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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(1998.szeptember 24-iki Közgyűlés) 

 
- 36/1998.(IX.28.) sz. 
   rendelet 

a lakások bérletéről szóló 68/ 1995. (XII.5.) sz.
rendelet módosításáról szóló 32/1998. (IX.7.) sz.
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

- 37/1998.(IX.28) sz. 
   rendelet 

a vásárokról és piacokról szóló 46/1997. (IX.8.)) 
sz. rendelet módosításáról 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1998.szeptember 24-iki ülés) 
 
 
- VIII-160/53.022-8/1998.sz. 
  határozat 
 

Polgármesteri beszámoló 

- VIII-161/53.556/1998.sz 
. határozat 
 

Beszámoló a város közrendjének és köz-
biztonságának helyzetéről 

- VIII-162/53.557/1998.sz 
. határozat 
 

Miskolc város idegenforgalmi programja 

- VIII-163/53.558/1998.sz 
. határozat 
 

Miskolc komolyzenei hangversenyéletének 
helyzete, javaslat fejlesztésének feladataira

- VIII-164/53.220-2/1998.sz 
. határozat 
 

Közcélú vízelvezetési feladatokat szolgáló 
vízfolyások önkormányzati tulajdonba véte-
le, egységes nyilvántartása 
 

- VIII-165/53.559/1998.sz 
. határozat 
 

1999. évi címzett támogatási igénybejelen-
tések benyújtása 

- VIII-166/53.560/1998.sz 
. határozat 
 

Negyedik u. 21.793 és 21.794 hrsz-ú ingat-
lanok hasznosítása 

- VIII-167/53.231-2/1998.sz 
. határozat 
 

Búza téri piac rekonstrukciójára vonatkozó 
tanulmányterv jóváhagyása 

- VIII-168/53.561/1998.sz 
. határozat 
 

MVK. RT. jegyzett tőkéjének felemelése 

- VIII-169/53.562/1998.sz 
. határozat 
 

Helyi tömegközlekedés autóbusz-
rekonstrukciójának 1999. évi programja 
 

- VIII-170/53.308-2/1998.sz 
. határozat 
 

Kertészeti Vállalat telephelyének eladásá-
val kapcsolatban a Városgazda KFT. törzs-
tőke emeléséről szóló határozat megerősí-
tése 
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- VIII-171/53.563/1998.sz 
. határozat 
 

Pályázat benyújtása új összművészeti 
fesztiválok indítására az 1999/2000-es 
évadban 

- VIII-172/53.564/1998.sz 
. határozat 
 

Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület 
bérleti díj hátralék elengedése 

- VIII-173/53.565/1998.sz 
. határozat 
 

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézet elhelyezése 

- VIII-174/53.567/1998.sz 
. határozat 
 

Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés 
engedélyezése az Avasi Gimnáziumban 

- VIII-175/53.568/1998.sz 
. határozat 
 

Feladatátadási szerződés megkötése a 
PPS-MED KFT-vel járóbeteg szakellátásra

- VIII-176/53.569/1998.sz 
. határozat 
 

Ómassai háziorvosi rendelő kialakítása 

- VIII-177/53.570/1998.sz 
. határozat 
 

n.Petercsák Zoltán végrendeleti öröksé-
gének visszautasítása 

- VIII-178/53.408-2/1998.sz 
. határozat 
 

Erzsébet fürdő felújításának helyzete 
 

- VIII-179/53.177-2/1998.sz 
. határozat 
 

Speciális Felderítő és Mentőcsoport Köz-
alapítvány támogatása 
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1998. szeptember 24-iki zárt ülés 
 
 
- VIII-180/53.569/1998.sz 
. határozat 
 

Városgazda KFT. Felügyelő Bizottság 
tagjának felmentése , új tag választása 

- VIII-181/53.573/1998.sz 
. határozat 
 

BONUS-ECO RT. egyezségi ajánlata 

- VII-182/53.093-8/1998.sz 
. határozat 
 

Egyedi szociális hatósági ügyekben be-
nyújtott fellebbezések elbírálása 
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III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 
(1998. szeptember 17-iki ülés) 

 
-.95/1998.sz. 
  határozat 
 

Híd utcában lévő, 41.433/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú földingatlan értékesítése 

- 96/1998.sz. 
  határozat 

Miskolc, 2528/2 hrsz-ú ingatlanból igényelt földrész-
let értékesítése 
 

- 97/1998.sz. 
  határozat 

Fürdő u. 21.828/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
 

- 98/1998.sz. 
  határozat 

Szikla u. - Bródy S. u. térségében található telekin-
gatlanok értékesítése 
 

- 99/1998.sz. 
  határozat 

Tatár u. - Hold u. térségében lévő önkormány-
zati tulajdonú ingatlanoknak a Miskolc Fűtőmű 
KFT. részére történő értékesítése 
 

- 100/1998.sz. 
  határozat 

A 2495 hrsz-ú Déryné u. 16. sz. alatti tulajdoni há-
nyad értékesítése 
 

- 101/1998.sz. 
  határozat 

Miskolc II. ker. 65.130 hrsz-ú és a Miskolc III.ker. 
74.748/1 hrsz-ú termőföldek értékesítése 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
 

36/1998. (IX.28.)számú rendelete 
a lakások bérletéről szóló 

68/1995.(XII.5.) számú rendelet módosításáról szóló 
32/1998. (IX.7.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

1.§. 
 

