terület 
f.) zöldterület 
g.) erdőterület 
h.) egyéb rendeltetésű terület  
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4.§. 

 
Levegőtisztaság-védelem 

 
1. A terület levegőtisztaság, környezetet veszélyeztető tevékenységek 

szempontjából védett I. kategóriába tartozik. 
  
2. A területen folytatott valamennyi tevékenység végzése során be kell 

tartani a levegőtisztaság védelmére vonatkozó általános és helyi 
előírásokat. 
 

5.§. 
 

Zajvédelem 
 

1. Az általános érvényű zajterhelés határértékeket a vonatkozó hatályos 
jogszabály mellékletei tartalmazzák. 

  
 E szerint a rendelet hatálya alá tartozó 

 lakó, intézmény és zöldfelületek területére  a hivatkozott rendelet 1. 
sz. melléklete 2. sorának előírását kell alkalmazni, 

 ipari területekre vonatkozó zajtechnikai határértékek 80 db (A) 
  
2. A környezetet veszélyeztető technológiák csak környezeti 

hatásvizsgálat alapján engedélyezhetők. 
  
3. A területen folytatott valamennyi tevékenység végzése során be kell 

tartani a zajvédelemre vonatkozó általános és helyi előírásokat. 
 

6.§. 
 

Bel- és külterület 
 

1. A terv alapján belterületbe vonható az Apátsági út északi oldala, a 
Templomhegy út északnyugati oldala a szabályozási terven jelölt 
módon. 

  
2. Belterületből kizárandó a Harsányi úttól keletre eső terület. 
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7.§. 
 

Építési tilalom 
 
Közút létesítése miatt a 42.929 hrsz-ú ingatlanra tíz évig fennmaradó 
építési tilalmat kell elrendelni. 
 

8.§. 
 

Lakóterületek 
 

1. A lakóterületek építési övezet szerint besorolását a szabályozási terv 
tartalmazza. 

  
2. Görömböly lakóterülete az alábbi építési övezetekre tagolódik: 
 a.) az OÉSZ III. és IV. építési övezetei szerinti meglévő és  
      tervezett lakóterületek, 
 b.) helyi szabályozású építési övezet a meglévő lakóterületekre. 
  
 L  H-01  Az övezetbe 10 m-nél kisebb telekszélességű vagy  
           15 m-nél kisebb mélységű, valamint a szomszédos  
           épületek elhelyezkedése miatt nem beépíthető telkek tartoznak. 
  
 L H-02   Az övezetbe 400 m2-nél kisebb területű telkek tartoznak. 
  
 L H-03   Az övezetbe oldalhatáron álló beépítés esetén 10-14 m,  
 4,5 (6,5)  szabadonálló beépítés esetén 10-16 m telekszélességű,  
            400 m2-nél nagyobb területű telkek tartoznak. 
  
 L H-04   Az övezetbe 15-25 m telekmélységű, 400 m2-nél  
 4,5 (6,5)   nagyobb   területű telkek tartoznak. 
  
 L H-05  Az övezetbe 25-35 m telekszélességű, 400 m2-nél  
 4,5 (6,5)  nagyobb  területű telkek tartoznak. 
  
 I  H-06   Intézmény funkcióval folyamatosan átépülő lakóterület. 
 L   6,5 
  
3. Azokon a területeken, amelyeket a szabályozási terv, az OÉSZ 6.§. /2/ 

bekezdés rendelkezése alapján helyi építési övezetbe sorol, az OÉSZ 
20.§.-23.§. előírásai helyett a helyi övezeti előírásokat kell alkalmazni. 

  
4. A lakóterületen nem lakás céljára szolgáló főépületek csak a 

lakóépületek övezeti előírásai szerint létesíthetők. 
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9.§. 

 
L H-01 jelű építési övezet 

 
Az övezetbe 10 m-nél kisebb telekszélességű vagy 15 m-nél kisebb 
telekmélységű, valamint a szomszédos épületek elhelyezkedése miatt 
nem beépíthető telkek tartoznak. 
 

1. A meglévő lakóépületen a szabályozás elfogadását követően 
állagmegóvási, korszerűsítési és  egyszeri, de új lakást nem 
eredményező, a lakás alapterületét legfeljebb 25 m2-rel növelő bővítési 
munkák végezhetők. 

  
2. Ha telekalakítással, telekösszevonással a kedvezőbb övezeti besorolás 

megvalósítható, úgy a telek a szerint válik beépíthetővé. 
 

10.§. 
 

L H-02 jelű építési övezet 
 

Az övezetbe 400 m2-nél kisebb területű telkek tartoznak. 
 

1. A meglévő lakóépületen a szabályozás elfogadását követően 
állagmegóvási, korszerűsítési és  egyszeri, de új lakást nem 
eredményező, a lakás alapterületét legfeljebb 25 m2-rel növelő bővítési 
munkák végezhetők. 

  
2. Ha telekalakítással, telekösszevonással a kedvezőbb övezeti besorolás 

megvalósítható, úgy a telek a szerint válik beépíthetővé. 
 

11.§. 
 

L  H-03  jelű épitési övezet 
                                       4,5 (6,5) 
 
Az övezetbe oldalhatáron álló beépítés esetén 10-14 m, szabadonálló 
beépítés esetén 10-16 m telekszélességű, 400 m2-nél nagyobb területű 
telkek tartoznak. 
 

1. A telek oldalhatáron álló vagy szabadonálló beépítésű lehet, a 
szabályozási tervben jelöltek szerint. 

  
2. Előkert 5,00 m, illetve a szabályozási terven jelölt méret. 
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3. A telken max. 4,5 vagy 6,5 m homlokzatmagasságú lakóépület építhető 

a szabályozási terven jelöltek szerint. 
  
