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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(1998.március 26-i Közgyűlés) 
 

 
- 10/1998.(III.30.) sz. Az önkormányzat 1997. évi zárszá-

madásának elfogadásáról. 
(Külön kiadványban) 
  

- 11/1998.(III.30.) sz. A helyi  vizkárelhárítási feladatokról. 
 

- 12/1998.(III.30.) sz. A szociális  ellátásokról és a lakbér-
támogatás helyi szabályairól szóló 
15/1996.(IV.1.) sz. rendelet módosítá-
tásáról. 
 

- 13/1998.(III.30.) sz. A közterületek rendjéről. 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1998.március 26-i Közgyűlés) 
 
 
- III-37/53-022-3/1998.sz. Polgármesteri beszámoló 

 
- III-38/53.249-2/1998.sz.  1997. évi zárszámadás közzététele 

 
- III-39/53.249-3/1998.sz. Befejezett beruházások esetében      

 igénybe nem vett céltámogatás le-  
 mondása 
 

- III-40/53.220/1998.sz.  Helyi vízkár elhárítási feladatok vég- 
 rehajtása    
 

- III-41/53.223/1998.sz.  Közoktatási intézményhálózat kor-  
 szerűsítése érdekében végrehajtan- 
 dó feladatok 
 

- III-42/53.097-2/1998.sz.  Belvárosi Kulturális Menezser Iroda 
 átszervezése 
 

- III-43/53.224/1998.sz.  Az önkormányzat tulajdonában lévő 
 kommunális szolgáltató társaságok 
 díjhátralék behajtását ellátó önálló  
 szervezet létrehozása 
 

- III-44/53.225/1998.sz.  Belvárosi parkolási lehetőségek bő-  
 vítése 
 

- III-45/53.228/1998.sz.  1997. évi ellenőrzési terv végrehaj- 
 tásáról szóló beszámoló 
 

- III-46/53.229/1998.sz.  „Zöldmezős” iparfejlesztés lehetősé- 
 geiről 
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- III-47/53.230/1998.sz.  Az épített és természeti értékek he- 

 lyi védelmének támogatási rendsze- 
 re 
 

- III-48/53.231/1998.sz.  Búza téri élelmiszerpiac rekonstruk- 
 ciója 
 

- III-49/53.232/1998.sz.   Közreműködés az ITC székház és  
 térségére javasolt fejlesztési prog- 
 ramban 
 

- III-50/53.233/1998.sz.  Rákóczi Bank tőkeemelésében való 
 önkormányzati részvétel 
 

- III-51/53.234/1998.sz.  Lórántffy u.32.sz. alatti, volt  mun- 
 kásszálló ingatlan „C” épületének 
 MIK.Rt-be történő apportálása 
  

- III-52/53.235/1998.sz.  Miskolc város elesett hőseinek em- 
 lékműve 
 

- III-53/53.237/1998.sz.  Kacsóh P., Kabar  és Serház utcai 
 Napközi Otthonos Óvodák névfel- 
 vétele 
 

- III-54/53.238/1998.sz.  Körzeti védőnői szolgálat  működte- 
 tésének  tapasztalatairól szóló  be- 
 számoló 
 

- III-55/53.239/1998.sz. A város uszodáinak és strandjainak 
üzemeltetéséről szóló beszámoló 
  

- III-56/53.241/1998.sz. Gyermekjóléti alapellátás keretébe 
tartozó elhelyezési formák kialakítá- 
sa 
 

- III-57/53.08/1998.sz. Szavazatszámláló bizottságok meg-
választása 
 

- III-58/53.246/1998.sz. Sportegyesületek pénzügyi támo-
gatása 
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- III-59/53.183-2/1998.sz. Önkormányzati tulajdonú sport-

létesítményeket használó sport-
egyesületek bérleti díj fizetésének 
megállapítása 
 

- III-60/53.250/1998.sz. Labdarugó Európa Bajnokság 
pályázatának előkészítése 
 

 
 
(1998. március 26-i zárt Közgyűlés) 
 
 
- III-61/60.110/1998.sz. Első lakáshoz jutók pénzügyi 

támogatásával kapcsolatos ké-
relmek elbírálása. 
 

- III-62/53.243/1998.sz. Családsegítő Szolgálat Területi 
Gondozószolgálat, Avasi Szociális 
Decentrum magasabb vezetői 
álláshelyeinek betöltése 
 

- III-63/53.093-3/1998.sz. Javaslat egyedi szociális hatósági 
ügyekben benyújtott  fellebbezések 
elbírálására 
 

- III-64/53.213/1998.sz. Demeterné Füstös Nóra adóügyben 
benyújtott fellebbezésének elbírá-
lása 
 

- III-65/53.251/1998.sz. Polgármester és Alpolgármesterek 
költségtérítésének megállapítása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.szám                                                                                                 7. 
 
 

III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 
(1998. március 12-i ülés jegyzőkönyvéből) 

 
 

- 17/1998.sz. A 1170/2 és a 1193/4 hrsz.-ú magán-
tulajdonú ingatlanok tekkiegészítése 
 

- 18/1998.sz. Miskolc, II.ker. 61.602/1-5., 61.602/7-
10.,61.604/1 hrsz.-ú termőföldek értéke-
sítése 
 

- 19/1998.sz. A Miskolc, II.ker. 62.064/43-47 hrsz.-ú 
termőföldek értékesítése 
 

- 20/1998.sz. A Miskolc, III.ker. 76.886/5-6., 76.886/8 
hrsz.-ú termőföldek értékesítése 
 

- 21/1998.sz. A Miskolc, III.ker. 0123/2 hrsz.-ú termőföld 
forgalmi értékének megállapítása 
 

- 22/1998.sz. A Miskolc, I.ker. 53.385 hrsz.-ú termőföld 
értékesítése 
 

 
 
(1998. március 19-i ülés jegyzőkönyvéből) 
 
 
- 23/1998.sz.  Miskolc, II.ker.62.064/39-40-41 hrsz.-ú 

termőföldek értékesítése 
 

- 24/1998.sz. Miskolc, II.ker. 61.604/9-12., 61.604/14-
42., 61.604/44., 61.604/46-47 hrsz.-ú 
termőföldek értékesítése 
 

- 25/1998.sz. CINE-MIS Kft. beszámoló jelentése 
 

- 26/1998.sz. Városgazda Kft. ügyvezető igazgatójának
díjazása 
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- 27/1998.sz. Miskolc, Bükk u. szabályozása 

 
- 28/1998.sz. Miskolc, Kiskőkötő 46.411 hrsz.-ú ingatlan 

útlejegyzéssel kapcsolatos kártalanítása 
 

- 29/1998.sz. Miskolc, Károlyi M. úti ingatlan útlejegy-
zéssel kapcsolatos kártalanítás 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának  
11/1998.(III.30.) sz.  

rendelete 
 

 a helyi vízkárelhárítási feladatokról. 
 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 4. §. 
(1) bek. f./ pontja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint árvíz- és 
belvízelvezetés a helyi önkormányzatok feladata. A feladat ellátására - 
figyelembevéve a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 
232/1996.(XII.26.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm.rend.), valamint az 
ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997.(VII.17.) KHVM rendeletet - a 
Közgyűlés az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Helyi ár- év belvízvédelmi, valamint vízkárelhárítási feladatok. 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat feladata: 
 
 a.) A tulajdonában lévő ár- és belvízvédelmi művek fenntartása, 

fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. 
 
 b.) A település belterületén a patakok, vízelvezető árkok áradásai, továbbá 

a csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése és az 
ezzel kapcsolatban létesített kül- és belterületi védőművek fenntartása, 
fejlesztése és azokon a védekezés ellátása, valamint a MIVÍZ Rt. 
tulajdonába adott átemelők és védőművek fejlesztése. 

 
 c.) A település belterületén az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeken védőművek hiányában a fellépő káros vizek elleni védekezés, 
továbbá az elöntések folytán a területen szétterülő vizeknek a 
vízfolyásokba, csatornákba vezetése. 
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(2)MIVÍZ RT. feladata az önkormányzat által a tulajdonába adott zárt, 

csapadékcsatornák, csapadék - és belvízátemelők és ezen rendszerhez 
tartozó ár- és belvízvédelmi művek fenntartása, védő- és 
működőképesség megőrzése és azokon a védekezés ellátása. 

 
(3)A Városgazda Kft. feladata a védekezéshez szükséges anyagok, 

berendezések és eszközök szakszerű, üzemképes tárolása és 
nyilvántartása, külön megbízás alapján a készletek feltöltése és a 
védekezés helyszínére szállítása. 

 
(4)Az ingatlantulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók 

kötelessége:  
 
 a.) a vizek kártételei elleni védelem érdekében az állam és önkormányzat 

feladatkörébe nem tartozó tevékenységek ellátása; a helyi védelmi 
szervezettel együttműködve az ingatlanon a káros vizek elleni védekezés; 
az elöntések folytán a területen szétterülő vizeknek közcélú vízfolyásokba 
csatornákba vezetése, illetve befogadó hiányában ingatlanon történő 
elszikkasztása. 

 
 b.) Az ingatlanon, illetve annak határvonala mentén lévő, az ingatlan 

vízvédelmét vízelvezetését is szolgáló közcélú vagy saját tulajdonú 
övárkok, vízelvezető árkok fenntartása védő és működőképességének 
megőrzése. 

 
 c.) Az ingatlan terhére a vízfolyás, vízelvezető árok és egyéb védőmű 

mellett a vizilétesítményt kezelő számára a karbantartási, észlelési és 
védekezési feladatainak ellátása céljából a parti sáv beépítetlenségének 
biztosítása. 

 
 d.) A Vgtv. 20. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján az ingatlan 

tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy a meder tulajdonosa ill. 
megbízottja az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjon, a mederből 
kitermelt vagy a feladat ellátásához szükséges anyagot, eszközöket és 
ideiglenes létesítményeket az ingatlanon elhelyezzen. 

 
 e.) A Vgtv. 24. § (3) bek.-ben foglaltak szerint a parti sáv engedély nélküli 

beépítése, fásítása, lekerítése esetén - annak a védekezés 
akadályoztatása címén a védelemvezető utasítására történő eltávolítása 
miatt - az elhelyezőt ért kárért kártalanítás nem jár. 
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 f.) A parti sáv szélessége:  
      - Szinva és Hejő patakok mindkét partján 6-6 m 
          - Egyéb vízelvezető árok mindkét partján 3-3 m 
          - Töltések lábvonalától mindkét oldal 10-10 m 
          - Egyéb létesítményeknél külön jogszabály szerint 
 
 

Felkészülés a feladatok ellátására 
 

2. § 
 
 (1)A városfejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata során a 

településrészek ár- és belvízvédelmét, vízkárelhárítását külön terv 
fejezetben a befogadóig kell vizsgálni, megoldani és a létesítmények, 
valamint működtetésük, fenntartásuk számára a helyet közterület 
formájában 1. § (1) bek. f.) pont szerint biztosítani. 

 
(2)Az önkormányzat éves költségvetés javaslatában az 1. § (1) 

bekezdésében felsorolt kötelezettségek ellátását szolgáló költségeket 
szerepeltetni kell. A feladat finanszírozásáról a Közgyűlés dönt. 

 
(3)A feladatok zavartalan ellátása érdekében a helyi közcélú, vízfolyások, 

vízelvezető árkok medrét és egyéb védőművek területét a parti és 
védősávokkal együtt az önkormányzati törzsvagyon részeként kell kezelni 
és nyilvántartásba venni. 

 
(4)A védekezésre való felkészülés során az 1. § (1)-(2) bekezdésében 

védekezésre kötelezettek feladatai: 
 

a.) védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési     
berendezések, gépek eszközök és felszerelések karbantartása. 

 
 b.) a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése 
 
 c.) saját védelmi szervezet megszervezése és felkészítése 
 
(5)A védekezési tervet a vízügyi igazgatóság szakmai állásfoglalása alapján 

a polgármester hagyja jóvá. 
 
(6)A polgármester által összeállított és vezetett bizottság az önkormányzat 

és MIVÍZ Rt. tulajdonába lévő  védelmi műveket, és a Városgazda Kft. 
tárolásában lévő felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, 
valamint a védelmi felkészültséget köteles évenként november 15-ig 
egyszer felülvizsgálni a Vízügyi Igazgatóság bevonásával.  
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(7)A MIVÍZ Rt. és a város közigazgatási területén védekezésre kötelezettek a 

védekezési tervüket a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat 
ellátó szervével kötelesek egyeztetni és a Vízügyi Igazgatóság által is 
jóváhagyott tervet két példányban átadni. A Polgármesteri Hivatal 
városüzemeltetési feladatokat ellátó szerve a Vízügyi Igazgatóság 
illetékes szakaszvédelmi központban az érvényes védekezési tervek egy 
példányát elhelyezi. 