 
A Közgyűlés a lakások bérletéről szóló 68/1995. (XII.5.) sz. önkormány-
zati rendeletet módosító 32/1998. (IX.7.) sz. önkormányzati rendeletét a 
kihirdetésének napjára visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helye-
zi. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 1998. szeptember 24. 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                           Kobold Tamás sk- 
         jegyző                                                                     polgármester 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

 
37/1998. (IX.28.)számú rendelete 
a vásárokról és piacokról szóló 
46/1997.(IX.8.) számú rendelet 

módosításáról 
 

 
1.§. 

 
A rendelet 11.§-a helyébe az alábbi előírás lép: 
 
      „(1) Az önkormányzati piacok és vásárok fenntartásával, rendjének 

biztosításával, az árusítóhelyek használatával, azok használó-
inak (továbbiakban: helyhasználók) kijelölésével kapcsolatos 
feladatokat a Közterület- és Piacfelügyelőség (továbbiakban: 
üzemeltető) látja el. 

 
        (2) A helyiségek hasznosítása csak pályáztatás útján történhet. A 

pályázatot a megüresedés követően 8 napon belül a helyi lap-
ban egy alkalommal meg kell hirdetni, ill. 8 napos időtartamra 
mindkét önkormányzati fenntartású piacon ki kell függeszteni. 

              A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz 
ajánlatot.” 

 
2.§. 

 
 
A rendelet 14. §. (1) bek. helyébe az alábbi előírás lép: 
 
        „Az üzemeltető és helyhasználó (bérlő) mind a határozott, mind a 

határozatlan időre szóló szerződést annak megszegése esetén 
30 napos határidővel felmondhatja.” 

 
3.§. 

 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 1998. szeptember 24. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                    K o b o l d  Tamás sk. 
          j e g y z ő                                                          polgármester 
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II. 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
 
VIII-160/53.022-9/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
 
Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése az 1998. augusztus 1.- au-
gusztus 31. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót el-
fogadta. 
 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
VIII-161/53.556/1998.sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Beszámoló a város közrendjének és közbiztonságának 

helyzetéről 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Tuza László r. ezredes, 
kaptányságvezető előterjesztésében megtárgyalta a város közrendjé-
nek és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót és azt jóváha-
gyólag tudomásul vette. 
 
Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Határidő: azonnal 
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VIII-162/53.557/1998.sz.HATÁROZAT: 

 
 

Tárgy: Miskolc város idegenforgalmi programja 
 
 

A Közgyűlés megtárgyalta a "Javaslat Miskolc város idegenforgalmi 
programjára" c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő programjavaslatot Miskolc 

idegenforgalmi programjául elfogadja és elrendeli az abban foglaltak 
megvalósítását. 

 A várospolitikai célok megvalósulását kiemelkedően elősegítő 
idegenforgalmi jellegű vállalkozások számára - az 1999 évi 
költségvetés elkészítésével párhuzamosan - ki kell dolgozni a 
helyi adórendelet keretein belül igénybe vehető adókedvezmé-
nyeket. 

 A város frekventált helyén - a Miskolci Idegenforgalmi és Kultu-
rális Iroda szervezeti egységeként - 1999 nyaráig létre kell hoz-
ni egy Tourinform irodát, mely működéséhez a szükséges fede-
zet biztosításáról az önkormányzati költségvetési rendeletben 
kell gondoskodni. 

 2000 május 31-ig ki kell alakítani a város komplex idegenfor-
galmi tájékoztató rendszerét (adatbázisok, táblák, monitorok, 
szórólapok stb.). 

 2000 május 31-ig be kell fejezni Miskolc idegenforgalmi neveze-
tességeinek, attrakcióinak kínálatát bemutató kiadvány csomag 
(prospektusok, képeslap-sorozatok, albumok stb.) megjelente-
tését, amelynek finanszírozásához pályázati- és vállalkozói for-
rásokat is be kell vonni.  

 A város infrastrukturális fejlesztéseinél kapjanak elsőbbséget a 
kiemelt idegenforgalmi területek (Tapolca, Lillafüred, Vár és 
környezete). 

 Miskolc kezelje kiemelten a Barlangfürdő és térségének fejlesz-
tését, mivel ez nemzetközileg is egyedülálló idegenforgalmi att-
rakciója a városnak. A MIVIZ Rt-vel közösen folytatni kell az 
1998-ban megkezdett fejlesztési programot. 