4. Beépítettség max. 25 %. 
  
5. Ha a telek szélessége telekrendezéssel 14,0 m , illetve 16 m fellettire 

növelhető, akkor a telek az OÉSZ III. építési övezet szerint építhető be. 
 
 

12.§. 
 

L   H-04  jelű építési övezet 
                                       4,5 (6,5) 
 
Az övezetbe 15-25 m telekmélységű, 400 m2-nél nagyobb területű 
telkek tartoznak. 
 

1. A telek oldalhatáron álló és szabadonálló beépítésű lehet, a 
szabályozási tervben jelöltek szerint. 

  
2. Az előkert mérete min. 3,0 m-re csökkenthető. 
  
3. A telkeken max. 4,5 m vagy 6,5 m homlokzatmagasságú lakóépület 

építhető, a szabályozási tervben jelöltek szerint. 
  
4. Beépítettség max. 25 %. 
  
5. Ha a telek mélysége telekrendezéssel 35 m felettire növelhető, akkor a 

telek az OÉSZ III. építési övezete szerint építhető be. 
 

13.§. 
 

L  H-05  jelű építési övezet 
                                       4,5 (6,5) 
 
Az övezetbe 25-35 m telekmélységű, 400 m2-nél nagyobb területű 
telkek tartoznak. 
 

1. A telek oldalhatáron álló és szabadonálló beépítésű lehet, a 
szabályozási tervben jelöltek szerint. 

  
2. Az előkert 5,0 m, illetve a szabályozási terven jelölt méret. 
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3. Az épületek homlokzatmagassága max. 4,5 m vagy max. 6,5 m lehet, a 

szabályozási tervben jelöltek szerint. 
  
4. A telkek beépítettsége max. 25 %. 
  
5. Ha a telek mélysége telekrendezéssel 35 m felettire növelhető, akkor a 

telek az OÉSZ III. építési övezete szerint építhető be. 
 

14.§. 
 

I  H-06  jelű építési övezet 
                                      L   6,5 
 
Intézmény funkcióval folyamatosan átépülő lakóterület. 
 

1. A telek oldalhatáron álló beépítésű lehet. 
  
2. Az előkert 5,00 m. 
  
3. Az épületek homlokzatmagassága max. 6,5 m lehet. 
  
4. A beépítettség max. 40 %. 

15.§. 
 

Intézményterületek 
 

1. Az intézmények az alábbi övezetekre oszlanak: 
 Iz jelöléssel a nagyobb zöldterülettel rendelkező intézmények, 
 I jelöléssel az egyéb intézmények. 

 -   I ip  jelöléssel a volt  téglagyári 42.906/15/17/18 hrsz.-ú  
     iparterület intézményi területfelhasználásá váló. 
  
2. Az intézményépületek maximális homlokzatmagasságát a szabályozási 

terv tünteti fel. 
  
 Beépítettség: 

 Iz jelölésű területeken ma. 25 % 
 I jelölésű területeken max 60 %. 
-   I ip  jelölésű területen  a beépítettség max. 25 %. 
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   =  a telken max. 7,5 m homl. magasságú épületek helyezhetők el, 
  = a területen belül védőfásitás a lakóterületek felül min. 30 %-os       

fedettséggel kell elvégezni, 
   = a területen nem poros, nem zajos, nem bűzös korlátozott szállítási 

igényű tevékenység folytatható. Az építési engedélyezési 
eljáráshoz környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. A 
környezeti ártalmak elleni védelmet  telken belül kell biztosítani.      

 
          16.§. 

 
Közlekedési területek és létesítmények 

 
1. A közlekedési területeket és azok szabályozási szélességeit a 

szabályozási terv tartalmazza. 
  
2. Épületet, építményt elhelyezni csak a közlekedési terület 

szabályozásának figyelembevételével lehet. 
  
3. A közlekedési terület szabályozási sávjába eső épületrészen csak 

állagmegóvási munkák engedélyezhetők. 
 

17.§. 
 

A közúthálózat területbiztosítást igénylő elemei az 
úthierarchia sorrendjében 

 
1. Főforgalmi út: 

 A 3. sz. főút Cementgyári csomópont és a Harsányi elágazás között 
a szabályozási szélesség 30 m, amely a Pesti út beépített részeinek 
telekhatárától értendő. 

  
2. Forgalmi út: 

 A Harsány felé vezető forgalmi út belterületi részeinek szabályozási 
szélessége 30,0 m. 

  
3. Gyűjtő utak: 

 A Szabó K. u. szabályozási szélessége 22-16 m között változik. 
 Az Erzsébet királyné u. Pesti út felőli szakasza a Lavotta u-ig 50 m 

szabályozási szélességű, tovább 12 m, a Bacsinszky A. u. 
szabályozási szélessége 16-12 m között változik. 

 A Lavotta u. szabályozási szélessége 20-16 m között változik. 
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4. Lakóutcák: 
 Tervezett új lakóutak javasolt szabályozási szélessége 12 m. 

Meglévő lakóutcák szabályozási szélessége 8 m. 
  

5. Közök: 
 Min. szabályozási szélességük 6 m. 
 

18.§. 
 

Zöldterületek, zöldfelületek 
 

1. A zöldfelületeket a szabályozási terv ábrázolja. 
  
2. A meglévő zöldfelületek felújítását kertészeti kiviteli terv alapján kell 

végrehajtani. 
  