 
Védekezés 

 
3. § 

 
(1)A védekezés államigazgatási feladatait külön jogszabály szerint a 

polgármester látja el. 
 
(2)A védekezés műszaki irányítását, a védekezés minden készültségi 

fokozatában: 
 
 a.) az önkormányzati feladat esetén a városüzemeltetési feladatokkal 

megbízott egység vezetője, mint védelemvezető,  
 
 b.) a MIVÍZ Rt. és a Városgazda Kft. esetén az igazgató az önkormányzati 

védekezési feladatokkal összhangban látja el. 
 

(3)A védekezési tervben kell megnevezni a védelemvezetőt, a 
szakaszvédelem vezetőket és a védelmi szervezetekbe beosztottakat. 

 
(4)A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása, illetve helyi vízkárelhárítás esetén a 

védelemvezető javaslata alapján az I. II. III. fokozatú védekezési 
készültséget a polgármester illetve megbízottja rendeli el, módosítja és 
szünteti meg. 

 
(5)A polgármester a védekezéshez szükséges erőforrásokat és a figyelő 

szolgálat működtetéséhez szükséges létszámot a rendkívüli készültség 
eléréséig az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal, 
valamint szükség esetén más vállalkozókkal megkötött szerződések útján 
biztosítja amelynek feltétele az esemény bekövetkezése. 

 
(6)A Városi Tűzoltóság - külön jogszabály szerint - elsődleges beavatkozói 

tevékenységet hajt végre az emberi élet, a testi épség, és az anyagi javak 
védelme érdekében addig, amíg az árvíz-, belvízkár felszámolásának 
irányítását az önkormányzat védelemvezetője át nem veszi. 
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(7)A Polgári Védelmi Körzeti Parancsnokság gondoskodik külön jogszabály 

szerint - elrendelés esetén - a kimenekítés, mentés, visszatelepítés 
megszervezéséről, a kitelepítettek ellátásáról és közreműködik a 
polgárvédelmi szervezetek és közerő alkalmazásával a védekezésben. 

 
(8)A MIVÍZ Rt. és a Városi Tűzoltóparancsnokság éjjel-nappali ügyeletét fel 

kell készíteni a vízkárelhárításra és veszélyhelyzetre vonatkozó lakossági 
bejelentések fogadására és a védelemvezető, vagy megbízottja részére 
történő soron kívüli továbbítására. Védelemvezető a fenti szervek, a 
Vízügyi Igazgatóság és a Polgárvédelem ügyeletével köteles közölni 
távolléte esetére a helyettesének az elérési adatait. 

 
(9)A védelemvezető a kialakult veszélyhelyzet megítélése után a 

költségvetésben rendelkezésre álló keret összegéig a megkötött 
szerződések felhasználásával a védekezést haladéktalanul az erőforrások 
riasztásával köteles megkezdeni. 

 A keretösszegen felüli védekezésről, a védekezési fokozat szükséges 
módosításáról illetve a veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségéről soron 
kívül köteles a polgármestert illetve annak megbízottját értesíteni a 
szükséges intézkedés megtétele és a védekezés folytatására történő 
utasítás adás céljából. 

 
(10)A polgármester, illetve megbízottja tájékoztatja védekezési fokozatok 

elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről: 
 - a Vízügyi Igazgatóságot, 
 - a Védelmi Bizottság titkárát, 
 - a lakosságot. 
 

(11)A védekezés műszaki feladatainak ellátása során a Korm. rendelet 16. §-a 
szerint: 

 
 a.) az önkormányzat szakaszvédelem vezetője, a MIVÍZ Rt. 

védelemvezetője és a Városgazda Kft. védelemvezetője az önkormányzat 
védelemvezetőjének,  

 
 b.) az önkormányzat védelemvezetője a polgármesternek, illetve az általa 

megbízott tisztségviselőnek van alárendelve. 
 

(12) A védelemvezető és a szakaszvédelemvezetők feladatukat a Korm. 
rendelet 15. § és 20. §-a (I. sz. melléklet) szerint kötelesek ellátni és 
együttműködni a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság és vizitársulatok 
védelemvezetőjével, illetve szakaszvédelemvezetőjével. 
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A védekezés megszüntetését követő intézkedések 
 

4. § 
 
(1)A készültség, illetve a védekezés megszüntetését követő 60 napon belül a 

védelemvezető jelentése alapján a polgármester közgyűlés részére 
összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni. 

 A közgyűlés által elfogadott jelentést a Vízügyi Igazgatóság részére meg 
kell küldeni. 

 
(2)Az önkormányzat a védekezés megszüntetését követően megtéríti:  
 
 a.)A védekezés előszerződések alapján történő végrehajtásának indokolt 

költségeit, a védekezési naplóval és nyilvántartásokkal összhangban a 
védekezésbe bevont szervek és vállalkozók számláinak a védelemvezető 
által történő igazolásával. 

  
 b.)Előszerződések nélkül végrehajtott kényszerintézkedések 

költségtérítéseit az elrendelő polgármesternek, illetve megbízottjának a 
védelemvezető javaslatára történt igazolásával. 

 
 c.)Az ár- és belvíz, valamint helyi vízelöntés által az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanokban, épületekben és létesítményekben 
okozott károk, valamint a megrongálódott védőművek védképességének 
helyreállítását. 

 
 d.)A védelemvezető és a szakaszvédelemvezetők védekezés időszakában 

a védekezés érdekében felmerült saját gépkocsi és  rádiótelefon 
használati költségeit polgármester igazolásával. 

 
Szabálysértés 

 
5. § 

 
(1)Az  ingatlantulajdonos, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használó, aki 

az 1. § (4) bek. a.), b.), c.) pontjában meghatározott kötelezettségét 
megszegi, vagy a védekezés során a védelem vezetőjével a köz 
érdekében nem működik együtt, amennyiben cselekménye nem minősül 
bűncselekménynek, vagy egyéb súlyosabb szabálysértésnek "a 
vízkárelhárításra vonatkozó helyi jogszabályok megsértése" 

 címén szabálysértést valósít meg és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az okozott kár megtérítése mellett. 
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Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

Ez a rendelet 1998. május 1-én lép hatályba, egyidejűleg a helyi 
vízkárelhárítási feladatokról szóló 28/1993.(VI.14.) számú, valamint ezt 
módosító 51/1996.(XI.4.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
Miskolc, 1998. március 26. 
 
 
 

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

A védelemvezető feladatai 
 
(1) A védelemvezető (szakasz-védelemvezető) köteles a védekezés 

érdekében szükséges minden intézkedést megtenni, így különösen 
gondoskodni: 

 
 a.)a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről, káros jelenségek 

esetén a szükséges beavatkozások megtételéről, a műtárgyak 
jegesedésének megakadályozásáról; 

 
 b.)a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez 

szükséges műszaki intézkedés elrendeléséről, végrehajtásáról és 
ellenőrzéséről; 

 
 c.)a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek a 

mederbe történő visszavezetéséről és az ezzel összefüggő munkák 
végzéséről; 

 
 d.)a védekezéshez szükséges munkaerő, anyag és felszerelés 

utánpótlásáról; 
 
 e.)a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának 

irányításáról; 
 
 f.)a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban 

a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett 
gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos 
nyilvántartásáról; 

 
 g.)tartós védekezés esetén legalább tíz naponkénti költségbecslés 

elkészítéséről és a védekezési költségfedezetének igényléséről. 
 
(2) A védekezés irányító- és őrszemélyzetét megkülönböztető jellel 

(karszalag, jelvény, kitűző), a járműveket "ÁRVÍZVÉDELEM" és/vagy 
"BELVÍZVÉDELEM" feliratú táblával (felirattal) kell ellátni. 
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(3)  A védelemvezető a készültség megszüntetése után haladéktalanul 

gondoskodik: 
 
 a.)a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések 

összegyűjtéséről, kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az 
előírt mennyiségre való kiegészítéséről; 

 b.)a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról; 
 c.)más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett 

szolgáltatások, anyagok, eszközök és felszerelések elszámolásáról, 
illetőleg a meglevők visszaadásáról; 

 d.)a megrongálódott védőművek helyreállításáról. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

12/1998. (III.30) sz. 
rendelete 

 
a szociális ellátásokról, a rendszeres nevelési segély és a 

lakbértámogatás helyi szabályairól szóló többszörösen módosított 
15/1996. (IV.01.) sz. rendelet módosításáról. 

 
 

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

 
                                                   1. §. 

 
A rendelet 33. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„Az Őszi Napsugár Otthon és részlegei: 
 
a.) bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó ellátás keretében, időskorúak 
otthonát,  
b.) fogyatékosok nappali intézményét.” 

 
                                                  2. §.  

 
A rendelet 37. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az Őszi Napsugár Otthonába és részlegeibe az elhelyezés iránti 
kérelmeket az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki az igénylőt a 
jelentkezés sorrendjében köteles felvenni. 
Sürgős beutalási igény esetén az intézmény vezető főorvosának, valamint az 
intézmény előgondozási csoport vezetőjének írásos véleményét figyelembe 
véve dönt a felvételről, s ez esetben a beutalásról szóló értesítésben a 
sürgősség indokait köteles feltüntetni. 
 
(2) Az intézmény vezetője a ténylegesen elhelyezett személyekről, a felvétel 
sorrendjéről - a sürgősséggel felvett személyeket külön megjelölve - 
havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális 
Osztályát. 
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(3) Az intézmény által - az elhelyezés iránti igényekről - vezetett 
nyilvántartást, illetve az ennek megfelelő sorrendiséggel történő felvételt a 
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztálya negyedévenként 
köteles ellenőrizni. 

                                               
(4) Az Ezüsthíd Otthonba (továbbiakban: Otthon) azok a személyek 
kérhetik felvételüket, akik önmaguk ellátására képesek és vállalják a R 
4.számú mellékletében meghatározott térítési díj megfizetését. 
 
(5) Az Otthonban kialakított ápolási férőhelyre történő felvételről az 
intézmény vezetője dönt az intézmény orvosának írásos javaslata alapján, 30 
nap időtartamra. 
 
Ez az időtartam -  kérelemre, s a lehetőségek figyelembe vételével -  további 
30 nappal meghosszabbítható. 
 
(6) Az intézmény részlegei között a lakók áthelyezéséről az intézmény 
vezetője dönt. 
 
(7) Az intézménybe határozatlan időre beutalt személy - amennyiben 
nevezett az önkormányzati bérlakásnak egyedüli bérlője és más személy az 
adott bérleményben nincs bejelentkezve - köteles nyilatkozni, hogy 
elhelyezésével egyidejűleg bérleti jogviszonyáról térítés ellenében az 
önkormányzat javára lemond, ezen nyilatkozatot a szükséges eljárás 
lefolytatása végett a MIK Rt-nek meg kell küldeni. 
 
(8) Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába (továbbiakban: Napközi 
Otthon) történő felvétel iránti kérelmet a Napközi Otthon vezetőjénél kell 
benyújtani, aki dönt a felvételről. 
 
A Napközi Otthonba felvehetők: 
- három év feletti - kiscsoportban felügyeletet igénylő középsúlyos és 

idióta - nem foglalkoztatható értelmi és halmozottan fogyatékosok, 
 
-   foglalkoztatható enyhe, illetve középsúlyos értelmi, vagy halmozottan 

fogyatékos kisegítő, vagy foglalkoztató iskolát végzettek. 
 
(9) Az ellátásért fizetendő térítési díjak mértékét a R 4. sz. melléklete 
tartalmazza. 
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3.§. 
 
 
(1) Ezen  rendelet 1998. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a 
hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
(2) R hatályba lépésével egyidejűleg a R.3. és 4.sz. mellékletének helyébe e 
rendelet 1.2.sz. melléklete lép.   

               
                            

Miskolc, 1998. március 26. 
 