 Az önkormányzat adjon be pályázatot a Kincstári Vagyon Igaz-
gatóságnak a Diósgyőri Vár vagyonkezelői jogára kiírt tenderé-
re. Sikeres pályázat esetén a vár és környéke komplex fejlesz-
tése és vonzerejének növelése kapjon kitüntetett figyelmet az 
önkormányzat tevékenységében. 
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 A város fordítson kiemelt figyelmet a Szeleta-kultúra és annak 
helyi emlékeinek méltó bemutatására, és a miskolci vendégfor-
galomba történő bekapcsolására. 

 A városdiplomácia eszközeivel, szakmai-politikai védnökségek 
vállalásával elő kell segíteni a különböző országos és nemzet-
közi jelentőségű tudományos-, kulturális-, sportrendezvények 
Miskolcon történő megrendezését. 

 Miskolc - a költségvetés szabta korlátok figyelembe vételével - 
évente rendszeresen vegyen részt idegenforgalmi célcsoportja-
inak megfelelő szakkiállításokon és vásárokon. 

 A felülvizsgálandó Településszerkezeti Tervben (korábbi nevén 
ÁRT), valamint az adott területekre készülő Szabályozási Ter-
vekben (korábbi nevén RRT) a természeti adottságok, építé-
szeti örökség mellett az idegenforgalom speciális szempontjait 
is kiemelt fontossággal kell kezelni. E szempontok a tervekben 
komplex módon - történeti örökség, szolgáltatások és fejlesztési 
lehetőségek - kerüljenek megvizsgálásra, és a javaslatok és 
szabályozások önállóan kezelhető munkarészként is kerüljenek 
dokumentálásra. Különösen fontos ez Lillafüred, Ómassa, Há-
mor, Bükkszentlászló, Miskolc-Tapolca és Diósgyőr esetében.  

 A Belváros korábban megkezdett rehabilitációját folytatni kell. 
Egyrészt indokolt további rehabilitációs programok kidolgozása, 
a turisztikai célpontok környezetének mielőbbi rendezésének 
tekintetében (pl. Centrum Áruház környéke, Bazártömb), más-
részt tovább kell folytatni az 1998-ban elindult belvárosi akcióte-
rületek fejlesztési programjait. Következő években a Városház 
tér- Rozmaring köz- Patak utca közti tömbbelső és a Bazártömb 
indítását szükséges beütemezni. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Várospolitikai és Informatikai Osztály 

  Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
  Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
  Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

Határidő:   folyamatos 
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2. Az Önkormányzathoz befolyó idegenforgalmi adóból származó 
bevételt (helyi adó és az állami támogatás) teljes egészében az 
idegenforgalmi programban foglaltak megvalósítására kell fordítani 
és ezt be kell építeni az 1999. évi és az azt követő évek költségve-
tésébe. 

 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Várospolitikai és Informatikai Osztály 
   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   folyamatos 
 
 
 
VIII-163/53.558/1998. sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Miskolc komolyzenei hangversenyéletének helyzete, javas-

lat fejlesztésének feladataira 
 
A Közgyűlés a város komolyzenei hangversenyéletéről készült jelentést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A hangversenyélet értékeinek megőrzése érdekében meg kell vizs-

gálni az önkormányzat támogatásának lehetőségét. A költségve-
tés készítésekor figyelembe kell venni a támogatás feltételeit és 
mértékét. Az állami támogatás fokozatos megszűnésével egyide-
jűleg biztosítani kell az önkormányzat anyagi részvételét a kon-
certéletben. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  a költségvetési rendelet megalkotásának idő-

pontja 
 
2.) Meg kell vizsgálni egy hangversenyterem megépítésének feltétele-

it és lehetőségét. 
 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:    Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
           Közoktatási és Közművelődési Osztály 
              Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  folyamatos 
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3.) A költségvetés lehetőségeinek függvényében meg kell vizsgálni egy 
orgona megépítésének lehetőségét. 

  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatás és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) A Miskolci Szimfonikus Zenekar 1999. évi költségvetési tervezeté-

ben jelenjen meg - a művészeti munkakörben foglalkoztatott köz-
alkalmazottak részére - az oktatásügyben országosan bevezetett 
minőségi munkáért járó bérpótlék. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatás és Közművelődési Osztály 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  az 1999. évi költségvetési rendelet megalkotá-

sának időpontja 
 
 
 
VIII-164/53.220-2/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:Közcélú vízelvezetési feladatokat szolgáló vízfolyások ön-

kormányzati tulajdonba vétele, egységes nyilvántartása 
 
1. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város belterüle- 

tének vízkárelhárítását szolgáló összes közcélú, meglévő természe-
tes és mesterséges vizekről, medrekről, tározókról készüljön számí-
tógépes vízrajzi nyilvántartás. 