3. A szakági munkarészen jelölt utcafásításokat el kell végezni. 
  
4. Közhasználatra szánt zöldterületeket 70 %-os, a védőerdők területét 90 

%-os borítottsággal kell beültetni. 
 

19.§. 
 

Élő vízfolyások 
 
A vízfolyások partélétől 3,0-3,0 m-es sávot a karbantartás biztosítása 
érdekében nem szabad beépíteni elkeríteni. 
 

20.§. 
 

Közművek 
 

A közművek területigényes létesítményeit a szakági tervlapon 
feltüntetett helyen, a vonatkozó védőtávolságok betartásával kell 
elhelyezni. 
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II. FEJEZET 

 
21.§. 

 
Zárórendelkezések 

 
1. Ezen  rendelet és a hozzá tartozó Részletes Rendezési Terv (RRT) a 

kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Miskolc Megyei 
Város 3/1988. sz. rendeletével módosított 6/1984. sz. rendelettel 
jóváhagyott Általános Rendezési Terv (ÁRT) az ezen rendelet 1.§-ban 
meghatározott területre a jelen RRT szerint módosul. 

  
2. E rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig az I. fokú határozattal 

még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
M i s k o l c, 1997. március 27. 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                    Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                       polgármester 
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MISKOLC  MEGYEI JOGÚ  VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
13/1997.(IV1.) sz. 

 
rendelete 

 
a Miskolc megyei jogú Város városrendezési, városépitési és 

szabályozási előírásairól szóló 3/1988.sz. rendelettel módosított 
6/1984.sz. rendelet módosításáról (Tömörkényi u. nyomvonalát 

érintően) 
 

1.§. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a 3/1988.sz.rendeletével 
módosított 6/1984.sz. rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv 
(ÁRT) 7.szelvényén lévő Tömörkényi I.u. jellemzően kialakult nyom- 
vonalvezetését az  utca egészére történő szabályozással elfogadja, 
szabályozási szélességét 12,00 m-ben határozza meg. 
 

 
2.§.  

 
 
Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c, 1997. március 27. 
 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                     Kobold Tamás sk. 
          jegyző                                                          polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

14/1997.(IV.1.) sz.  
rendelete 

 
Miskolc Megyei Jogú Város városrendezési városépítési és 

szabályozási előírásairól szóló 3/1988. sz. rendeletével módosított 
6/1984. sz. rendelet módosításáról (a Lórántffy Zs. u. - Muhi u. - 

DIGÉP Rt. kerítése - Szinva patak által határolt terület 
vonatkozásában) 

 
1.§. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/1988. sz. rendeletével 
módosított 6/1984. sz. rendelettel jóváhagyott ÁRT 12. szelvényén a 
Muhi u. - Lórántffy Zs. u. kereszteződésénél lévő iparterületet 
intézményi területfelhasználásra minősíti. 
 

2.§. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33.953 hrsz-ú volt vasúti 
pályatest területét a Lórántffy Zs. u-i intézményterület kiegészítésére, 
az erdőterület felhasználásról intézményi területfelhasználásra minősíti. 
 

3.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c,  1997. március 27. 
 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                    Kobold Tamás sk. 
            jegyző                                                       polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
15/1997.(IV.1.) sz.  

rendelete 
 

Miskolc Megyei Jogú Város városrendezési, városépítési 
és szabályozási előírásairól szóló 3/1988. sz. rendeletével 

módosított 6/1984. sz. rendelet módosításáról 
(Vörösmarty úti lakótelep közparkjának vonatkozásában) 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az építésügyről szóló 1964. évi 
III. tv. 6.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Miskolc 
Megyei Város 3/1988. sz. rendeletével módosított 6/1984. sz. 
rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv (ÁRT) 146. sz. 
szelvényén a Szinva patak - Melinda u. - Vörösmarty u. és Király u. által 
határolt térség területfelhasználását  az e rendelethez tartozó 
szabályozási terv jóváhagyása mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
A Király u. keleti oldalán lévő 6571/83 hrsz-ú terület teljes 
terjedelmében intézményterületi felhasználásra módosul közparki és 
intézményi területfelhasználás helyett. 
 

2.§. 
 
A Szinva patak és a Hadirokkantak útja közötti 6571/81 hrsz-ú 
földrészlet és annak közvetlen környezete intézményi felhasználásról 
közparki területfelhasználásra módosul. 
 

3.§. 
 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c,  1997. március 27. 
  
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán  sk.                                 Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                       polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
16/1997. (IV.1.) sz. 

rendelete 
 

az  önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 55/1995. (X. 30.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ának (6) bekezdésében és 18. §-ának 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli: 
 

1. §. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
55/1995. (X. 30.) sz. rendelet - a továbbiakban: ÖR. - 17. § (4) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

"(4)A zárt ülésen a képviselőkön kívül részt vehet a jegyző, a kisebbségi 
önkormányzat elnöke, az előterjesztés előadója és készítője meghívása 
esetén az érintett és a szakértő, valamint az akinek részvételéhez a 
közgyűlés hozzájárul." 

 
2. §. 

 
 
Az ÖR. 85. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 

(1)A közgyűlés a képviselők közül 7 tanácsnokot választ egyes 
önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására. 

  
(2)A tanácsnokok által ellátandó feladatkörök: 

            
             a.) vagyongazdálkodás, 
             b.) költségvetés, 
             c.) koordináció" 
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3. §. 
 
Az ÖR. 86. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

"(3) Munkáltatói jogot gyakorol a polgármesteri hivatal köztisztviselői 
tekintetében, egyes - a polgármester által meghatározott - esetekben a 
polgármester egyetértése mellett." 
 

4. §. 
 