 
 

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

 
     A Területi Gondozószolgálat intézményi térítési díjainak mértéke                                            
 
 
- Étkeztetésért és házi segítségnyújtásért 
 
Jövedelem      Ebéd       Háromszori    Gondozási    Élelem kiszállítás 
    Ft/hó           Ft/nap           Ft/nap            Ft/óra                    Ft/nap 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
0-    10.400            15      30   10    3  
10.401-12.700 33      66   30    6 
12.701-14.300 46      92   50  12         
14.301-16.100 59    118   70  17 
16.101-17.600 73    146   90  22 
17.601-19.200 85    170           110  28 
19.201-20.700 99    198           135  32 
20.701-22.300         110    220           160  38 
22.301-23.800         122    244            180  43 
23.801-25.300         139    278            210  49 
25.301-26.200         152    304           230  54 
26.201-27.400         165    330           250  60 
27.401 ---            185    370           250  60 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
- Időskorúak Gondozóházában: 
havonta      15.000.-Ft 
egy hónapot el nem érő igénybevétel 
esetén napi           500.-Ft 
 
- Szállást biztosító Idősek Klubjában: 
havonta        6.000.-Ft 
egy hónapot el nem érő igénybevétel 
esetén napi                             200.-Ft 
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                                                                                               2. sz. melléklet 
 
 
 
Az Őszi Napsugár Otthona és részlegei, valamint a Gyermekvárosban 
működő krízisszoba intézményi térítési díja 
 
 
- Az  Őszi Napsugár Otthonának Szentpéteri kapui, Mátyás király    
   utcai   és  Mésztelepi részlegeiben: 
 
 havonta             18.500.-Ft 
 az egy hónapot el nem érő igénybe- 
     vétel esetén napi          617.-Ft 
 
- Az Ezüsthíd Otthonban: 
 
havonta      20.550.-Ft 
az egy hónapot el nem érő igénybe- 
    vétel esetén napi            685.-Ft 
 
az ápolási férőhelyen - nem bentlakó 
    által történő igénybevétel esetén - napi      1.370.-Ft 
 
-  Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthoná- 
   ban  naponta             308.-Ft 
 
- A Gyermekvárosban működő krízis szobá- 
  ban: az intézményben érvényes mindenkori 
  napi élelmezési költség és az eltöltött napok 
  szorzata. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
13/1998.(III.30.) sz.  

rendelete 
a közterületek rendjéről 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata figyelemmel a 
2/1976.(I.16.) ÉVM, a többször módosított 1/1975.(II.5.) KPM-BM 
számú együttes rendelet, az 1988. évi I. törvény és a 89/1988.(XII.20.) 
MT. számú rendelet előírásaira, az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § . 
 
(1)E rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 

területére terjed ki. 
 
(2)A közúti közlekedés szabályainak - a közúton baleset vagy egyéb 

okból meghibásodott és forgalmi akadályt képező járművekre 
vonatkozó rendelkezéseinek - alkalmazását jelen rendelet nem érinti. 

 
2. § . 

 
(1)E rendelet szempontjából közterületnek minősül, az ingatlan 

nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott 
- közút, járda, tér, parkoló, közpark - önkormányzati tulajdonban lévő 
zöldfelületnek az a része amelynek rendeltetése közcélú és mindenki 
által használható. 

 
(2)Közhasználatú zöldterületnek minősül az a zöldfelület is, amelyen a 

fásítás vagy parkosítás már megkezdődött, továbbá az a terület, 
melynek kertészetileg fenntartott gyepfelülete esetleg hiányos. 

 
(3)E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület 

 
a./ Városi Vadaspark, Majális park, Arborétum 
b./ belterülethez csatlakozó - önkormányzati tulajdonban lévő - 

parkerdő, véderdő, 
c./ strandok, sporttelepek, sportparkok, közterületi játszóterek, 
d./ önkormányzati tulajdonban lévő temetők, templomkertek 
e./ közlekedési pályák zöldterületei. 
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(4)E rendelet szempontjából védett övezet 

 
    a./ Városház tér, Erzsébet tér, Széchenyi u., Kossuth u., Rákóczi u., 

   Déryné u., Munkácsy u., 
    b./ Búza tér területéből Borsod Volán Rt., Miskolc Városi  
         Közlekedési Rt. Autóbusz pályaudvar 
    c./ Aradi sétány, Pazár S., Garas S., Miskolc - Tapolcai, Lillafüredi  
         park belső útjai. 
 

3. § . 
 

(1)Miskolc Megyei Jogú Város közterületein tilos gépjármű védősátrat 
elhelyezni. 

 
(2)A megállási és várakozási tilalom ellenére parkoló gépjárművek 

elszállítását a Közterület- és Piacfelügyelőség és az önkormányzati 
utak kezelésével megbízott kezdeményezheti. 

 
(3)A közterületen üzemképtelen járművek (roncsautók) közterület-

használati engedély nélkül csak a KRESZ 59. §-ában foglaltak 
szerint és ideig tárolhatók. 

 
(4)E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelennek minősül 
 

a./baleset következtében károsult, a baleset folyamán 
üzemképtelenné vált és elhagyott (a helyszínről főútvonalon 8 
napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított) jármű, 

b./a hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező vagy az a 
hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan 
nem üzemképes, karosszériája erősen elhasználódott, 
rongálódott, szétbontása megkezdődött, felbakolt állapotban van, 
nyílászárói nem zárhatók, funkcionális alkatrészei, ablakai, 
szélvédői hiányoznak és a Közterület és Piacfelügyelőség  
előzetes felszólítására a közterület használati engedély 
beszerzésére tulajdonosa, üzembentartója 15 napon belül nem 
intézkedik. 
A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 
napra - forgalmi és parkolási szempontból akadályt nem jelentő, 
konkrétan meghatározott mellékútszakaszra vagy közterületre 
adhatja ki. 
Az engedély nem hosszabbítható meg. 
A közterület-használati engedélyt a járműben jól látható módon 
kell helyezni. 
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(5)Az e rendelet megszegésével közterületen tárolt üzemképtelen 
járműveket a tulajdonos (üzembentartó) költségére a Közterület és 
Piacfelügyelőség köteles elszállítani, az (4) bekezdés a./ és b./ 
pontban meghatározott határidők szerint. 

 
(6)Az elszállított üzemképtelen járműveket a Közterület és 

Piacfelügyelőség - az elszállítás időpontjától számított -  3 hónapig, 
az üzembentartó vagy tulajdonos költségére tárolja, ezt követően 
nyilvánosan meghirdetett árverés útján értékesíti, a Közterület és 
Piacfelügyelőség erre vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint. 

 
(7)Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén vállalkozási célra 

használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható, kivéve 
 

a./ ha a vállalkozáshoz használt jármű  3500 kg legnagyobb 
megengedett össztömeget nem haladja meg, 

 
b./ az a jármű amelynek konkrét mellékútszakaszon történő 

tárolására a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
hozzájárult és  közterület-használati engedéllyel rendelkezik. 

 Engedély nem adható ki kiépítetlen - szilárd burkolattal el nem 
látott - vagy nem kellő teherbírású, szélességű utakra. Az előírás 
a megközelítő útszakaszra is vonatkozik, 

 
c./   azokat a közterületeket, amelyeket az önkormányzat tárolási 

célra kijelöl. Ezeken a területeken a járművek rendszeresen 
közterület-használati engedély birtokában tárolhatók. 

 
(8)Jármű tárolásnak minősül a célirányos munkavégzésen, le- és 

felrakodáson, valamint a tevékenységhez kapcsolódó 
adminisztrációs tevékenységen felüli várakozás. 

 
(9)A vállalkozási célra használt jármű tárolása csak telephelyen 

történhet, telephely, tárolóhely engedélyezésének feltétele, a jármű 
méreteinek megfelelő nagyságú terület, továbbá a megfelelő 
teherbírású és szélességű kiépített hozzávezető út megléte, illetve 
biztosítása. A telephely, tárolóhely engedélyezéséhez szükséges 
nyilatkozatot a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály adja ki. 
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4. § . 

 
(1)A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a közhasználatú 

zöldterületek állagmegóvása érdekében a használatot korlátozhatja a 
(pl. a fűrelépést, labdázást, kutyasétáltatást tilthatja). 

 
(2)Az I. fokú építésügyi hatóság az építési engedélyekben köteles 

előírni a humuszvédelmet, a termőföldnek a felvonulási, bontási, 
tereprendezési munkák előtti letermeltetését, átadását a 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály részére. 

 
(3)A város területén minden közületi építtető köteles az építéssel járó 

felvonulási munkálatok, bontási tevékenység, illetve tereprendezés 
előtt a helyszínen található földet a Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztállyal történt egyeztetés alapján lefejteni és az I. fokú építésügyi 
hatóság által meghatározott helyen tárolni. 
Az építtető (kivitelező) az építés befejezését követően ennek a 
földnek a felhasználásával köteles a területet helyreállítani. A 
megmaradt földdel a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
jogosult rendelkezni. 

 
5. § . 

 
(1)Az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek 

rendeltetéstől eltérő használata esetén a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály hozzájárulása és közterület-foglalási engedély 
szükséges. 

 
(2)Közterületen fák kivágására engedély - balesetveszélyessé vált, 

valamint elpusztult és életképtelen fákat kivéve - csak pótlási 
kötelezéssel adható ki. 

 
(3)Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivágandó fa 

helyét, indokát, a fák darabszámát, fajtáját, átmérőjét a bejelentő(k) 
nevét és lakcímét. 

 
(4)Bontás, kisajátítás esetén - akkor is, ha az nem közhasználatú 

zöldterületet érint - már rendezési, beépítési és beruházási 
programszinten a 20 cm törzsátmérő feletti fák un. fafelvételi terven 
való rögzítését el kell végezni. Már a település- szerkezeti 
szabályozási terv készítésénél figyelembe kell venni az értékes, 
koros növényeket és egyeztetni kell a közművekkel is. 
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(5)Kiviteli tervszinten részletes favédelem-tervet kell készíteni, a 
tervnek a szanálandó területen található minden 20 cm 
törzsátmérőnél vastagabb fát tartalmaznia kell korra, állapotra, fajtára 
való tekintet nélkül. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fa fajtáját, 
darabszámát és 50 cm magasságban mért törzsátmérőjét. A 
helyszínrajzon és jegyzőkönyvben külön jelölni kell az átültetendő, 
kivágandó és megmaradó egyedeket. 

 
(6)A tervekben meghatározott, az építési területen megmaradó 

növényzet védelméről a kivitelezőnek, beruházónak gondoskodni 
kell. 

 
(7)Amennyiben a növényzet a kivitelezési munkák miatt megsérül, és 

ennek következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés 
befejezését követő 1 éven belül a növényzetet pótolni. 

 
(8)A favédelmi terv betartását a bontás és építés ideje alatt az I. fokú 

építésügyi hatóság köteles ellenőrizni. 
 
(9)Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlannal határos járda és 

útburkolat széle közötti zöldterületen a gyalogosforgalom biztosítása 
érdekében a fák és bokrok metszését elvégezni. 

 
(10)A növényvédelmi munkák megkezdése előtt a munkálatokat 

végeztető köteles a lakosság figyelmét megfelelő tiltó táblák 
elhelyezésével felhívni, az egészségügyi várakozási időtartamra. 

 
 

6. § . 
 
 

(1)A közterületen tilos a 
 

a./ szemetelés, 
 
b./ kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, 

rongálása, helyükről elmozdítása, 
 
c./ virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák törzsét 

hirdetésre, ágait kötél vagy kábel rögzítésére használni, 
 

    d./ élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb)  begyűjteni. 
 
(2)A közhasznú zöldterületen tilos 
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a./ az ott természetes körülmények között élő állatok bármely 
eszközzel történő zavarása, madárfészkek rongálása, 

 
b./   járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni, 
 

    c./  sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni, 
 

d./  a gyepfelültre letelepedni, illetve azon járni, kivéve az e célra 
kijelölt és felirattal jelzett területeket, 

 
e./ közhasználatú zöldterületekre, illetve játszótérre állatot bevinni, 

beengedni. 
 

(3)A gépjárműforgalomtól védett övezetbe csak a behajtási engedéllyel 
lehet behajtani. 

    Rakodási hellyel nem rendelkező üzlet árufeltöltésének biztosítására 
- a folyamatos rakodás idejére - járdára, díszburkolatra rakodáshoz 
rakodási engedély adható. 
A behajtási és rakodási engedélyeket kérelemre a Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály adja ki és veszi nyilvántartásba. 
A védett övezetbe történő behajtás és tartózkodás jogszerűségét a 
Közterület- és Piacfelügyelőség és a Rendőrség ellenőrzi. 