 A feladat elvégzésére az 1999. évi költségvetés-tervezetben 2,5 MFt 
kerüljön beépítésre. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
     Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
     Várospolitikai és Informatikai Osztály 
 Határidő:  1999. szeptember 30. 
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2. A Közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat vízgazdálkodásáról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (1) bekezdés 8. pontjában megfo-
galmazott helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízel-
vezetés feladatának megoldására készüljön általános koncepció. A 
fejlesztési program keretében kerüljön kimunkálásra a feladatellátást 
figyelembe véve: 

  
a.) Törzsvagyon keretében megtartandó ingatlanok jegyzéke. 
b.) Funkciót vesztett önkormányzati tulajdonú - mederként, tározó-

ként, stb. nyilvántartott - törzsvagyonban szereplő ingatlanok 
jegyzéke 

c.) A tulajdonjog megszerzésével pótlólag önkormányzati törzsva-
gyonba vonandó ingatlanok jegyzéke (élő vízfolyások, medrek, 
stb.) 

d.) Vízvezetési szolgalmi joggal terhelendő ingatlanok jegyzéke 
(parti sávok, medrek, védterületek, stb.) 

 
 A feladat elvégzésére az 1999. évi költségvetés-tervezetbe 1,5 MFt 

kerüljön beépítésre.  
 A programot Közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
     Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
     Várospolitikai és Informatikai Osztály 
 Határidő:  1999. december  31. 
 
 
 
VIII-165/53.559/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: 1999. évi címzett támogatási igénybejelentések benyújtása 

 
 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 1999. évi cím-
zett támogatási igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott: 
 

1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a mellékletben szereplő feladatokra 
kerüljön pályázat benyújtásra. 

 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségvetéseiben 

a mellékletben szereplő feladatokhoz kapcsolódó forrásrészt a mellék-
letben szereplő éves ütemezés szerint biztosítja. 
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3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel kap-

csolatos intézkedések megtételére. 
 
 Felelős :         Polgármester                                                   
   
 Közreműködik : Városüzemeltetési és Beruházási Osztály, 

valamint Pénzügyi és Ellenőr- zési 
Osztály vezetője 

 
 Határidő:  1998. november 14.  
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VIII-166/53.560/1998. sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Negyedik u. 21.793 és 21.794 hrsz-ú ingatlanok hasznosítá-

sa 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Negyedik u. 
21.793 és 21.794 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Negyedik u. 2-4. és 6-8. szám alatti 21.793 és 21.794 hrsz-ú in-

gatlanokat a Közterület és Piacfelügyelőség használatába adja 
1998. október 1-i hatállyal. 

 
2. Az ingatlanok átvételével kapcsolatos és a Részletes Rendezési 

Terv szerinti hasznosítás feltételei megteremtésének és lebonyolítá-
sának pénzügyi fedezetét az intézmény ez évi, illetve az 1999. évi 
költségvetésében biztosítani kell. 

 
Az átvétel után a hasznosítás miatt felmerülő többletköltséget az in-
tézmény költségvetésében el kell ismerni. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közterület- és Piacfelügyelőség  
 MIK RT 
 Építési és Beruházási Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1998. október 1. az ingatlanok használatba 

adása 
1999. II. félév út- és parkolóterületek kiépítése, 
ingatlanok felújítása 
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VIII-167/53.231-2/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Búza téri piac rekonstrukciójára vonatkozó tanulmányterv 

jóváhagyása 
 
A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Búza téri piac rekonstrukciójá-
ra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Az előterjesztésben - és mellékletben - rögzített tartalommal jóvá-

hagyja a piacra vonatkozó tanulmánytervet, azt tovább-tervezésre 
alkalmasnak tartja. 

 
2. A térségre vonatkozó RRT készítése során a piac rekonstrukciós 

tanulmánytervében foglaltak kerüljenek beépítésre és figyelembe-
vételre. 

 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
     Hatósági Osztály 
     Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
     Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 Határidő:  folyamatos 
 
3. Indítani szükséges az "A" jelű területegység továbbtervezési mun-

káit, engedélyezési és kiviteli tervszinten. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Közterület- és Piacfelügyelőség 
     Hatósági Osztály 
     Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
     Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
     Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 Határidő:  1999. március 30. 
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4. A rekonstrukció  előkészítési, tervezési pénzügyi fedezetét a 1999. 