Az ÖR. 96. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi a.) ponttal, egyidejűleg 
a jelenlegi a.)-c.) pontok jelölése b.)-d.) pontokra módosul: 
 
                "a.) bolgár" 
 

5. §. 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c , 1997. március 27. 
 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                     Kobold Tamás sk. 
              jegyző                                                      polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
17/1997. (IV.1.) sz. 

rendelete 
 

a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési 
bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet 

módosításáról 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 
20. §-ában, illetve az 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 
rendelkezik. 

1. §. 
 
A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok 
tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 
2/1995. (II. 1.) sz. rendelet - a továbbiakban: ÖR. - 1. § (1) - (3) 
bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
"(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja 40.000.- Ft (alapdíj). 
 (2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül    

havi 20.000.- Ft, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi 
20.000.- Ft tiszteletdíjra jogosult. 

 (3) A tanácsnok és a bizottsági elnök havi tiszteletdíja az 
alapdíjon felül 40.000.- Ft." 

 
2. §. 

 
Az ÖR. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

"A képviselő a testületi munkában való részvétele miatt kiesett 
jövedelme megtérítésére havi 13.000.- Ft átalányra jogosult." 
 

          3. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
1997. január 1. napjától, illetőleg a megválasztást követő hónap 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
M i s k o l c , 1997. március 27. 

 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                    Kobold Tamás sk.  

 jegyző                                           polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
18/1997.(IV.1.) sz. 

 rendelete 
  

a szociális ellátásokról, a rendszeres nevelési segély és a 
lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996.(IV.1.) sz. 

rendelet módosításáról 
 
 
 
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16.§. 
(1) bekezdése, valamint a többször módosított 1993. évi III.törvény 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1.§. 

 
 
A R.37.§. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"Az ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet melléklete  
tartalmazza". 

 
2.§. 

 
 
Ez a rendelet  1997. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c,1997. március 27. 
 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                     Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                        polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
IV-34/23.045-3/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1997. február 2. - 1997. 

március 1. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót 
elfogadta. 

  
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: folyamatos 
  
2. A Közgyűlés a XII-192/4.943/1996.sz. "A nevelési  és oktatási 

intézményekben a tandíj- és térítési díj számítása" tárgyú határozatát 
visszavonja. 

 
Felelős: Polgármester 
Közremüködik:Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
IV-35/23.263/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Polgármesterre, valamint a 
Szociális Bizottságra  átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló,  1996. 
IV. negyedévre vonatkozó beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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IV-36/23.335/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy:  1996. évi zárszámadási adatok közzététele.  
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 1996. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1.)A Közgyűlés az Önkormányzat 1996. évi 
 
   - egyszerűsített mérlegét, 
   - egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 
   - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
   - egyszerűsített eredménykimutatását 
 

a határozat 1, 2, 3, és 4. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 
2.)A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett 

és a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a 
Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben tegye közzé és egyidejűleg a 
zárszámadás könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami 
Számvevőszék részére küldje meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési  Osztály 
Határidő: 1997. június 30. 

 
IV-37/23.152/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal ügyrendje 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése  tudomásul veszi a 
Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló polgármesteri utasításban 
foglaltakat. 
 
IV-38/23.341/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: MIK.Rt. 1997. évi bérleményüzemeltetési és gazdálkodási terve 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK.Rt. 1997. 
évi bérleményüzemeltetési és gazdálkodási tervéről szóló javaslatot,  és 
az alábbiakról döntött: 
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1. A Közgyűlés elfogadja a MIK.Rt. 1997. évi bérleményüzemeltetési és 

gazdálkodási tervjavaslatát: 
 

A bérleménydij-bevételből 
 az üzemeltetési normativát                              226.832 eFt-ban, 
 a karbantartási keretet                                     180.739 eFt-ban, 
 a lakásalapba helyezhető bérleti dijat                15.000 eFt-ban 
 a rehabilitációs előirányzatot                              50.000 eFt-ban, 
 a  tartalék előirányzatát                                      47.330 eFt-ban 
    állapitja meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:MIK.Rt. 
Határidő:  folyamatos 

 
2. A Közgyűlés az állagmegóvás és további hasznosítás - bérbeadás, 

értékesítésre történő előkészítés - érdekében az alábbi ingatlanokat 
a MIK Rt. kezelésébe adja: 

 
    - Petőfi u. 25. sz. 
    - Kiss tábornok u. 84. sz. 
    - Bulcsú u. 6. sz. 
    - Laborc u. 6. sz. 
    - Mésztelep u. 13. sz. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik:MIK Rt. 
Határidő:1997. április 01. 

 
IV-39/23.342/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása 
 
Miskolc  megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati 
könyvvizsgálói megbízás meghosszabbításáról szóló előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 
1.) Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására 1997. április 1-től 1999. 
április 30-ig Fekete Tibor könyvvizsgálót bízza meg. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói 

megbízás kiadására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997. március 31., illetve folyamatos 
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IV-40/23.343/1997.sz.HATÁROZAT:  
 
Tárgy:  Közoktatási intézményhálózat korszerűsítése érdekében 1997. 