 
(4)A védett övezetben, közúti forgalomban résztvevő és várakozó 

gépjármű vezetője a behajtási és rakodási engedélyt az első 
szélvédő alatt jól látható módon köteles elhelyezni. 

 
(5)Behajtási engedélyek fajtái 

 
- lakossági, 

 - intézményi, 
 - áruszállítási, szolgáltatási, 
 - ideiglenes. 

 
(6)Védett övezetbe lakossági behajtási engedélyt a védett övezetben 

állandó lakcímmel bejelentett lakos kaphat. 
 
 Intézményi behajtási engedélyt akkor adható ki, ha annak képviselője 

az ingatlan tulajdonosa által igazoltan bizonyítja, hogy védett 
övezeten belül  - nem közterületen  - parkolási  hellyel rendelkezik.  

 
(7)A lakossági, intézményi behajtási engedély a védett övezeten belüli 

várakozóhely, telephely megközelítésére és elhagyására szolgál. Az 
engedély nem jogosít a védett övezeten belüli várakozásra.  
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(8)Az áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedély csak hátsó rakodási 

(megközelítési) hellyel nem rendelkező üzletek árufeltöltésére 
adható. Áruszállítási, szolgáltatási tevékenység céljából a behajtás 
06-órától 10-óráig engedélyezett.  

 
(9)Kivételesen indokolt esetben a  védett övezetbe a (8) bekezdésben 

foglaltakon túli időpontra kérelem alapján a tevékenység 
indoklásával, annak időtartamára behajtási engedély adható.  

 
(10)Az áruszállítási, szolgáltatási  behajtási engedély a védett övezetbe 

történő behajtásra a megjelölt időtartamon belüli folyamatos fel és 
lerakodásra, megállásra jogosít.  

 
(11)Az ideiglenes behajtási engedély a tevékenység elvégzésének 

idejére, az időtartam meghatározásával (forgalmi rendszám, hónap, 
nap, óra meghatározással) adható ki, annak akinek az úti célja a 
védett övezetben van. 

 
(12)A védett övezetben külön behajtási engedély nélkül közlekedhetnek 

és a feladat ellátásáig a védett övezetben tartózkodhatnak: 
 
      - a megkülönböztetett jelzéssel rendelkező járművek, 

- figyelmeztető jelzéssel rendelkező, valamint a Miskolci Vagyon- 
gazdálkodási , Rt., Városgazda Kft., MIVIZ Rt., REM Miskolc Kft., 
MIHŐ Rt., TIGÁZ Rt., ÉMÁSZ Rt., MATÁV Rt., Magyar Posta Rt. 
járművei. A szolgáltatást végző járművön a szolgáltató nevét, 
telephelyét fel kell tüntetni. A védett övezetbe történő tartózkodás 
indokoltságát az ellenőrző szervek részére hiteltérdemlő módon ( 
menetlevél stb.) a szolgáltató köteles igazolni. 

- igazolvánnyal rendelkező mozgássérültek járművei, 
- az ellenőrzésre jogosult szervek járművei (Közterület- és 

Piacfelügyelőség, Rendőrség) 
 

7. § . 
 

(1)Tilos a szeszesital fogyasztása 
 
a.) a városi közterületeken, 
b.) a városi közforgalmú járműveken, 
c.) a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi  léte-    

sítményekben, helyiségekben, 
d.) az önkormányzati bérházak közös használatú helyiségeiben, 
e.) olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bon-   

tás alatt álló, nem lakott épületekben, amelyek bárki által 
megközelíthetőek. 
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(2)Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya 
 

a.) az (1) bekezdés c.) pontjában felsorolt helyekre, ha ott a 
szeszesital értékesítés engedélyezett, 

b.) a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egy- 
ségek (terasz, kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitvatartási 
időben, 

c.) az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, majális jellegű és 
más alkalmi rendezvényekre, 

d.) az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre, 
e.) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendez- 

vényeire. 
 
(3)Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából 

 
a.)  közterület: az út, utca, parkoló, tér, a járda - ideértve az  

épületárkádok alatti járdát is -, a járdasziget, a közpark, a 
parkosított terület, a játszótér, a lépcső, továbbá az alul- és 
felüljáró, 

b.)  városi közforgalmú jármű: a helyi közforgalmat lebonyolító 
villamos és autóbusz, 

c.)  önkormányzati bérházak közös használatú helyiségei: a 
kapualjak,  lépcsőházak, az idegenek számára a közös udvar, 
stb. 

d.) közösségi létesítmény: művelődési házak, klubok, stadionok, 
sportpályák és egyéb sportlétesítmények, stb. 

 
8. § . 

 
(1)E rendelet hatálya alá eső közterületek ( út, járda, lépcső, parkoló, 

alul- felüljáró, tér, játszótér, közpark ) burkolatát, valamint azt 
érintően   - függetlenül annak üzemeltetőjétől -  az alatt vagy felett, 
bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást 
létesíteni vagy áthelyezni annak meghibásodása esetén 
munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni 
csak a közút kezelőjének - Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
- hozzájárulásával szabad, figyelembevéve a Főépítészi és 
Környezetvédelmi Osztály javaslatát is. A közút nem közlekedés célú 
igénybevételért - közmű építések kivételével - a Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály a 29/1994. (V.31. ) KHVM rendeletben 
meghatározottak  szerint díjat szed. 
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(2)Az útfelbontási, átfúrási és útkezelői hozzájárulásokat kérelem 

alapján a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály bírálja el és adja 
ki. A kérelemhez mellékelni kell 2 példányban az engedélyezési és 
forgalomterelési tervet. A burkolat-helyreállítás érdekében az 
engedélyező biztosítékot kérhet, amelyet nem megfelelő helyreállítás 
esetén visszatarthat. A kauciót a munka megkezdése előtt a 
Pénzügyi Osztályon letétbe kell helyezni. 

 
(3)Előzetes hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak halasztást 

nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő esetben szabad, ha élet- és 
balesetveszély, vagy üzemzavar elhárítása áll fenn. 

 
 Az ilyen jellegű munkákat 
 

a.)  folyamatosan, lehetőség szerint többműszakos munkavégzéssel 
kell elvégezni, 

b.)  1,0 x 0,5 méter méretű, a kivitelező nevét feltüntető "üzemzavar 
elhárítás" szövegű táblát kell a helyszínen elhelyezni, 

c.)  közút esetén gondoskodni kell a KRESZ 1/1975 (II.5.) KPM-BM 
sz. együttes rendelet,  az utak forgalomszabályozására  
vonatkozó, 20/1984 (XII. 21.) KM rendeletben foglaltak és egyéb 
vonatkozó jogszabályok  betartásáról, 

d.)  az építtető, illetőleg a munka kivitelezője köteles a közterület 
felbontását 24 órán belül a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályának  bejelenteni, ezt 
követően három napon belül azt írásban is közölni. 

 
(4)5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, járda, parkoló, 

térburkolat, zöldterület  bontása - függetlenül annak üzemeltetőjétől - 
csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti burkolati anyaggal  az 
úttest nyomvonal jellegű bontása esetén az érintett szakaszon teljes 
szélességben  történő helyreállításával  engedélyezhető. 

 
(5)Szilárd burkolatú út, járda, tér, parkoló, közpark, bontását és 

helyreállítását csak szakirányú cég, vállalkozó végezheti. 
 
(6)A közterületbontások helyreállításáról - bontási engedélyben 

foglaltak előírások  szerint -  az engedélyes köteles gondoskodni. 
 

(7)Bontási engedély Miskolc-Tapolcán, Lillafüreden május 1. és 
szeptember 01. között, a Széchenyi utcán és abból nyíló 
diszburkolattal ellátott utcákban, valamint Diósgyőri Vár 
környezetében június 01. és augusztus 30. között a - a (3) bek. 
foglaltak kivételével -  nem adható. 
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Szabálysértési rendelkezés 
 

9. § . 
 
(1)Aki e rendelet 3. § (1), (7), 4. § (3), 5. § (7), (9), 6. § (1)-(3), 7. § (1) 

és a 8. §-ban (1), (3) bekezdés b.), c.), d.) pontjában foglalt 
előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
(2)Egyébként az e rendeletben meghatározott magatartási szabályok, 

kötelezettségek és tilalmak megszegése esetén a módosított 1968. 
évi I. tv., valamint a módosított 17/1968.(IV.14.) Korm. számú 
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
(3)Közterületre adott engedélyek - amennyiben más rendelkezés nincs 

- visszavonásig érvényesek. 
 

 
Záró rendelkezés 

 
10. § . 

 
(1)Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ezen  rendelete 

1998.április 01. napján  lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Közterületek rendjéről szóló 70/1997.  (XII.01.) számú rendelettel 
módosított 29/1993. (VI.14.). számú rendelet hatályát veszti.  

 
 

Miskolc, 1998. március 26. 
 
 
 

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

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 

III-37/53.022-3/1998.sz.HATÁROZAT: 
 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1998. február 1. - február 28. 
közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
III-38/53.249-2/1998. sz.  HATÁROZAT : 
 
Tárgy:  1997. évi zárszámadás közzététele 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 1997. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 

1. A Közgyűlés az Önkormányzat 1997. évi 
 - egyszerűsített mérlegét, 
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
 - egyszerűsített eredmény kimutatását 
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: 1998. június 30. 
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III-39/53.249-3/1998. sz. HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Befejezett beruházások esetében igénybe nem vett 

céltámogatás lemondása. 

 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a már befejezett 

beruházások esetében az igénybe nem vett céltámogatás 

lemondásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint 

határozott: 

 

A Közgyűlés tudomásul veszi, illetve jóváhagyja, hogy az alábbi 

befejezett beruházás esetében az elnyert céltámogatásból fel nem 

használható keretösszegről – az előterjesztésben foglaltak alapján – az 

Önkormányzat véglegesen lemond a Belügyminisztérium felé: 
 
          Ft-ban 

Feladat  
megnevezése 

Jóváhagyott  
céltámogatás 

összege 

Ebből igénybevett és 
felhasznált összeg 
(1997. dec. 31-ig) 

1998-ban  
kerül 

felhasználásra 

Fel nem használható, 
lemondott összeg 

1996. évi e<># 
gészség-ügyi 
gépműszerbeszer- 
zés 

45.000.000 34.312.612 5.351 10.682.037 

 

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály, valamint  

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Határidő: azonnal 
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III-40/53.220/1998. sz. Határozat: 
 
 
Tárgy:   Helyi vízkár elhárítási feladatok végrehajtása 
 
 
Miskolc megyei jogú város közgyűlése megtárgyalta helyi vízkár 
elhárítási feladatokról szóló  előterjesztést  és a megalkotott  11/1998. 
(III.30.) sz. rendelet végrehajtása érdekében az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A közgyűlés elrendeli, hogy a közcélú vízelvezetési feladatokat 

szolgáló vízfolyások vízfolyásonként egységesen önkormányzati 
tulajdonba kerüljenek. A tulajdonjogi rendezés és egységes 
nyilvántartás feltételeit meg kell vizsgálni és a vizsgálat eredményét 
a közgyűlés elé kell terjeszteni.  
 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és beruházási osztály 

MIK.Rt. 
Befektetési és Vagyonjogi osztály  

Határidő: 1998. szeptember 30. 
 

2. A közgyűlés elrendeli a közcélú vízrendezési-vízkárelhárítási 
feladatok közcélú érdekeltségi hozzájárulás bevezetésével történő 
finanszírozás feltételeinek és lehetőségének vizsgálatát és vizsgálat 
eredményének a közgyűlés elé terjesztését.  

 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és beruházási osztály 

                                            Pénzügyi és ellenőrzési osztály 
                               Hatósági osztály 
                              Adó osztály 

Határidő: 1998. szeptember 30. 
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III-41/53.223/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Közoktatási intézményhálózat korszerűsítése érdekében 

végrehajtandó feladatok. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „A közoktatási 
intézményhálózat korszerűsítése érdekében 1998. évben 
végrehajtandó feladatok” című előterjesztést, és az alábbiakban dönt: 
 
1.) A   Szilvás  utca 39. szám  alatt  működő  tagóvodát 1998.június 30-

ai hatállyal megszünteti. Egyben a Szilvás utca 37.szám  alatt  
működő  Napközi Otthonos Óvoda és az V. Sz. Óvodai  Gazdasági  
Szervezet  alapító okiratát  az 1. és 2.sz. mellékleteknek megfelelően 
módosítja.  (telephely, alapítási év, feladatellátást szolgáló vagyon, - 
az intézet gazdálkodási jogállása)  

 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                                 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
     Határidő: 1998. június 30. 