évi költségvetés előkészítése során biztosítani szükséges. 
       A rekonstrukció pénzügyi konstrukciójára vonatkozó javaslatokat ki 

kell dolgozni. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Közreműködik: Közterület- és Piacfelügyelőség 
     Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
     Hatósági Osztály 
     Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 Határidő:  1999. évi költségvetés előkészítése ill.  
     jóváhagyása 
 
 
 
VIII-168/53.561/1998.sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: MVK. RT. jegyzett tőkéjének felemelése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az MVK Rt. 
VB:78.170/98. sz. előterjesztését és az alábbiak szerint határozott: 
 
1. Az MVK Rt. tőkeszerkezetének javítása érdekében elrendeli az alap-

tőke emelését az alaptőkén felüli vagyon terhére, a szabad rendelke-
zésű tőketartalék alábbi értékeit figyelembe véve: 

 
 - 1995. évben 2 db villamos jármű beszerzésére 66.000.000.- Ft 
    adott önkormányzati fejlesztési támogatás 
 
 - 1995. évben az Újgyőri főtéri autóbusz vég- 71.400.000.- Ft 
    állomás és a Negyedik utcai műszaki bázis  
    építéséhez adott önkormányzati fejlesztési 
    támogatás 
 
 - 1996-1997. években 6 db villamos jármű 122.280.000.- Ft 
    beszerzésére adott önkormányzati fejlesz- 
    tési támogatás 
  ---------------------- 
  259.680.000.- Ft 
 
 
2. Az MVK Rt. jegyzett tőkéjét az autóbusz  
 járműrekonstrukció megindítása céljából  
 új részvény kibocsátásával felemeli: 312.000.000.- Ft 
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése XIV-262/4928/1994. sz. ha-

tározata alapján a Miskolc, Negyedik u. 10. sz. alatti telket     (hrsz.: 
21.795, 1553 m2) az MVK Rt. tulajdonába adja, és értékével a jegy-
zett tőkét felemeli. 

 
 A telek apport értéke a forgalmi értékbecslés  
 alapján, valamint a könyvvizsgálói véleményt 
 alapul véve: 3.800.000.- Ft 
 
4. Elrendeli a jegyzett tőkének együttesen 575.480.000.- Ft-tal, új rész-

vény kibocsátásával történő felemelését. Az alaptőke felemelése a 
kibocsátásra kerülő 57.548 db 10.000.- Ft névértékű, névre szóló 
törzsrészvény alapító általi jegyzésével történik. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik: MVK Rt. 
 Határidő:  azonnal 
 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester a módosított társasági 

szerződés aláírására. 
 

 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik: MVK Rt. 
 Határidő:  azonnal 

 
 
 
VIII-169/53.562/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Helyi tömegközlekedés autóbusz-rekonstrukciójának 1999. 

éves programja 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a '"Javaslat a he-
lyi tömegközlekedés autóbusz-rekosntrukciójának 1999. éves program-
jára" tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint határozott. 
 
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Miskolc Városi Közlekedési Rt. a  
    B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által illetve a Környezetvé-

delmi Minisztérium által kiírásra kerülő pályázatokra az 1999. éves 
autóbusz-rekonstrukciós program szerinti tartalommal pályázatokat 
adjon be. 

 
 Felelős:   MVK Rt. igazgatója 
 Határidő:  1998. december 31. 
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2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy saját forrásként az ön-

kormányzat 1999. évi költségvetésében 150 millió forintot biztosít. 
 
 Felelős:   Polgármester 
 Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Határidő:  az 1999. éves költségvetés összeállítása 
 
 
 
VIII-170/53.308-2/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Kertészeti Vállalat telephelyének eladásával kapcsolatban a 

Városgazda KFT. törzstőke emeléséről szóló határozat 
megerősítése 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenti előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A közgyűlés a Va: 63114-4/1998. számú előterjesztés határozati ré-

szének 5.) pontját visszavonja. 
 
2. A Közgyűlés a Városgazda Kft. jegyzett törzstőkéjét 15 millió Ft-al 

megemeli 116.100.000,-Ft-ról 131.100.000,-Ft-ra. A tőkeemelést 
pénzbeli betétként juttatja a vételár terhére. 
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert a Városgazda Kft. módosított 
Társasági Szerződésének aláírására. 

 
Felelős:      Polgármester 
Közreműködik:   Városgazda Kft. 
                          Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:         30 napon belül 
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VIII-171/53.563/1998.sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása új összművészeti fesztiválok indítására 

az 1999/2000-es évadban 
 
A  Közgyűlés  támogatja, hogy  Miskolc  városában  1999. évtől  Mis-
kolci Nyári Fesztivál néven kulturális rendezvénysorozat lebonyolítá-
sára kerüljön sor, különféle művészeti műfajokban, hagyományteremtő 
szándékkal. 
A Közgyűlés támogatja a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Új 
összművészeti fesztiválok indítása az 1999/2000-es évadban” c. pályá-
zatán való részvételt. 
A fesztivál összköltségvetése 7,1 millió Ft, pályázandó összeg 5 millió 
Ft. 
Az önkormányzat az 1999-es költségvetésben biztosítja a pályázati 
programhoz a 30 %-os önrészt, amely előreláthatóan 2,1 millió Ft. 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   1998. október 30-a, a pályázat benyújtására, 

- az önrész biztosítására az 1999. évi költségvetés el-
fogadása 

 
 

VIII-172/53.564/1998.sz. HATÁROZAT: 

 

 
Tárgy: Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület bérleti díj hátralék 

elengedése 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Jegesmedve Jégkorong 
Sportegyesület bérleti díj hátralékának elengedési kérelmét megtárgyal-
ta és úgy határoz, hogy a Sportközponttal szemben fennálló 2,2 MFt-os 
egyesületi tartozást elengedi. 
 