évben végrehajtandó és a közoktatási törvényből adódó 
feladatok 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a közoktatási 
intézményhálózat korszerűsítése érdekében 1997. évben 
végrehajtandó és a közoktatási törvényből adódó feladatok tárgyú 
előterjesztést, és az alábbiak szerint határozott: 
 
1.)  A Weöres Sándor Napközi Otthonos Óvoda Görgey úti tagóvodáját 

(Miskolc, Görgey u. 40.) 1997. június 30-ai hatállyal megszünteti. 
Egyben a Weöres Sándor Napközi Otthonos Óvoda (telephely, 
feladatellátást szolgáló vagyon) és a IV. Sz. Óvodai Gazdasági 
Szervezet (ellátás tekintetében) alapító okiratát a 9. és 10. számú 
mellékletnek megfelelően módosítja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 
 

2.)  A Fazola Henrik Általános Iskola tagiskolájának, a 31. Sz. Általános 
Iskolának (Bükkszentlászló, Fő u. 103.) önkormányzati fenntartását 
1997. június 30-ai hatállyal jogutód nélkül megszünteti. Ezzel 
egyidejűleg a Fazola Henrik Általános Iskola alapító okiratát a 
telephely és a feladatellátást szolgáló vagyon vonatkozásában a 11. 
sz. melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 

 
3.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Görgey úti Napközi Otthonos Óvoda 

gyermekeinek, és a 31. Sz. Általános Iskola tanulóinak elhelyezése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 
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4.)  Szakmailag, igazgatásilag integrálja 

  
- az Árpád u. 4/a. Napközi otthonos Óvodához a Vár úti tagóvodát 

(Miskolc, Vár u. 20.), 
  - a Batsányi u. 2. sz. alatt működő Napközi Otthonos Óvodához a  

Hegyalja úti tagóvodát (Miskolc, Hegyalja u. 231.), 
  - a Szilvás u. 37. sz. alatt működő Napközi Otthonos Óvodához a 

Szilvás u. 39. sz. alatti óvodát, 
  - a Katowice u. 33. sz. alatt működő Napközi Otthonos Óvodához a 

Pozsonyi u. 4. sz. alatt lévő óvodát. 
 - a Selymrét  38.sz.alatt müködő Napközi Otthonos Óvodához a 

Bornemissza u.13. és az Óvoda u.7.sz.alatt lévő óvodákat. 
 

Ezzel egyidejűleg az Árpád u. 4/a., a Batsányi u. 2. sz., a Szilvás u. 
37. sz., a Katowice u. 33. , a Selyemrét u.37.sz. alatt lévő óvodák 
(telephely, feladatellátást szolgáló vagyon), valamint a I., IV. és V. 
Sz. Óvodai Gazdasági Szervezetek (ellátás tekintetében) alapító 
okiratát a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 20. sz. mellékletnek 
megfelelően módosítja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 

 
5.) Igazgatásilag és gazdaságilag integrálja a 45. Sz. Általános 

Iskolához (Miskolc, Mész u. 1.) a Gárdonyi Géza Általános Iskolát 
(Miskolc, Szeretet u. 5.). 
Ezzel egyidejűleg a 45. Sz. Általános Iskola alapító okiratát 
(telephely és feladatellátást szolgáló vagyon vonatkozásában) a 19. 
sz. mellékletnek megfelelően módosítja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 

 
6.) Hozzájárul Bártfainé Gellért Márta, a Szilvás u. 39. sz. alatti Napközi 

Otthonos Óvoda vezetője és Lenkei Éva, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői megbízatásának 
1997. június 30-ai hatállyal történő visszavonásához. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  1997. június 30. 
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7.) Utasítja - a Weöres Sándor Napközi Otthonos Óvoda, 

- az Árpád u. 59/a. Napközi Otthonos Óvoda, 
- a Batsányi u. 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, 
- a Szilvás u. 37. sz. Napközi Otthonos Óvoda, 
- a Katowice u. (33. sz.) Napközi Otthonos Óvoda vezetőit, 
- a Selyemrét (38.sz.) Napközi Otthonos Óvoda vezetőit. 
- a Fazola Henrik Általános Iskola, 
- a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
- a 45. Sz. Általános Iskola,  
 igazgatóit - mint a munkáltatói jogkör gyakorlóit - a szükséges 

munkaügyi döntések meghozatalára. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 
 

8.) A Közgyűlés a megüresedő épületeket (Bükkszentlászló, Fő u. 103.,  
     Miskolc, Görgey u. 40.) Lórántffy u.34. a MIK Rt. kezelésébe átadja 

1997. július 1-jétől kezdődően. Kötelezi a MIK Rt-t, hogy az 
ingatlanok őrzéséről, illetve  hasznosításáról értékesítéssel  vagy 
bérbeadással gondoskodjék. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                            MIK Rt. 
Határidő:  1997. július 1-től folyamatosan 

 
9.) A Közgyűlés az óvodai feladatok ellátásához, a heti nyitvatartásra 

igénybe vehető időkeretet a közoktatási törvény előírásának 
megfelelően a város óvodáiban ötven órában állapítja meg az 
1997/98-as nevelési évtől kezdődően. 

 
Kivételt képez: 
a Hegyalja úti tagóvoda 
a Vadász úti tagóvoda 
a Szeder úti Napközi Otthonos Óvoda 
a József úti Napközi Otthonos Óvoda 
a Szolártsik téri Napközi Otthonos Óvoda, melyeknek nyitvatartási 
idejét heti 55 órában, 
a Stadion úti Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási idejét  
heti 52 órában állapítja meg. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. június 30. 
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10.) Dönt arról, hogy 1997. szeptember 1-jétől az általános iskolákban 

első évfolyamon 25 fő alatt ne induljon tanulócsoport. Ettől eltérni 
csak abban az esetben lehet, amennyiben az intézményben a 
körzetileg illetékes tanulók száma nem éri el a megjelölt létszámot. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. április 

 
11.) Engedélyezi az általános iskolában, hogy térségenként egy-egy kis 

létszámú osztály induljon 1997. szeptember 1-jétől felmenő 
rendszerben a Nevelési Tanácsadó szakvéleményének 
figyelembevételével, ha a tanulók száma  a 10 főt eléri az 
engedélyezett csoportszámon belül. 
 