 
2.) Utasítja a Polgármestert, hogy a Szilvás u. 39. sz. alatti tagóvoda  

gyermekeinek elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő:  1998. június 30. 

 
3.) Utasítja  a  Szilvás u. 37. sz. Napközi  Otthonos Óvoda vezetőjét – 

mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját – a szükséges munkaügyi  
döntések meghozatalára. 

 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő:  1998. június 30. 
 
4.) Utasítja  a  Polgármestert  az  ingatlan  elvonása következtében 

szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. 
    
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 



     Határidő:  1998. szeptember 30. 
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5.) A Közgyűlés a megüresedő  ingatlant a MIK Rt. kezelésébe átadja 

1998. június 30-ai hatállyal, egyben kötelezi a MIK Rt-t, hogy az 
ingatlan őrzéséről, valamint     hasznosításáról értékesítéssel vagy 
bérbeadással gondoskodjék. 

 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:   

- az épület átadásában Közoktatási és Közművelődési Osztály 
- az őrzés és hasznosítás vonatkozásában a MIK Rt. 

     Határidő:   
- az épület átadásában 1998. június 30. 
  az őrzés és hasznosítás vonatkozásában 1998. június 30-tól 
  folyamatosan 

 
6.)A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és 

Szakközépiskola főzőkonyháját – a gyermekétkeztetést igénybevevő 
tanulók számának csökkenése miatt – 1998. június 30-ai hatállyal 
megszünteti. 

 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő: 1998. június 30. 

 
7.) Utasítja a Polgármestert, hogy a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakmunkásképző és  Szakközépiskolában az étkezést igénylő 
gyerekek ellátásáról a környező főzőkonyhával rendelkező 
intézményekben gondoskodjon. 

      
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő:  1998. június 30. 

 
8.) Utasítja a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és 

Szakközépiskola igazgatóját - mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját – 
a szükséges munkaügyi döntések meghozatalára. 

      
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő:  1998. június 30. 

 
9.) Utasítja a Polgármestert a főzőkonyha megszüntetése 

következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok 
átcsoportosítására. 

 



     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő:  1998. szeptember 30. 
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10.) Egyetért  azzal, hogy  a  szakképző  intézményekben a közoktatási 

törvény által elrendelt változások következtében  felszabaduló 17 
szakmai, elméleti, és gyakorlati oktatói álláshely megszüntetésre 
kerüljön. 

 
       Felelős:  Polgármester 
       Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
       Határidő:  1998. június 30. 

 
11.) Egyetért a közoktatási intézményekben a gyermeklétszám fogyása 

következtében az alábbi csoportok, illetve osztályok számának 
csökkentésével: 

 
       Hegyalja utcai tagóvoda 1 csoporttal, 
       Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda 1 csoporttal, 
       Katowice u. 33. sz. alatti Napközi Otthonos Óvoda 1 csoporttal, 
       Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1 osztállyal,  
       1 napközis csoporttal, 
       4.Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola 1 osztállyal és 1 napközis        

csoporttal, 
       Szabó Lőrinc Általános Iskola 1 osztállyal, 
       Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1 osztállyal, 
       Széchenyi István Általános Iskola 1 napközis csoporttal, 
       Herman Ottó Általános Iskola 1 osztállyal, 
       Pattantyús Ábrahám Géza Általános Iskola 1 osztállyal, 
       Jókai Mór Általános Iskola 1 tanulócsoporttal, 
       Baross Gábor Közlekedési és Postafogalmi Szakközépiskola  
       1 osztállyal, 
       Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 1 osztállyal, 
       Eötvös József Szakmunkásképző és Szakközépiskola 3 osztállyal, 
       Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és  
       Szakközépiskola 2 osztállyal, 
       Szemere Bertalan Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkás- 
       képző Intézet 3 osztállyal, 

         Diósgyőr-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola Kollégi-    
uma 1 csoporttal 

 
       Felelős:  Polgármester 
       Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
       Határidő:  1998. szeptember 1. 
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III-42/53.097-2/1998. sz. HATÁROZAT: 

Tárgy:  Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda átszervezése 

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Miskolc városfejlesztési stratégiájában foglalt gazdaságfejlesztési 
célok megvalósítása érdekében a Belvárosi Kulturális Menedzser 
Iroda (BKMI) tevékenységét az idegenforgalom területére is ki kell 
terjeszteni. A tevékenység bővítésének kifejezésre juttatása miatt az 
intézmény új elnevezése Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda 
legyen.  

Az Iroda tevékenységi köréből az állami és városi ünnepek 
szervezése valamint a művelődési házak és bérlemények 
üzemeltetése az ehhez kapcsolódó személyi és költségvetési 
fedezettel együtt kerüljön ki. Ezek ellátását a Polgármesteri Hivatal, 
valamint az önkormányzat egyéb intézményei - akár civil 
szerveződések bevonásával - biztosítsák. 

Az intézmény eddigi jogállását nem érintő profilátalakításnak 
megfelelően kerüljön módosításra az alapító okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a fentieknek megfelelő jogi, 
adminisztrációs, technikai és személyi intézkedések meghozatalára.  

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
                         Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                         Szervezési és Közigazgatási Osztály 
                         Polgármesteri Kabinet 
                         Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: 1998. augusztus 31. 

2. A Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda igazgatói posztjának 
betöltésére nyilvános pályázat útján kerüljön sor. A Közgyűlés felkéri 
a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
pályázat kiírására, és az igazgató személyére történő javaslatot 
terjessze a Közgyűlés elé. 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
                           Várospolitikai és Informatikai Osztály 
Határidő: 1998. augusztus 31. 
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3. A Közgyűlés az új vezető kinevezéséig meghosszabbítja Stehlik 
Ágnesnek, a Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda igazgatói teendői 
ellátására vonatkozó megbízását. 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  azonnal 

 
 

III-43/53.224/1998.sz.HATÁROZAT:     
 

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő kommunális szolgáltató 
társaságok díjhátralék behajtását ellátó önálló szervezet 
létrehozása 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 
tulajdonában lévő kommunális szolgáltató társaságok díjbeszedését és 
díjhátrálék behajtását ellátó  önálló szervezet létrehozására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A kommunális társaságok (MIVIZ Rt. MIK Rt. és MIHŐ Kft.) 

díjhátralékának beszedésére az Önkormányzat és Társaságok 25-
25 %-os részesedésével egy 3 MFt. alaptőkéjű Közhasznú 
Társaságot kell alapítani. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1998. június 30. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a KHT. társasági 

szerződés tervezetét, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tervezetét - az érvényes törvényekre és önkormányzati 
rendeletekre alapozva - a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójával 
dolgoztassa ki. 
A tervezetek tartalmazzák a KHT. cselekvésének mozgásterét és 
működésének feltételrendszerét is. A tervezeteket jóváhagyásra 
az 1998. június havi közgyűlésre elő kell terjeszteni. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIHŐ Kft. ügyvezető  igazgatója 
                           Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                           Egészségügyi és Szociális Osztály 
                           MIVIZ Rt. igazgatója 
                           MIK.Rt. elnök- igazgatója 



                           Szociális Bizottság, 
                           Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság 
Határidő: 1998. június havi Közgyűlés 
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3. A Közgyűlés felkéri  a Szociális Bizottságot, hogy a KHT. Alapító 

Okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kidolgozásában a szociális rászorultak lakhatási költségeinek 
hatékonyabb támogatása érdekében működjön közre. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Szociális Bizottság elnöke 
                           Egészségügyi és Szociális Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
 
III-44/53.225/ 1998.sz. HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Belvárosi parkolási lehetőségek bővítése. 
 
A Közgyűlés az FK: 15.869-5/1998. sz. előterjesztést megtárgyalva a 
belvárosi parkolási lehetőségek bővítése céljából az alábbiakat rendeli 
el: 
 
1. A városrendezési tervek szerinti közterületek folyamatos kiépítésével 

rendezni szükséges az e területeken létesíthető parkolási felületeket.  
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

 (a beruházások kapcsán érintett önkormányzati   
szervek) 

Határidő: folyamatos 
 

2. A TELPARK rendszer fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy a 
parkolók zsúfoltságának megszüntetése érdekében új módszereket, 
megoldásokat kell kidolgozni. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városgazda Kft. 
Határidő: folyamatos 

 
3. A belvárosban parkolólétesítmény céljára kijelölt területeken csak 

olyan területfelhasználás engedélyezhető, amely e területek végső 
felhasználását nem gátolja. 

 
Felelős: alpolgármester 
Közreműködik: Városi Főépítész és Környezetvédelmi Osztály 



Határidő: folyamatos 
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III-45/53.228/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  1997. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló  beszámoló 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1997. évi ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
 
III-46/53.229/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy:  ”Zöldmezős” iparfejlesztés lehetőségeiről. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalva és elfogadva a 
"zöldmezős" iparfejlesztés lehetőségeiről készült FK: 16163/1998. sz. 
beszámolót, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Miskolci Ipari Park telepítésére hozott III-37/4626/1994. sz. 
határozatát visszavonja, egyben utasítja a Polgármestert, tegyen 
intézkedéseket a jelentősebb iparfejlesztése céljára alkalmas vagy 
alkalmassá tehető ingatlanok további feltérképezésére, az ezzel 
összefüggő piackutató tevékenység felerősítésére. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik: MIK Rt. 
 Határidő: folyamatos 
 
2. A potenciális befektetői kör felkutatásával a területfejlesztés pályázati 

rendszerének figyelésével és a lehetőségek maradéktalan 
kihasználásával elő kell segíteni az ipari szerkezetváltást, az ezirányú 
tőkebeáramlást. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
 Határidő: folyamatos 
 
3. A város Általános Rendezési Tervének (Szerkezeti Terv) 

felülvizsgálatát fel kell gyorsítani, melynek kapcsán az alátámasztó 
munkarészek készítését, a vizsgálatok végzését ki kell terjeszteni a 
szóbajöhető iparfejlesztési területekre is. 

 
 Felelős: Káli Sándor Alpolgármester 
 Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
 Határidő: Az 1. sz. mellékleten "5" számmal jelölt területeknél 



1999.június 30. 
A "B"-vel jelölt területekre 1999. december 31. 
Az egyéb területeknél folyamatos  
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III-47/53.230/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Az épített és természeti értékek helyi  védelmének támogatási 

rendszere. 
 
A Közgyűlés megtárgyalva az FK.:16.085/1998.sz. előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Az előterjesztés melléklete szerint a megjelenés alatt álló központi 

szabályozás rendelkezéseinek figyelembevételével a Hivatal 
készítsen rendelet-tervezetet az építészeti és természeti értékek 
helyi védelmének és támogatásának szabályozására. 
A rendelet-tervezet 1998. II. félév során kerüljön a Közgyűlés elé 
beterjesztése. 

 
2. Amennyiben a 8.§-ban megfogalmazottak szerint kerül kidolgozásra 

a rendelet, úgy a II. fordulóban beterjesztésre kerülő rendelet-
tervezet egészüljön ki a támogatás odaítélésének szabályaival. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                           Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő: 1998. december 31. 

 
III-48/53.231/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy: Búza téri élelmiszerpiac rekonstrukciója 

 
A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Búza téri piac 
rekonstrukciójára vonatkozó előterjesztést (beszámolót) és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Búza téri piac rekonstrukciójára vonatkozó tanulmánytervet a 
Közterület- és Piacfelügyelőség saját hatáskörben a megjelölt 
közreműködők bevonásával készíttesse el. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közterület- és Piacfelügyelőség 

Hatósági Osztály 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Városfejlesztési Bizottság 



Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság 
Környezetvédelmi Bizottság 

Határidő: 1998. július 30. 
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III-49/53.232/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy: Közreműködés az ITC székház és térségére javasolt fejlesztési 

programban 
 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK: 30.058-
1/100/1998.számú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Közgyűlés az ITC székház térségére kidolgozott területfejlesztési 

programot támogatja, s közreműködési szándékát fejezi ki annak 
megvalósításában. 

 
2. A Közgyűlés együttműködési megállapodás kidolgozását 

kezdeményezi a B.A.Z. Megyei Önkormányzattal a projekt 
megvalósítására, melynek alapja a területek - potenciális 
hasznosítási lehetőség alapján történő - értékmeghatározása azzal, 
hogy a megvalósítás érdekében a megszerzett anyagi lehetőségek 
a területek, illetve  részarányuk értékét a projektben tovább növelik. 
A fentiek figyelembe vételével 2000. december 31-ig tartalékolja a 
területet a program megvalósításának érdekében. 