 
Felelős:       Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:      azonnal 
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VIII-173/53.565/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet elhe-

lyezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenti tárgyú elő-
terjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Hozzájárul, hogy a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (Mis-
kolc, Bartók tér 1. hrsz. 1802) használatában lévő ingatlanból 793 m2 
ingatlanrészt a Miskolci Egyetem részére a Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet elhelyezési céljára ingyenesen 3 évre használatba adjon. 
 
Kötelezi a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Igazgatóját, 
hogy ezen épületrészre vonatkozó használati szerződést 10 napon be-
lül kösse meg.   
A szerződés időtartama 3 év.  
Az átadott épületrész arányos fenntartási és üzemeltetési költségeit – a 
ténylegesen felmerült költségek egyharmadát - számítás alapján havon-
ta kell fizetni.   
 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:   Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola  
                             Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                             Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Határidő:   1998. október 31. 
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VIII-174/53.567/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés engedélyezése az 

Avasi Gimnáziumban 
 
A Közgyűlés az Avasi Gimnázium angol-magyar két tanítási nyelvű 
képzés engedélyezésének előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Engedélyezi az Avasi Gimnáziumnak, hogy az 1999/2000-es tanévtől 
angol-magyar két tanítási nyelvű képzést indítson egy osztályban fo-
lyamatosan, felmenő rendszerben. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1998. szeptember 30. 
 
 

2.) A Közgyűlés az  Avasi Gimnázium alapító okiratát az alaptevékenység 
vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1998. szeptember 30. 
 
 
 
VIII-175/53.568/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Feladatátadási szerződés megkötése a PPS-MED KFT-vel 

járóbeteg szakellátásra 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Feladatátadási 
szerződés megkötése a PPS-MED Kft-vel járóbeteg szakellátásra" című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés feladatátadási szerződést köt a PPS-MED Egészség-

ügyi és Szolgáltató Kft-vel (3530 Miskolc, Malomszög u.4.) és hoz-
zájárul ahhoz, hogy járóbeteg szakellátást végezzen a működési 
engedélyében meghatározott szakellátásokban az alábbi megneve-
zett háziorvosi körzetek kötelező ellátási területén: 
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 1222 praxis számú körzetben (M., Malomszög u.4.) 
1223 praxis számú körzetben (M., Malomszög u.4.) 
1225 praxis számú körzetben (M., Malomszög u.4.) 
1224 praxis számú körzetben (M., Malomszög u.4.) 
1284 praxis számú körzetben (M., Kiss E.u.9.) 
1290 praxis számú körzetben (M., Kiss E.u.9.) 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladatátadási szerződés 
 aláírására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
 
 
2./ A Közgyűlés feladatátadási szerződést köt az MVHR Egyesüléssel 

(3527 Miskolc, Baross G.u.17.) és hozzájárul ahhoz, hogy  
járóbeteg szakellátást végezzen a működési engedélyében megha-
tározott szakellátásokban az alább megnevezett  háziorvosi körze-
tek  kötelező ellátási területén: 

 
 1218 praxis számú körzet (M., Éder Gy.u.4.) 
 1219 praxis számú körzet (M., Éder Gy.u.4.) 
 1220 praxis számú körzet (M., Pázsit u.6.) 
 1221 praxis számú körzet (M., Éder Gy.u.4.) 
 1373 praxis számú körzet (M., Éder Gy.u.4.) 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladatátadási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
 
 

3./ A Közgyűlés  feladatátadási szerződést köt az Máltai Gondoskodás 
Közhasznú Társasággal (3535 Miskolc, Árpád u.126/a.) és hozzájárul 
ahhoz, hogy  az általa működtetett Ápolási Otthon a Miskolc város 
közigazgatási területén élő   lakosság részére ellátást végezzen. 

         
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladatátadási szerző-
dés aláírására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő: közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik:  Egészségügyi és Szociális Osztály" 
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VIII-176/53.569/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Ómassai háziorvosi rendelő kialakítása 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Ómassai házi-
orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak 
szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Együttműködési Megállapo-

dásban foglaltak szerint kerüljön az Ómassai rendelő kialakításra.  

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Jogi és Igazgatási Bi-
zottság előzetes egyetértésével a megállapodást aláírja. 