Diósgyőr térsége:                      21. Sz. Általános Iskola 
Kilián-Bulgárföld térsége:          Bulgárföldi Általános Iskola 
Győri kapu és térsége:              40. Sz. Általános Iskola 
Belváros I. térsége:                   13. Sz. Hunyadi M. Általános Isk. 
Belváros II. térsége:                  Selyeméti Általános Iskola 
Avas térsége:                            Herman Ottó Általános Iskola 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1997. szeptember 1. 

 
12.)Elrendeli, hogy az intézmények befogadóképességének  

megfelelően 1997. szeptember 1-jétől első évfolyamon 
 
a Bársony János Általános Iskola, és  
a Jókai Mór Általános Iskola két tanulócsoportot, 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, 
a Fazekas Utcai Általános Iskola és Zeneiskola, 
a Szabó Lőrinc Általános Iskola, 
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 
a Széchenyi István Általános Iskola, 
a Herman Ottó Általános Iskola, 
a Pattantyús Ábrahám Géza Általános Iskola három tanulócsopor-   

tot indítson. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. április  
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13.)Elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai 

programjának a fenntartó részére történő leadási határideje 1997. 
november 30-a legyen. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. november 30. 

 
14.)Felkéri a Polgármestert, hogy a közoktatási törvényben 

meghatározott feladatok, valamint az intézményhálózat 
felülvizsgálata során felszabaduló közalkalmazottak körében a 
létszámcsökkentést - az intézményvezetők bevonásával - hajtsa 
végre. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1997. augusztus 31. 

 
15.)Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetést érintő változások 

előirányzat módosítását a háromnegyedéves korrekció keretében 
terjessze a Közgyűlés elé. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                            Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  a háromnegyedéves korrekció benyújtása 
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IV-41/23.095-2/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvosi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásról, valamint az Oxytrans Kft-vel kötött  
megállapodás teljesítéséről. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester előterjesztése 
alapján megtárgyalta a "Beszámoló a háziorvosi-,  házi gyermekorvosi  
és fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint az Oxytrans Kft-vel kötött 
megállapodás teljesítéséről" szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés  tudomásul veszi  a Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár  gazdálkodási ellenőrzésének  azon megállapítását, hogy 
az Egészségbiztosítási Alapból az ügyelet  működtetésére 
finanszírozott  előirányzat felújításra, beruházásra nem használható 
fel.  

 
Felhívja  az Oxytrans Kft. ügyvezetőjét az Egészségbiztosítási 
Alapból önkormányzatunk által részére átutalt összeg 
rendeltetésszerű felhasználására. 

 
A Közgyűlés  elrendeli a  hatályos "Megállapodás" 18.b./pontjának 
kiegészítését az alábbi szöveggel: "Rendkívüli felmondásnak van 
helye, amennyiben a Vállalkozó az Egészségbiztosítási Alapból  
ügyeleti ellátásra kapott előirányzatot nem rendeltetésszerűen 
használja fel".  

 
       A Közgyűlés  fentiekkel összefüggésben az Oxytrans Kft-vel  1995. 

július 01-én aláírt "Megállapodás" jelen előterjesztés melléklete 
szerinti módosításának aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Határidő: közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 

 
2./A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az 

Arany J.u.37.sz.alatti ügyeleti központ beruházási költségeinek 
finanszírozására kötött jelenleg érvényben lévő megállapodást és 
kezdeményezze ennek közös megegyezéssel történő módosítását. 

 
3./A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy  
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a./vizsgáltassa  meg az Arany J.u.37.sz. alatti ügyeleti központ 

tetőtér-beépítésének műszaki lehetőségeit, egészségügyi, vagy 
humán jellegű hasznosításra az  Egészségügyi Bizottsággal 
egyetértésben azzal a feltétellel, hogy megvalósítás esetén az 
abból származó bevétel az ügyelet működésének személyi 
feltételeit szolgálja, 

 
b./vizsgáltassa meg  az  Arany J.u.37.sz. alatti fogászati ügyelet 

működtetésének szakmai indokoltságát, illetve a fogászati ügyelet 
Diósgyőri Kórházban történő működtetésének lehetőségeit, 

 
c./vizsgáltassa meg a háziorvosi és házi gyermekorvosi "déli ügyelet" 

működtetésének szakmai indokoltságát, megszüntetés esetén a 
felszabaduló összeget az ügyeleti díj személyi feltételeinek 
javítására kell felhasználni. 

 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Határidő: a./- c./ pontig  április 30. 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  
                              Egészségügyi Bizottság 

 
 
IV-42/23.300/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a kisebbségi önkormányzatokkal 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
 
a.) A Miskolci bolgár, görög, roma (cigány) és szlovák kisebbségi 

önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás 
tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
b.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodásokat - a 

kisebbségi önkormányzati testületek egyetértő döntését követően - 
az önkormányzat nevében aláírja. 
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c.) Felkéri a Jegyzőt, hogy az  együttműködési megállapodásban 

foglaltakra figyelemmel - a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel 
közösen - az operatív lebonyolítás rendjét vizsgálják felül, és  
szükség esetén módosítsák. 