 
3. A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az előterjesztésben 

részletezett program megvalósítása érdekében Miskolc megyei jogú 
Város Önkormányzata: 
 
 a B.A.Z. megyei Önkormányzattal együttműködve vegyen részt 

pályázatokon, 
 a nemzetközi kapcsolatok bővítésével kezdeményezze, e  célt 

szolgáló tőkebefektetők megnyerését, 
 valamint járjon el a kormányzati szerveknél is Miskolc és térség 

innovációját elősegítő megoldások érdekében. 
 

4. A Közgyűlés indokoltnak tartja az előterjesztésben foglaltak 
megvalósíthatósága érdekében az ÁRT vonatkozó részének 
módosítását, illetve a területre a szabályozás és a szabályozási terv 
soron kívüli elkészítését. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
                           Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
                           MIK.Rt. 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
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III-50/53.233/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Rákóczi Bank tőkeemelésében való önkormányzati részvétel 
 
Miskolc  megyei jogú Város Önkormányzata megtárgyalta a MIK.: 
30.058-6/100/1998. és a Va.: 63.268/1998.számú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a városi rendezési tervek és 

telekalakítási munkarészek jóváhagyása után a 6942/26 hrsz.-ú 
területből kialakítandó mintegy 3551 m2-es összterületű 
birtoktestet a 6942/2 hrsz.-ú (ITC székház) intézményi ingatlanhoz 
telekkiegészítésként a Rákóczi Regionális és Fejlesztési Bank Rt 
részére 58.640.000.-Ft + 232.500.-Ft/ ÁFA vételáron értékesíti. 

 
Megbízza a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű lebonyolításával. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK. Rt. 
Határidő: az RRT módosítást követően azonnal 

 
2. A Közgyűlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a földrészlet 

értékesítéséből származó 58.640.000.-Ft bevétel erejéig a 
Rákóczi Regionális  és Fejlesztési Bank Rt. alaptőke emelésében 
részt kíván venni. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
                           MIK.Rt. 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: az adásvételi szerződést követő 8 nap. 

 
3.   Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata vállaljon kezdeményező 

szerepet abban, hogy a résztulajdonos önkormányzatok 
szövetsége megvalósuljon. 
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III-51/53.234/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:  Lórántffy u.32. sz. alatti, volt munkásszálló ingatlan „C” 

épületének MIK.Rt-be történő apportálása. 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK.Rt. 30.058-
5/100/1998.sz. előterjesztését és az alábbiak szerint határozott: 
 
A Lórántffy u.32.sz.(jelenleg a miskolci 8153 sz. tulajdoni lapon, 
33.776/1 hrsz. alatti) ingatlan C épületrészének és a hozzá tartozó 
közös tulajdonú hányadok albérlők házaként történő hasznosítása 
érdekében a Közgyűlés 
 
- hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képező ingatlannak a MIK 

Rt-be történő apportálásához, 
- az apport értékét - az igazságügyi műszaki szakértői véleményt, 

valamint a könyvvizsgálói véleményt alapul véve - az alábbi 
részletezés szerint  állapítja meg, fogadja el: 

 
- telek                5160 m2                     4.128.000.-Ft 
- pince               556,37 m2                  3.728.000.-Ft 
- földszint          558,03 m2                  6.696.000.-Ft 
- I-IV.emelet      2219,44 m2               23.304.000.-Ft 

 
Összesen:                                                      37.856.000.-Ft 

 
- elrendeli a MIK. Rt. jegyzett tőkéjének (részvénytőkéjének) az 

apport értékével történő megemelését, annak cégbiróságon történő 
bejegyeztetését, az apport értékének megfelelő részvény 
kinyomtatását. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik. MIK.Rt.  
Határidő: folyamatos 
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III-52/53.235/1998.sz.HATÁROZAT: 
 

Tárgy: Miskolc város elesett  hőseinek  emlékműve 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc város 
polgármesterének FK: 16.420-2/1998. sz. előterjesztésében foglaltakat 
megtárgyalva a 14/1991.(X.31.) sz. önkormányzati rendelet 16.§. (1) 
bekezdése értelmében az alábbi döntést hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért 
 
1. a Szanyi Péter képzőművész által alkotott Miskolc város elesett 

hőseinek emlékműve Hősök terére történő elhelyezésével, a tér 
rendezése után ill,  

 
2. a Somogyi József alkotta "Felszabadulási emlékmű" női alakzatának 

Vörösmarty lakótelepi térre történő áthelyezésével. 
 

III-53/53.237/1998.sz.HATÁROZAT: 
 

Tárgy:  Kacsóh P., Kabar és Serház utcai Napközi Otthonos Óvodák 
névfelvétele 

 
A Közgyűlés a Kacsóh Pongrác utcai, a Kabar utcai  és a Serház utcai 
Napközi Otthonos Óvodák névfelvételével kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbiakban dönt: 
 
Engedélyezi a Kacsóh Pongrác utcai Napközi Otthonos Óvoda 
(Miskolc, Kacsóh P. u. 8.)    
 

  Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, 
 

 a Kabar utcai Napközi Otthonos Óvoda (Miskolc, Kabar u. 1.) 
 

  Vasgyári Napközi Otthonos Óvoda, 
 

 a Serház utcai Napközi Otthonos Óvoda (Miskolc, Serház u. 1.) 
számára a  

   Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 
név felvételét, egyben az óvodák és az Óvodai Gazdasági Szervezetek 
alapító okiratát - a névváltoztatásnak megfelelően - az 1-5. sz. 
mellékletekben foglaltak szerint módosítja. 
 



Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: azonnal 
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III-54/53.238/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy: Körzeti védőnői szolgálat működtetésének tapasztalatairól 

szóló beszámoló 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Beszámoló 
Miskolc Város körzeti védőnői szolgálatai működtetésének 
tapasztalatairól" szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés  az iskolavédőnői feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást jelen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: március 31. 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 

 
2./ A Közgyűlés a 46.számú házi gyermekorvosi körzet (M., Batsányi 

J.u.9.)  kötelező ellátási területére szervezett három védőnői 
szolgálatból 1998.május 01-től két védőnői szolgálatot szervez jelen 
előterjesztés mellékletét képező kötelező ellátási területtel. 
 
A Közgyűlés utasítja a Diósgyőri Kórház Igazgatóját, mint a védőnői 
körzet munkáltatóját, hogy  a  két körzetet ellátó védőnők számára 
alapbérük 25 %-ában területi pótlékot állapítson meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1998.május 01. 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Diósgyőri Kórház Igazgatója 

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

önálló tanácsadó kialakításának műszaki lehetőségeit és feltételeit  
az alább megnevezett házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó 
védőnői szolgálatok részére:  

 
-   A M., Testvérvárosok u.14.sz. alatti  
    gyermekorvosi  rendelő épülete.  
-   A M., Éder Gy.u.4.sz. alatti  
    gyermekorvosi rendelő   épülete. 
-   A M., Klapka Gy.u.20./a.sz. alatti 
    gyermekorvosi rendelő  épülete. 
-   A M., Corvin u.11.sz. alatti 



    gyermekorvosi rendelő   épülete. 
-   A M.,Szentgyörgy u.44.sz. alatti gyermekrendelő épülete. 
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A Közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat éves 
költségvetéseinek  előkészítése során meg kell vizsgálni az önálló 
tanácsadók kialakításának  pénzügyi lehetőségeit. 
 
Felelős. Polgármester 
Határidő: műszaki vizsgálatra 1998.december 31. 
                forrásteremtésre: éves költségvetések előkészítése 
Közreműködnek: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                              Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály              

 
4./ A Közgyűlés elrendeli, hogy a Szemere Bertalan Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet (M., Ifjúság u.16-
20.) részére  1998.május 01-től egy főfoglalkozású iskolavédőnőt 
kell biztosítani. A Közgyűlés ennek bérét és járulékait az 1998.évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az állás megszervezésére 1998.május 01., 
                  
Közreműködnek: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

                                    Egészségügyi és Szociális Osztály 
                                    Szemere Bertalan Gimnázium Szakk. és  
                                    Szakmunkásképző Int. Igazgatója 

 
5./ A Közgyűlés - jelen határozattal összefüggésben - a XIII-

195/4827/1993. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
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46.számú házi gyermekorvosi körzet (M., Batsányi J.u.9.) védőnői 

körzetének kötelező ellátási területe 1998.május 01-től. 
 

Alsópapírgyár 
Árnyas u. 
Baráthegyalja u.100 felett és páratlan 
Csanyikvölgy 
Cserje u. 
Csipkés u. 
Csóka u. (családi házak) 
Fürészmalom 
Gyertyán u. 
Hegyalja  (családi házak) 
Hóvirág u. 
Ibolya u. 
Kisszilvásvölgy 
Mohás u. 
Őz u. 
Papir u. 
Partos u. 
Rigó u. 
Sas u. 
Szépvölgy u. 
Felsőhámor 
      Losonczi u. 
       Palota u. 
       Lux Kálmán lépcsősor 
Alsóhámor 
       Váráshelyi István u. 
       Vadas J.u. 
       Szeleta u. 
Lillafüred 
        Erzsébet sétány 
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A 46.számú házi gyermekorvosi körzet (M., Batsányi J.u.9.) 
védőnői körzetének kötelező ellátási területe 1998.május 01-től. 

 
 
 
Eper u. páros old. mind, páratlan 1-59-ig 
Bródy  
Karinthy 
Endrődi 
Homok  
Szikla 
Csendes 
Somlyó Z.u. 
Móra F.u. 
Majláth u. 
Körmöczi u. 
Kökény u. 
Berkenye 
Vasverő u. páros 24-ig, páratlan 23-ig, 
Havas u. 
Fényesvölgyi páros 
Erdő u. 
Székely u. 
Honvéd u. 
Békés u. 
Juhász Gy.u. 
Csanyik u. 
Ómassa 
Ujmassa 
Pisztrángtelep 
Jávorkút 
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M E G Á L L A P O D Á S  
amely létrejött 

 
egyfelől Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében eljáró Polgármester (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
mint Megbízó, 
 
másfelől .......................................................... Körzeti Védőnő 
(továbbiakban: Megbízott) között az iskolavédőnői ellátás nyújtására 
és annak finanszírozására az alábbiak szerint: 
 
 

1./ Megbízó megállapodást köt Megbízottal iskolavédőnői feladatok 
ellátására ..............fő részére  
az..................................................................................óvodában, 
az ..................................................................általános iskolában. 
Megbízott a feladatot elvállalja. 
 

2./ Megállapodó felek rögzítik, hogy a Megbízott az 5/1995. (II.8.) NM.sz. 
rendelet. 7.§-a alapján a közoktatási intézményekben végezni kell a 
gyermekek gondozását, amelyért külön díjazás illeti meg. 
 

3./ Megbízott a közoktatási intézményben a gyermekek gondozása során 
      a/ figyelemmel kíséri az oktatási intézményben tanulók testi, szellemi 

fejlődését, 
b/ elvégzi az alábbi szűrővizsgálatokat: 

- testi fejlődés, (súly, hossz, fej- és mell körfogat) 
- pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés, 
- érzékszervek működése, (látásélesség, szinlátás, 
  hallásvizsgálat), 
- BCG- heg ellenőrzése, 
- mozgásszervek szűrése, (lúdtalp, gerinc elváltozások), 
- golyvaszűrés, 
- vérnyomásmérés, 

    c/ a krónikus beteg gyermek, valamint a magatartási zavarokkal küzdő 
gyermek életviteléhez segítséget nyújt, tanácsot ad, együttműködik a 
gyermek házi gyermekorvosával (háziorvosával), a családdal, 
pedagógusokkal, pszichológussal, valamint a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes körzeti védőnővel.  

    d/ előadást tart az egészséggel kapcsolatos alapismeretek, a család- 
tervezés, a fogamzásgátlás és a családi életre való felkészítés 
kérdéseiről. 
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    e/ kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, a káros 
szenvedélyek megelőzésére. Az iskola vezetésével egyeztetve 
egészségügyi előadásokat, tanfolyamokat, vetélkedőket szervez. 

 
    f/ részt   vesz az óvodai, iskolai környezet, a testnevelés a gyógytestne- 

velés, technikaóra, étkeztetés higiénés feltételeinek kialakításában 
és ellenőrzésében. 

 
g/ felkérésre szülői értekezleten tájékoztatást ad tevékenységérről.  
 
h/ segítséget nyújt a pályaválasztással kapcsolatban. 
 

     i/ végzi a védőoltások szervezését, nyilvántartását és az ezzel kap- 
csolatos egészségnevelést. 