       Felelős :         Polgármester                                                   
Közreműködik : Városüzemeltetési és Beruházási Osztály,  

Egészségügyi és Szociális Osztály, valamint 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály vezetője 

       Határidő :  azonnal  
 

2.) A Közgyűlés a háziorvosi körzet működéséhez szükséges fedezetet 
az 1999. évi költségvetésében biztosítja. 

 
       Felelős :         Polgármester                                                   
            Közreműködik :   Egészségügyi és Szociális Osztály,  

      Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály vezetője 
 
       Határidő :  1999. évi  költségvetés készítése 
 

3.) Az orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos előirányzat átcsoporto-
sítást a költségvetés III. negyedéves korrekciójában kell végrehaj-
tani. 

 
       Felelős :                   Polgármester                                                   
            Közreműködik         Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály vezetője 
 
       Határidő :                 1999. évi  költségvetés készítése 
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4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megvalósítással kap-

csolatos intézkedések megtételére. 
 
  Felelős :         Polgármester                                                   
         Közreműködik : Városüzemeltetési és Beruházási Osztály,  
      Egészségügyi és Szociális Osztály,   

    Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály vezetője 
 
  Határidő :     folyamatos  
 
 
 

VIII-177/53.570/1998.sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: n.Petercsák Zoltán végrendeleti örökségének visszautasí-

tása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 
63.646/1998. sz. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Néhai Petercsák Zoltán (sz. 1934. július 24., an.: Petercsák Rebeka) 
örökhagyó tulajdonát képező, és végrendeletével Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatára hagyott Miskolc, Kerpely A. u. 29. sz. alatti, 
23.468 hrsz-ú „lakóház és udvar” megnevezésű ingatlan 80/1115 tulaj-
doni hányadát, és a lakásban található ingóságait nem fogadja el.  
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
 a közjegyző tájékoztatásában 
Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal 
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VIII-178/53.408-2/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Erzsébet fürdő felújításának helyzete 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Erzsébet fürdő 
felújításának helyzetéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Az eladási szerződés "Előzmények" című fejezet 3. pontjának második 
bekezdésében rögzítettek szerint a vevő vételi ajánlatában vállalta az 
Erzsébet-fürdő funkciójának fenntartását, melynek megfelelő kitétel 
szerepel a szerződésben. 
Ennek alapján indokolt az eddig történteket figyelembe véve, hogy a vá-
ros vizsgálja felül az eladási szerződés következményeit és vizsgálja 
meg azt, hogy milyen eljárási lehetőségei vannak a szerződés ezen ki-
kötésének valós teljesítésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
Határidő: 1998. decemberi közgyűlés 
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VIII-179/53.177-3/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támoga-

tása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolci Speci-
ális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása című előter-
jesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
Miskolc, Tatár-Hold utcák térségében lévő 

 
23.339. hrsz-ú 446 m2 
23.340. hrsz-ú 415 m2 
23.341. hrsz-ú 474 m2 
23.342. hrsz-ú 215 m2 
23.343. hrsz-ú 501 m2 
23.344. hrsz-ú 508 m2 
23.345. hrsz-ú 886 m2 

 
területű beépítetlen ingatlanokat, valamint a  
 

23.346. hrsz-ú  ingatlanból 240 m2 
 
térmértékű beépítetlen területet bérleti díj mentesen bocsátja Miskolci 
Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány rendelkezésére a 
mentési tevékenység időtartamára. 
 
Az 1997. április 21-én kelt Va: 52.710-2/1997. számú bérleti szerződést 
a közgyűlés határozatának megfelelően módosítani szükséges. 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt terv szerinti kiképzőbázis létre-
hozásához szükséges 1,0 M Ft-ot az Alapítvány rendelkezésére bo-
csátja a költségvetés tartalékalapja terhére. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Közreműködik: Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály 
 MIK.RT. 
Határidő:  1998. szeptember 30. 
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III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 
 

(1998. szeptember 17-iki ülés) 
 
 
95/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
 
Tárgy: Miskolc, Híd utcában lévő, 41.433/3 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú földingatlan értékesítése  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 30.039-54/100/1998. számú előterjesztést, és úgy 
dönt, hogy – a MATÁV légvezeték kiváltását követően  – hozzájárul a 
41.433/3 hrsz-ú lakóház építésére alkalmas 1042 m2 térmértékű, 
közművesíthető telekingatlan 1.500.000.-Ft induló vételáron, nyilvános 
pályázat útján történő értékesítéséhez. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – bonyolításra. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő:  A határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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96/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: Miskolc, 2.528/2 hrsz-ú ingatlanból igényelt földrészlet érté-

kesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a 
MIK 30.039-53/100/1998. számú előterjesztést megtárgyalta és dönté-
séről az alábbi határozatot hozza: 
 