 
Felelős: Polgármester és Jegyző 
A megállapodás végrehajtásáért:  Káli Sándor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
IV-43/23.344/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Városi Rendőrkapitányság területének telekkiegészitése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 
25.203/1997. számú előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 532-
220/1996. munkaszámon elkészített telekhatár-rendezési vázrajz 
alapján - melyet a Körzeti Földhivatal 1/30/1996. számon záradékolt és 
a VF: 44.319/1996. számú jogerős határozattal jóváhagyásra került - a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 
Miskolc I., 51. számú tulajdoni lapon 91/83 hrsz. alatt felvett "közpark" 
megnevezésű ingatlanból 414 m2 nagyságú területet térítésmentesen a 
Magyar Állam tulajdonába és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság kezelésébe kerüljön, mely terület beolvad a 374 hrsz.-ú 
ingatlanba. 
 
A Magyar Állam tulajdonában és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő Miskolc I., 321. számú 
tulajdoni lapon 374 hrsz. alatt felvett ingatlanból felajánlott 46 m2 
nagyságú területet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
elfogadja és térítésmentesen átveszi, mely terület beolvad a 387 hrsz.-ú 
ingatlanba. 
 
A Közgyűlés  felhatalmazza a Polgármestert a csere-szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Vagyongazdálkodási és Befektetési Osztály 
Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 nap 
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IV-44/23.345/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Miskolci Hőszolgáltató  Kft. ingatlanának telekkiegészitése. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va.: 
25.279/1997.számú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Körzeti 
Földhivatal 1/464/1996.számon záradékolt és a VF.: 
44,971/1996.számú jogerős határozattal jóváhagyott megosztási 
vázrajz alapján Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 409/6 hrsz.-ú ingatlanból 118 m2 nagyságú földrészletet 
téritésmentesen átadja a Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére, mely 
földrészlet beolvad a MIHŐ Kft. tulajdonában lévő  419/4 hrsz.-ú 
ingatlanba. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Vagyongazdálkodási és Befektetési Osztály 
Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 nap 
 
 
 
IV-45/23.346/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy:Mihályka elnevezésű, 62240/15 hrsz.-ú termőföldet értékesítésre 

kijelölő XII-193/4804-2/1997.sz. határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 25.010-
72/1997. sz. előterjesztést és a XII-193/4804-2/1995. sz. határozat 
1./pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

 Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II. ker. 
39 sz. tulajdoni lapon 62.240/15 hrsz-on felvett, 13 hektár 3646 m2 
térmértékű, 360.90 Aranykorona értékű, kert-gyümölcsös-szántó 
művelési ágú, Mihályka elnevezésű területen lévő termőföldet forgalmi 
értéken értékesítésre kijelöli. 
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      Az értékesítés során a bérlők az általuk használt és költségükön kert 

művelési ágban kialakított, a Miskolc Körzeti Földhivatalnál külön 
helyrajzi számon átvezetett földrészletet vásárolhatják meg. Az előbbiek 
szerint kialakított földrészletek megközelítését szolgáló utak - 
egyidejűleg külön helyrajzi számmal és térmértékkel feltüntetve - 
továbbra is az Önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A XII-193/4804-2/1995. sz. határozat további rendelkezései 
változatlanul érvényben maradnak. 
 
Felelős:Polgármester 
Közreműködik:Vagyongazdálkodási és Befektetési Osztály 
Határidő:folyamatos 
 
 
IV-46/23.347/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Pázsit u.6.sz.alatti önkormányzati házasingatlan egy részének 

(szolgálati lakás) elidegenítése. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése  a "Miskolc, Pázsit  
u.6.sz. alatti házasingatlan egy részének (szolgálati lakás) 
elidegenítése" ügyében  az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A Miskolc, Pázsit u.6.sz. alatt lévő   4561 sz.tulajdoni lapon 

nyilvántartott, 4715 hrsz-ú házasingatlan egy részét, a szolgálati 
lakást   a Semmelweis Kórháztól 1997. március 31. határnappal 
elvonja és ennek megfelelően a Semmelweis Kórház alapító 
okiratát módosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997. március 31. 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Semmelweis Kórház 

                                    Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
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 2./ Az 1.pontban meghatározott házasingatlan a szolgálati lakás nélkül 

továbbra is a Semmelweis Kórház használatában és alapító 
okiratában marad. A háziorvosi rendelőt  az önkormányzat a területi  
kötelezettséggel vállalt feladatellátás miatt továbbra is 
térítésmentesen biztosítja  a használónak.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997. április 1. 
Közreműködnek: Semmelweis Kórház 
                              MIK.Rt. 

 
3./  Dr.Jakabné Lendvay Évát (sz: Miskolc, 1956.03.04. an: Pásztohy 

Éva)  a Miskolc, Pázsit u.6.sz. alatti  szolgálati lakás bérlőjévé 
kijelöli. 
A  Közgyűlés  a Pázsit u.6.sz. alatti lakást  elidegenítésre kijelöli. Az 
épületben található háziorvosi rendelő  továbbra is az 
önkormányzat tulajdonában marad, annak eredeti funkcióját 
megtartva. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997. április 1. 
Közreműködik:  MIK Rt. 

 
 4./ Megbízza a MIK Rt. Igazgatóját a szolgálati lakás elidegenítéséhez 
     szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  azonnal 
Közreműködik:  MIK Rt. 
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IV-47/23.348/1997.sz.HATÁROZAT: 
       
Tárgy: Drozsnyik István plasztikájának köztéri elhelyezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc város 
Polgármesterének FK:1050/1997. sz. előterjesztésében foglaltakat  
megtárgyalva a 14/1991.(X.31.) sz. önkormányzati rendelet 16.§. (1) 
bekezdése értelmében a Drozsnyik István képzőművész által a 
városnak felajánlott plasztika a Tudomány és Technika Háza 
környezetében történő elhelyezését elfogadja. 
 