 
4./ A Megbízó az ellátott intézmény által biztosítja az 1.pontban körülírt 

tevékenységhez szükséges tárgyi feltételeket. 
 

5./ A Megbízott a közoktatási intézményben végzett gondozási 
tevékenységért havi bruttó ............Ft díjazásra jogosult, melyet 
Megbízó negyedévenként Megbízottnak megfizet Semmelweis Kórház, 
Diósgyőri Kórház közreműködésével. 
A díjfizetés a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig esedékes. 
 

6./ Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondozási 
tevékenységének szakmai felügyeletét az ÁNTSZ Megyei Intézete látja 
el a megyei és városi vezető védőnő által. 
 

7./ A Megbízott tartós távolléte esetén (egy hónapot meghaladóan) a 
helyettesítésről a Megbízó gondoskodik a városi vezető védőnők 
bevonásával. 
 

8./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy   a    BAZ.   Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár és Önkormányzat jogosult ellenőrizni a 
jelen szerződésben rögzített feladatellátást, valamint a tevékenységhez 
kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítését. 
 

9./ A megállapodást kötő felek kölcsönös egyetértése esetén jelen 
megállapodás írásban módosítható, amelyet bármelyik fél írásban 
kezdeményezhet. Amennyiben a módosító feltételekben megállapodni 
nem tudnak, úgy egyeztető tárgyalásokat folytatnak a megyei és városi 
vezető védőnők bevonásával. 



 
10./ Jelen megállapodást írásban bármelyik fél felmondhatja 30 napos fel- 

mondási időköz beiktatásával. 
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11./ Amennyiben megállapodást kötő felek között jogvita merül fel melyben a 
tárgyalások során egyezség nem jön létre, úgy az általános 
illetékességi szabályok szerint fordulhatnak bírósághoz. 
 

12./ Jelen megállapodást a felek határozott időtartamra kötik meg,  
óvodákban 1998.január 01-től 1998.december 31-ig terjedő időszakra, 
általános iskolákban 1998.január 01-től  1998.június 30-ig terjedő 
időszakra azzal a feltétellel, hogy a díjazás a Megbízottat csak az 
ellátott intézmény működési időszakára illeti meg. 
 

13./ Ezen megállapodást a felek átolvasás után jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 
 
Miskolc,1998...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................            ................................................ 
    Megbízó  nevében                                 Megbízott védőnő 
Kobold Tamás polgármester 
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III-55/53.239/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
Tárgy: A város uszodáinak és strandjainak üzemeltetéséről szóló   

beszámoló 
 
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése megvitatta a miskolci 
strandokról és fürdőkről szóló beszámolót és az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
 
A Tulajdonosi, a Városüzemeltetési és a Városfejlesztési Bizottság az  
Erzsébet fürdő tulajdonosával közösen vizsgálja meg a fürdő 
felújításával kapcsolatos problémákat és az 1998 májusi közgyűlésen 
adjon tájékoztatást. 
 
Felelős: Tulajdonosi, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő: 1998. májusi Közgyűlés 

 
III-56/53.241/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  Gyermekjóléti alapellátás keretébe tartozó elhelyezési formák 

kialakítása. 
 

1. Miskolc megyei jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta a 
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény végrehajtásához szükséges előterjesztést  és 
elrendeli az alapellátás keretébe tartozó elhelyezési formák 
megvalósítását a Gyermekváros keretén belül. 

 
2. A gyermekváros Alapító Okiratát  a mellékletnek megfelelően 

jóváhagyja. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: Gyámügyi Osztály vezetője 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 
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III-57/53.008/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy:  Szavazatszámláló  bizottságok megválasztása 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján: 
 
1. A mellékletben felsorolt választópolgárokat, az ott megjelölt 

szavazókörbe - a következő általános választásra létrehozott 
bizottság alakuló üléséig terjedő időtartamra - megválasztja a 
szavazatszámláló bizottság tagjának, illetve póttagjának. 
 

2. Felhatalmazza a Jogi- és Igazgatási Bizottságot, hogy amennyiben 
a szavazatszámláló bizottság tagja időközben meghal, vagy 
megbízatása más törvényes okból megszűnik, és póttag nincs, a 
Választási Iroda vezetőjének javaslatára válasszon új bizottsági 
tagot. 
 

3. Az V-56/4533/1994. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

Felelős: - az eskü kivételéért: Polgármester 
              - szükség szerinti pótlásért: Jogi- és Igazgatási Bizottság 
              - további intézkedések megtételéért: Jegyző 
Határidő: a vonatkozó jogszabályok szerint folyamatos 
 
 
III-58/53.246/1998.sz. HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Sportegyesületek pénzügyi támogatása 
 
1.)  A Közgyűlés 1998. évi költségvetésről szóló 7/1998. (II.28.) sz. 

rendeletében megállapított közvetlen sport támogatásra fordítandó 
77 millió Ft-os keretösszeget jelen előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint osztja fel az ott meghatározott egyesületek 
részére. 

 
2.)   A mellékletbe kiemelt sportolók esetében a támogatást az őt ver- 

senyeztető egyesület kapja, azonban azt köteles az egyesület a 
sportoló felkészítésére fordítani, és erről éves bevallásában külön 
elszámolni. 
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3.)  Önkormányzati támogatás összhangban a költségvetésről szóló 

7/1998. (II.28.) sz. rendelettel nem folyósítható azon egyesületek 
számára, amelyek köztartozása vagy az önkormányzat felé 
fennálló tartozása van. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                           Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                           Miskolc Városi Sportközpont 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
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1. sz. melléklet 

 
 

Sportegyesületi támogatási javaslat 1998. évre 
 
 

 
Diósgyőri Kosárlabda Sport Klub    15.000.000,- 
 
Diósgyőri Birkózó Club        4.000.000,- 
 
Diósgyőri Súlyemelő Club       2.500.000,- 
  
Diósgyőri Atlétikai Club       2.500.000,- 
          
Miskolci Vasutas Sport Club      
- cselgáncs          2.000.000,- 
- Illyés Miklós            500.000,- 
- röplabda          5.000.000,- 
- atlétika             700.000,- 
- kajak-kenu            700.000,- 
- női labdarúgás            700.000,- 
- kerékpár             400.000,- 
 
Miskolci Egyetem A. F. C. 
- tájfutó, triatlon         1.000.000,- 
- férfi kosárlabda         6.000.000,- 
- Domonyik Gábor            500.000,- 
 
Borsod Volán SC. 
- salakmotor         1.000.000,- 
 
HCM. 
- asztalitenisz         1.500.000,- 
 
Miskolci Vízművek SC.        2.000.000,- 
- Kerékjártó Tamás           500.000,- 
 
Miskolc-Tapolcai Kékhullám SC.      1.000.000,- 
 
Miskolci Sakk Sport Club       2.000.000,- 
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Miskolci Honvéd SE. 
- kézilabda          9.000.000,- 
- sí-biatlon             500.000,- 
- Szemcsák Éva            500.000,- 
 
 
Miskolci Kézilabda Club       1.000.000,- 
 
Diósgyőri Tájékozódási Futó Club      1.500.000,- 
- Lubinszky Mária            500.000,- 
 
Diósgyőri Vívó Egyesület       1.000.000,- 
- Patócs Petra            500.000,- 
 
Lyukóbányai Bányász SE.          300.000,- 
 
Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE.     2.000.000,- 
 
Kropkó Péter            500.000,- 
 
Berek Rolád Technika Háza TKFC.         100.000,- 
 
DKFC.-MEGGY BZ. Miskolc          100.000,- 
 
                                                                                öszesen:67.000.000,- 
 
Polgármester egyedi döntése       3.000.000,- 
 
Kulturális és Sport Bizottság által felosztható 
sport mecénás pályázati keret      7.000.000,- 
 
Mindösszesen:                                                       77.000.000,- 
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III-59/53.183-2/1998.sz.HATÁROZAT: 
 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket használó 
sportegyesületek bérleti díj fizetésének megállapítása. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
önkormányzati sportlétesítményeket használó sportegyesületek bérleti 
díj fizetésének megállapítására” tárgyú előterjesztést és a 
következőkben dönt: 

 
1.)Utasítja a Polgármestert, hogy az önkormányzati 

sportlétesítményeket használó  sportegyesületekre  vonatkozóan  az 
igénybevétel ismeretében állapíttassa meg az éves bérleti díj 
összegét. 

 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                                 Miskolc Városi Sportközpont 
     Határidő: 1998. március 3l. 
 
 2.)Megbízza  a Polgármestert, hogy az önkormányzati létesítmények 

használatának 1998. évi bérleti díját az egyesületek önkormányzati 
támogatásának csökkentése  mellett  az érintett intézmények 
költségvetésébe az I. félévi korrekció során támogatásként építse 
be. 

 
Támogatott intézmények                                 Érintett intézmények 
 
- Diósgyőri Kosárlabda Sport Klub           - Miskolc Városi Sportközpont 
- Miskolci Honvéd-Sajóüveg (kézilabda)  - Herman Ottó Gimnázium 
- Miskolci Vízművek SC (úszás)               - Avasi Gimnázium 
- Miskolci Jegesmedvék Jégkorong SE    - Zrínyi Ilona Gimnázium 
- DKFC Meggy-Miskolc                             - Fáy András Közgazdasági                                   
   (kispályás labdarúgás)                             Szakközépiskola 
- Berek Rolád-Technika Háza                   - Bláthy Ottó Villamosipari 
  (kispályás labdarúgás)                              Szakközépiskola 
 
     Felelős:  Polgármester 
     Közreműködik:  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                               Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Határidő: 1998. augusztus 3l. 
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3.)A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a jelen testületi döntés az érintett 

intézmények és egyesületek között 1998. évre érvényes 
szerződésekre vonatkozik. 

 
4.) A sportegyesületek felhalmozott adósságaira az Önkormányzat 5 

éves részletfizetést engedélyez, melyet az évenként megítélt 
támogatásból tart  vissza. 

 
 
 

III-60/53.250/1998. sz.HATÁROZAT: 
 
 

Tárgy:  Labdarúgó Európa  Bajnokság pályázatának előkészítése 
 

A Közgyűlés elismeri, hogy a stadion átépítése az önkormányzat  
részletes rendezési tervének megfelel. 
 
1. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2004-ben 

megrendezésre kerülő Labdarugó Európa Bajnokság 
megrendezéséhez szükséges pályázatot benyújtsa. 

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

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a stadion átalakításának 

költségeihez maximum 700 MFt. erejéig 2004-ig  történő 
hozzájárulásában. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és  Ellenőrzési Osztály 
                           Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: azonnal 
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III-61/60.110/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
Tárgy: Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásával kapcsolatos 

kérelmek elbírálása 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az első lakáshoz 
jutók pénzügyi támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
1. Nyiri István és Nyiri Istvánné Miskolc, Hegyalja u.13. X/1.sz. alatti 

lakosok részére 600.000.-Ft lakásvásárláshoz történő 
felhasználását engedélyezi. 

 
2. Rontó György és Rontó Györgyné Miskolc, Ötödik u.VI/2. sz. alatti  

lakosok részére 600.000.-Ft lakásvásárláshoz történő 
felhasználását engedélyezi. 

 
3. Gál András és Gálné Dakos Andrea Miskolc, Sályi 

I.u.16./3.sz.alatti lakosok kérelmét elutasítja. 
 
4. Dávid Judit Miskolc, Szendrei u.1.sz.alatti lakos részére 600.000.-

Ft lakásvásárláshoz történő felhasználását engedélyezi. 
 
5.   Horváth Róbert Miskolc, Ifjúság u.10.IV/2.sz.alatti lakos részére 

600.000.-Ft lakásvásárláshoz történő felhasználását engedélyezi. 
 
6. Regős Zoltán és Regős Zoltánné Miskolc, Szentgyörgy 

u.14.VIII/3.sz.alatti lakosok részére 700.000.-Ft lakásépítéshez 
történő felhasználását engedélyezi. 
 

7. Szabóné Moldván Anikó és Szabó Béla Miskolc, Bartók 
B.u.47.sz.alatti lakosok részére 700.000.-Ft tetőtérbeépítéshez 
történő felhasználását engedélyezi. 