A Miskolc, 2528/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 84 m2 te-
rületet, a 2.529/2 hrsz-ú ingatlan telekkiegészítése címén, a HÁZTETŐ 
Építési, Tervezési és Fővállalkozó Kft. (Miskolc, Csabai kapu 48.) ré-
szére 8.500.-Ft/m2, azaz 714.000.-Ft, azaz Hetesszáztizennégyezer 
eladási áron értékesíti. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
97/1998.sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat: 
 
Tárgy: Miskolc, Fürdő u. 21.828/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a 
MIK 30.039-55/100/1998. számú előterjesztését megtárgyalta és dön-
téséről az alábbi határozatot hozza: 
 
A Miskolc, 21.828 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú „közterület” megne-
vezésű ingatlanból leválasztott 21.828/2 hrsz-ú 36 m2 területet, 
gáznyomásszabályozó műtárgy telepítése céljából a NESTLÉ Hungária 
Kft. (Miskolc, Fürdő u. 4. sz.) részére 2.000.-Ft/m2, azaz 72.000.-Ft, 
azaz Hetvenkettőezer  forint eladási áron értékesíti. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 
Határidő:  A határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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98/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
 
Tárgy: Miskolc, Szikla u. – Bródy S. u. térségében található  telek-

ingatlanok értékesítése   
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 30.039-52/100/1998. számú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Hozzájárul, hogy az alapfokú intézményi célra hasznosítható Miskolc, 
Szikla u. –Bródy S. u. kereszteződésében található 31.905 hrsz-ú (477 
m2) és a 31.906 hrsz-ú (554 m2) ingatlanok nyilvános versenytárgyalás 
útján értékesítésre kerüljenek. 
 
Az ingatlanok induló árát 2.000.-Ft/m2-ben határozza meg. 
 
Megbízza a MIK Rt-t az  értékesítés (az adásvételi szerződés aláírását 
is magába foglaló) teljeskörű lebonyolításával. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő: A határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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99/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Tatár u. – Hold u. térségében lévő önkormányzati tulajdonú 

ingatlanoknak a Miskolc Fűtőmű Kft. részére történő érté-
kesítés  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 30.039-58/100/1998. számú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Hozzájárul, hogy a 
 
23.348/1 hrsz 347 m2 lakóház, udvar 
23.348/2 hrsz 329 m2 lakóház, udvar 
23.349 hrsz 671 m2 lakóház, udvar 
23.350 hrsz 670 m2 lakóház, udvar 
23.352 hrsz 367 m2 Hold utca 
23.353/1 hrsz 324 m2 lakóház, udvar 
23.353/2 hrsz 340 m2 lakóház, udvar 
23.353/4 hrsz 531 m2 udvar 
23.353/5 hrsz 516 m2 beépítetlen terület 
23.353/6 hrsz 531 m2 beépítetlen terület 
23.355 hrsz 530 m2 Török Ignác utca 
23.356 hrsz 432 m2 lakóház, udvar 
 
ingatlanok a Miskolci Fűtőmű Kft. részére 1.000.-Ft/m2 forgalmi értéken 
eladásra kerüljenek. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő:  a határozat kézhezvételétől számított 30 nap 
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100/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
Tárgy: A 2495 hrsz-ú Déryné u. 16. sz. alatti tulajdoni hányad érté-

kesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a 
2495 hrsz-ú  „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan 28/200 önkormány-
zati tulajdoni hányadát Bíró Orsolya és Bíró Antal Balázs 3525 Miskolc, 
Déryné u. 16. Sz. alatti lakosok részére 1.630.000.-Ft, azaz 
Egymillióhatszázharmincezer forintos + 363.600.-Ft ÁFA vételáron érté-
kesíti, mely a szerződéskötéskor egyösszegben teljesítendő. 
 
A Tulajdonosi Bizottság felhívja a MIK Rt-t az ügylet teljes körű – az 
adásvételi szerződés aláírását is magában foglaló – aláírásra. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő:  azonnal 

 
 

 
101/1998. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
Tárgy:  Miskolc II. ker. 65.130 hrsz-ú, és a Miskolc III. ker. 74.748/1 

hrsz-ú termőföldek értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 30.039-56/100/1998. sz. előterjesztést és az aláb-
biak szerint döntött: 
 
1./ Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc II. 

ker. 65.130 hrsz-ú, 3553 m2 térmértékű, és a Miskolc III. ker. 
74.748/1 hrsz-ú, 1650 m2 térmértékű, kert művelési ágú termőfölde-
ket 160.-Ft/m2 forgalmi értéken a haszonbérlők részére osztatlan kö-
zös tulajdon formájában történő értékesítésre kijelöli. 
A haszonbérlők a termőföldeket az általuk bérelt területek részará-
nyában vásárolják meg. 

 
2./ A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a MIK Rt-t az adásvétel teljes 

körű – a szerződés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő:  a határozat kiadásától számított 60 nap 
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