A köztéri alkotás felavatására 1997. május 11-én Miskolc Város 
Ünnepén kerüljön sor. 
 
Az 1997. évi tartalékkeret terhére az alapozáshoz és az elhelyezéshez 
szükséges 100 eFt költségfedezet biztosítandó. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  
     Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő:1997. május 11. 
 
 
IV-48/23.349/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: 30.sz. Általános Iskola névfelvétele 
 
A Közgyűlés a névfelvétellel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
Engedélyezi a 30. Sz. Általános Iskolának (Miskolc, Zoltán u. 5.) a  
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
 

név felvételét, egyben az intézmény alapító okiratát a névváltoztatásnak 
megfelelően módosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 
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IV-49/23.349-2/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Mátyás király u.17. Napközi Otthonos Óvoda névfelvétele 
 
1.)A Közgyűlés az előterjesztést elfogadja és engedélyezi a Mátyás 

király úti Napközi Otthonos Óvodában (Miskolc, Mátyás király u. 17.) 
a 

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 
 
név felvételét. 

 
2.)A közgyűlés az intézmény és a III. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezet 

alapító okiratát módosítja a  névváltoztatásnak megfelelően. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

IV-50/23.349-3/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző és 

Szakiskola névfelvétele. 
 
1.)A Közgyűlés az előterjesztést elfogadja és engedélyezi a  

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola és 
Szakközépiskolának a 

 
SZENTPÁLI  ISTVÁN  KERESKEDELMI  

ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA  ÉS SZAKISKOLA 
 

név felvételét. 
 
2.)A Közgyűlés az intézmény alapító okiratát a névváltoztatásnak 

megfelelően módosítja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. szeptember 1. 
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IV-51/23.350/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Nevelési Tanácsadó Intézet Alapító Okiratának módosítása 
 
A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés a Nevelési Tanácsadó Intézet alapító okiratát a logopédiai 
tagozat telephelyeinek vonatkozásában módosítja, a 40. sz. Általános 
Iskola (Miskolc, Herman o. út 2.) helyett telephelyként a Serház úti 
Napközi Otthonos Óvodát (Miskolc, Serház út 1.) és a József úti 
Napközi Otthonos Óvodát (Miskolc, József út 2.) jelöli meg. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1997. június 30.  

 
 

 
IV-52/23.368/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy:Polgármester és alpolgármesterek illetményének megálla- pitása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1997. január 1. napjától Kobold 
Tamás polgármester illetményét havi 205.300.- Ft-ban, Káli Sándor és 
Fejér István alpolgármesterek illetményét havi  185.000.-  Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
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IV-53/23.380/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Tanácsnokok megválasztása 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 85.§. (1) bekezdése alapján 1997.április 1-jei hatállyal 
tanácsnoknak   megválasztotta 
 
 Dr.Hardonyi András, 
 Tavaszi Zsolt, 
 Üveges Lajos, 
 Zambó Péter 
 
önkormányzati képviselőket. 
 
Felelős a határozat kiadásáért : Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
IV-54/23.410/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása - az 1997. évben megvalósuló 

munkaviszony megszűnések többletkiadásaihoz - egyszeri 
hozzájárulás elnyerésére. 

 
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése megtárgyalta a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos  egyszeri hozzájárulás igénylése 
címén benyújtandó pályázati előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott. 

 
1. Egyetért azzal, hogy a létszámcsökkentések miatti kötelezettségek 

teljesítéséhez 88.409,4 eFt. egyszeri hozzájárulás igénylésére a 
pályázat első ütemben 1997. április 1-jéig benyújtásra kerüljön. 

  
2. A közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a feladatellátás 

racionalizálása során felszabaduló személyi juttatási előirányzatokat 
a továbbiakban is alkalmazásban maradó munkavállalók keresetének 
növelésére használja fel. 
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3. Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentéssel kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
  

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                           Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: 1997. április 1. 

 
 
IV-55/23.406/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: GEERS Hallókészülék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 

feladatellátási megállapodás megkötése. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Feladatátadási 
megállapodás megkötése a GEERS Hallókészülék Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés feladatátadási szerződést köt a GEERS Hallókészülék 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 1997. április 1-től 2012. március  
31-ig terjedő időszakra az előterjesztés 1.sz. melléklete szerint. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
  
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály, 
                            Diósgyőri Kórház igazgatója, 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Határidő:  a közgyűlést követően azonnal 
  
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Diósgyőri Kórház Igazgatóját, hogy 

bérleti szerződést kössön a GEERS Hallókészülék Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint. 

  
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködnek: Diósgyőri Kórház Igazgatója 
                               Egészségügyi és Szociális Osztály 
 Határidő: a közgyűlést követően azonnal 
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3. A Közgyűlés tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Diósgyőri 
Kórház használatában lévő rendelőintézetben (Miskolc, Kerpely 
A.u.1.) a GEERS Hallókészülék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 
bérbevett helyiségekben a feladatellátáshoz szükséges belső 
átalakításokat elvégezze. 

  
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
 Határidő: a közgyűlést követően azonnal 
  
  
  
  
IV-56/23.423/1997.sz. HATÁROZAT: 
 
Tárgy:Dr.Ráski László ügyvezető igazgató megbízásának meghoz- 

szabbitása. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése  Miskolci Közterületfenntartó 
Kft. ügyvezető igazgatójának - Dr.Ráski László - megbízását a 
Közterületfenntartó Kft. privatizációs szerződésének aláírásáig, de 
legkésőbb 1997. május 31-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős : Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri  Kabinet 
Határidő: azonnal 
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