 
8. Ungvári Tibor és Ungvári Tiborné Miskolc, Tizeshonvéd 

u.14.II/2.sz.alatti lakosok részére 600.000.-Ft lakásépítéshez 
történő felhasználását engedélyezi. 
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9. Simon Ágnes Miskolc, Tizeshonvéd u.16.V/6.sz.alatti lakos 
részére 600.000.-Ft lakásvásárláshoz történő felhasználását 
engedélyezi. 

 
10. Bóna Ilona Miskolc, Vászonfehéritő u.38.IV/1.sz.alatti lakos 

kérelmét elutasítja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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III. 
 

TULAJDONOSI  BIZOTTSÁG  ÁLTAL  HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 

(1998.mácius 12-i ülés jegyzőköynvéből) 
 
 
17/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: Az 1170/2 és az 1193/4 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanok 

telekkiegészítése 
 

Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a Va: 63.054-2/1998. számú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza. 
 
1.,A Bizottság visszavonja az 1996. március 07-én hozott 32/1996. 

számú határozatát. 
 
2.,A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc I. ker. 451/26 hrsz-ú 

ingatlanból telekrendezési eljárás során 
 

- a Miskolc I. ker. 1170/2 hrsz-ú ingatlanhoz csatolt 9 m2 
nagyságú területrész 1.500.-Ft/m2 áron, összesen 13.500.-Ft-ért, 
azaz Tizenháromezerötszáz forintért dr. Lipusz Lóránt és 
felesége Miskolc, Szent László u. 53. sz. alatti lakosok részére, 

- Miskolc I. ker. 1193/4 hrsz-ú ingatlanhoz csatolt 6 m2 nagyságú 
területrész 1.500.-Ft/m2 áron, összesen 9.000.-Ft-ért, azaz 
Kilencezer forintért dr. Majoros István és felesége Miskolc, 
Mátyás király u. 96. sz. alatti lakosok részére 

 
értékesítésre kerüljön. 

 
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések 
aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
Határidő: A döntést követő 15 nap 
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18/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy: A Miskolc II. ker. 61.602/1-5, 61602/7-10, 61.604/1 hrsz-ú 

termőföldek értékesítése 
 

A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-8/100/98. sz. 
előterjesztését és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II. 

ker. 61.602/1-5, 61.602/7-10 hrsz-ú, összesen 9130 m2 térmértékű, 
kert-szőlő művelési ágú termőföldeket 110.-Ft/m2, a 61.604/1 hrsz-ú, 
gyümölcsös művelésú ágú, 2420 m2 térmértékű, 650/2420-ad 
tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant 
90.-Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlők részére történő 
érétkesítésre kijelöli. 

 
2.,Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a 

forgalmi érték 25 %-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
Ha a haszonbérlő a vételárat egyösszegben nem fizeti meg, részére 
a részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi 
érték 50 %-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50 %-ot 1 
év alatt, havi egyenlő részletekben kell kamatmentesen törleszteni. 
A tulajdonjog bejegyzése a teljes vételár megfizetését követően 
történhet. 

 
3.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 

teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 

  
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: A határozat kiadásától számított 90 nap 

 
 

19/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy: A Miskolc II. ker. 62.064/43-47 hrsz-ú termőföldek 

értékesítése 
 

A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-4/100/98. sz. 
előterjesztését és az alábbiak szerint döntött: 
 



1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II. 
ker. 62.064/43-47 hrsz-ú, összesen 4450 m2 térmértékű, kert 
művelési ágú termőföldet 100.-Ft/m2 forgalmi értéken a 
haszonbérlők részére történő érétkesítésre kijelöli. 
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2.,Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a 

forgalmi érték 25 %-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
Ha a haszonbérlő a vételárat egy összegben nem fizeti meg, részére  
részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi érték 
50 %-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50 %-ot 1 év 
alatt, havi egyenlő részletekben kell kamatmentesen törleszteni. 
A tulajdonjog bejegyzése a teljes vételár megfizetését követően 
történhet. 
 

3.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 
teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: A határozat kiadásától számított 90 nap 

 
20/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: A Miskolc III. ker. 76.886/5-6, 76.886/8 hrsz-ú termőföldek 

értékesítése 
 

A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-12/100/98. sz. 
előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc III. 

ker. 76.886/5-6, 76.886/8 hrsz-ú, összesen 6786 m2 térmértékű, 
kert-rét művelési ágú termőföldeket 90.-Ft/m2 forgalmi értéken a 
haszonbérlők részére történő értékesítésre kijelöli. 

 
2.,Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a 

forgalmi érték 25 %-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
Ha a haszonbérlő a vételárat egyösszegben nem fizeti meg, részére  
részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi érték 
50 %-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50 %-ot 1 év 
alatt, havi egyenlő részletekben kell kamatmentesen törleszteni. 
A tulajdonjog bejegyzése a teljes vételár megfizetését követően 
történhet. 
 

3.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 
teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 



 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: A határozat kiadásától számított 90 nap 
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21/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: A Miskolc III. ker. 01237/2 hrsz-ú termőföld forgalmi 

értékének megállapítása 
 

A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-15/100/98. sz. 
előterjesztését és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, Miskolc III. 01237/2 hrsz-ú, 5 

hektár 9422 m2 térmértékű külterületi termőföld forgalmi értékét 20.-
Ft/m2 mértékben állapítja meg. 

 
2.,A Tulajdonosi Bizottság utasítja a MIK Rt-t, hogy a területet nyilvános 

pályázat útján értékesítse. 
 

3.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 
teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: Azonnal 
 
 
22/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  A Miskolc I. ker. 53.385 hrsz-ú termőföld értékesítése 

 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-9/100/98. sz. 
előterjesztését és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc I. 

ker. 53.385 hrsz-ú  2112 m2 térmértékű, szántó művelési ágú 
termőföldet 100.-Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlők részére 
történő értékesítésre kijelöli. 
Az ingatlant a haszonbérlők osztatlan közös tulajdon formájában 
vásárolhatják meg. 
 

2.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 
teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 



 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: A határozat kiadásától számított 90 nap 
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23/1998. Sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolc II. ker. 62.064/39-40-41 hrsz-ú termőföldek 
             értékesítése 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-13/100/98. sz. 
előterjesztését és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II. 

ker. 62.064/39-40 hrsz-ú, összesen 1799 m2 térmértékű, kert 
művelési ágú termőföldet 140.-Ft/m2, a 62.064/41 hrsz-ú, 832 m2 
térmértékű, szőlő művelési ágú termőföldet 120.-Ft/m2 forgalmi 
értéken a haszonbérlők részére történő érétkesítésre kijelöli. 
A 62.064/41 hrsz-ú ingatlant a haszonbérlők osztatlan közös tulajdon 
formájában vásárolhatják meg. 

 
2.,Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a 

forgalmi érték 25 %-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
Ha a haszonbérlő a vételárat egyösszegben nem fizeti meg, részére  
részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi érték 
50 %-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50 %-ot 1 év 
alatt, havi egyenlő részletekben kell kamatmentesen törleszteni. 
A tulajdonjog bejegyzése a teljes vételár megfizetését követően 
történhet. 
 

3.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 
teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: A határozat kiadásától számított 90 nap. 

 
24/1998. Sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: Miskolc II. ker. 61.604/9-12, 61.604/14-42, 61.604/44, 

61.604/46-47 hrsz-ú termőföldek értékesítése 
 

A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 30.039-14/100/98. sz. 
előterjesztését és az alábbiak szerint döntött: 
 



1.,Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II. 
ker. 61.604/9-12, 61.604/14-42, 61.604/44, 61.604/46-47 hrsz-ú, 
összesen 2 hektár 9533 m2 térmértékű, kert művelési ágú 
termőföldet 250.-Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlők részére 
történő érétkesítésre kijelöli. 
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2.,Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a 

forgalmi érték 25 %-ának megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
Ha a haszonbérlő a vételárat egy összegben nem fizeti meg, részére  
részletfizetési kedvezmény adható. Ez esetben a teljes forgalmi érték 
50 %-át kell szerződéskötéskor megfizetni, a másik 50 %-ot 1 év 
alatt, havi egyenlő részletekben kell kamatmentesen törleszteni. 
A tulajdonjog bejegyzése a teljes vételár megfizetését követően 
történhet. 
 

3.,A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK  Rt-t az adásvétel 
teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – 
lebonyolítására. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: A határozat kiadásától számított 90 nap. 

 
 

25/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 

Tárgy: CINE-MIS Kft. beszámoló jelentése 
 

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a Va: 63.288-2/1998. Sz. előterjesztést és a következő 
döntést hozza: 
 
1./Elfogadja a CINE-MIS Kft. az 1997. Évi üzleti jelentését, a 

könyvvizsgálói jelentést és a nyereség eredménytartalékba 
helyezését. 

 
2./Elfogadja az 1998. Évi Üzleti Tervét. 
 
3./Az 1997. Évi prémium értékelés alapján engedélyezi az igazgató 

részére 750.000.-Ft összegű prémium kifizetését. 
 
4./Az igazgató fizetését 1998. Január 01. Napjától 150.000.-Ft/hó 

összegben állapítja meg. 
 
5./A FB Elnökének díjazását 36.000.-Ft/hó 
        FB Tagok díjazását 29.000.-Ft/hó 
        Könyvvizsgáló díjazását 65.000.-Ft/hó+ÁFA/hó-ban 



        állapítja meg. 
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6./Az 1998. Évi prémium feltételeket a melléklet szerint határozza meg. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: CINE-MIS Kft. (Határozatban foglaltak 

végrehajtásában) 
 Befektetési és Vagyonjogi O. (Határozat 

megküldésében) 
Határidő: Azonnal 
 
 
26/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Városgazda Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a Va: 63.315-2/1998. Számú előterjesztésben a Miskolci 
Városgazda Kft. Felügyelő Bizottságának 1/1998. Számú Határozatát 
és a következő döntést hozza: 
 
1./Az igazgató fizetését 1998. Január 01. Napjától 220.000.-Ft/hó 

összegben állapítja meg. 
 
2./Az 1997. Évben végzett munkája alapján 1.500.000.-Ft összegű 

jutalom kifizetését engedélyezi. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály  
 (Határozat megküldésében) 
  
 Miskolci Városgazda Kft.  
 (Határozatban foglaltak végrehajtásában) 
Határidő: Azonnal 
 
 
27/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy:  Miskolc, Bükk u. szabályozása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta az FK: 15.623-3/1998. Sz. előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
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1./A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc, Bükk utca 
szabályozása kapcsán az önkormányzat részére igénybevett út 
földrészletek 1.000.-Ft/m2 áron, azaz a 32.600 hrsz-ú ingatlan 
esetében 43 m2-es területre 43.000.-Ft, 32.673 hrsz-ú 53 m2-es 
területre 53.000.-Ft, 32.672 hrsz-ú 39 m2-es területre 39.000.-Ft, 
32.671 hrsz-ú 40 m2-es területre 40.000.-Ft, 32.670/1 hrsz-ú 122 
m2-es területre 122.000.-Ft, 32.669 hrsz-ú 110 m2-es területre 
110.000.-Ft, 32.613 hrsz-ú 61 m2-es területre 61.000.-Ft, összesen 
468.000.-Ft kártalanításra kerüljön. 

 
2./A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő: A megállapodás megkötése a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 

28/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 

Tárgy:  Miskolc, Kiskőkötő 46.411 hrsz-ú ingatlan útlejegyzéssel 
kapcsolatos kártalanítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta az FK: 15.519-2/1998. Számú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1./A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc, Kiskőkötő u. 46.411 

hrsz-ú, 2072 m2 területű, Tóth Károly ingatlanából 353 m2-re 
kialakított és az Önkormányzat részére igénybevett út földrészlet 
kártalanításra kerüljön 35.300.-Ft-os áron. 

 
2./A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő: A megállapodás megkötése a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.szám                                                                                                76. 
 

 
29/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: Miskolc, Károlyi M. úti ingatlan útlejegyzéssel kapcsolatos 

kártalanítás 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta az FK: 15.521-6/1998. Sz. előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1./A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc, Károlyi M. u. 61.415/1 

hrsz-ú 1328 m2 területű, Vincze Tibor és Boda Viktória ingatlanából 
608 m2-re kialakított és az Önkormányzat részére igénybevett út 
földrészlet kártalanításra kerüljön 60.800.-Ft-os áron. 

 
2./A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 

aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő: A megállapodás megkötése a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
 
 

Juga  György sk. 
                                                           a bizottság elnöke 
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