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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

I. 
 

MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

1998.november 6-iki közgyűlés: 
 
 
- 38/1998. sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési  
 szabályzatáról szóló 55/1995. (X.30.) sz. 
 rendelet módosításáról 

 
1998.december 3-iki közgyűlés: 
 
 
- 39-40/1998. sz. rendeletek az Önkormányzat 1998. évi költségvetés-

ének módosításáról 
 
- 41/1998. sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 
- 42/1998. sz. rendelet a kötelezően igénybeveendő kéményseprő 

ipari közszolgáltatásról szóló, módosított 
39/1996. sz. rendelet módosításáról 

 
- 43/1998. sz. rendelet a települési szilárd hulladék részét képező 

háztartási hulladék összegyűjtésére és ár-
talmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 24/1996. sz. rende-
let módosításáról 

 
- 44/1998. sz. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-

ta tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól 
és egyéb temetői szolgáltatások díjairól 
szóló 36/1997. sz. rendelet módosításáról 

 
- 45/1998. sz. rendelet a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

felépítésének egyes kérdéseiről szóló 
55/1996. sz. rendelet módosításáról 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
1998.október 30-iki alakuló ülés: 
 
 
- IX-183/53.251-2/1998.sz 
  határozat 
 

Polgármester illetményének megállapítása
 
 

- IX-184/53.640/1998.sz 
  határozat 
 

Fejér István alpolgármester végkielégítés-
ének megállapítása 
 
 

- IX-185/53.640-2/1998.sz 
  határozat 
 

Káli Sándor alpolgármester végkielégítés-
ének megállapítása 
 
 

 
1998.november 6-iki közgyűlés: 
 
 
Zárt ülésen hozott határozatok: 

 
- X-186/53.650/1998.sz 
  határozat 
 

Alpolgármesterek megválasztása 
 
 

- X-187/53.651/1998.sz 
  határozat 
 

Alpolgármesterek illetményének megálla-
pítása 

- X-188/53.652/1998.sz 
  határozat 
 

Polgármester és Alpolgármesterek költ-
ségtérítésének megállapítása 

- X-189/53.653/1998.sz 
  határozat 
 

Tanácsnokok megválasztása 

- X-190/53.654/1998.sz 
. határozat 
 
 

Közgyűlési bizottságok elnökeinek és 
tagjainak megválasztása 
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1998. december 3-i nyilvános ülés: 
 
  
- XI-192/53.021-4/1998.sz 
  határozat 
 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról 
 

- XI-193/53.163-4/1998.sz 
  határozat 
 

Az önkormányzat 1998. I-III. negyed éves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
 

- XI-194/53.665/1998.sz 
  határozat 
 

Építésigazgatás területén elfogadott szer-
vezeti módosítás 

- XI-195/53.666/1998.sz 
  határozat 
 

Ellátási szerződés megköltése a "Nap-
fényt az Életnek" Alapítvánnyal 

- XI-196/53.667/1998.sz 
  határozat 
 

Integrált ellátást nyújtó szociális 
decentrumok kialakítása 

- XI-197/53.668/1998.sz 
  határozat 
 

Erzsébet Hospice Alapítvány részére épü-
letrész tartós használatba adása 

- XI-198/53.669/1998.sz 
  határozat 
 

Pincék és mesterséges üregek okozta 
veszélyelhárítási program folytatása 
1999.évben 
 

- XI-199/53.670/1998.sz 
  határozat 
 

Városüzemeltetési feladatok közbeszer-
zési eljárásban történő pályáztatása 1999. 
évben 
 

- XI-200/53.703/1998.sz 
  határozat 
 

Közbeszerzési eljárás megindítása 
foglalkozásegészségügyi ellátásra 

- XI-201/53.704/1998.sz 
  határozat 
 

B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanács 
munkájáról szóló beszámoló 

- XI-202/53.704/1998.sz 
  határozat 
 
 

Autista Alapítvány részére kölcsön folyósí-
tása 
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1998. december 3-i zárt ülés: 
- 
 
- XI-191/53.654-2/1998.sz 
  határozat 
 

 
Közgyűlési bizottságok tagjainak ki-
egészítése 

- XI-203/53.108-7/1998.sz 
  határozat 
 

Első lakáshoz jutók pénzügyi támoga-
tásával kapcsolatos kérelmek elbírálása 

- XI-204/53.093-10/1998.sz 
  határozat 
 

Fellebbezések elbírálása egyedi szo-
ciális hatósági ügyekben 

- XI-205/53.006-2/1998.sz 
  határozat 
 

Egyeztető Bizottság tagjainak megvá-
lasztása 

- XI-206/53.705/1998.sz 
  határozat 
 

B.A.Z. Megyei Munkaügyi Tanács ön-
kormányzati oldal képviselőinek delegá-
lása 
 

- XI-207/53.709/1998.sz 
  határozat 
 
 

DFC. Diósgyőri Footbal Club Szolgálta-
tó KFT-ben üzletrész vásárlás ill. hitel 
biztosítása 

 



 
 
 

I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

                 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
38/1998. (XI.6.) sz.  

rendelete 
 

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

módosításáról  
 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990.évi LXV.tv. 1.§-ának (6) és 18.§-ának (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 55/1995.(X.30.)sz. rendeletét – a továbbiakban: 
SZMSZ – az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. §. 
 

Az SZMSZ 69.§-ának (1)  bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
„(1)  A közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az 

alábbi állandó bizottságokat hozza létre 
 
1. Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági 11 fő 
2. Költségvetési és Gazdálkodási 13 fő 
3. Pénzügyi 7 fő 
4. Építési és Városfejlesztési  11 fő 
5. Városüzemeltetési és Lakásügyi 13 fő 
6. Oktatási 15 fő 
7. Egészségügyi 13 fő 
8. Kulturális 11 fő 
9. Szociális 11 fő 
Tulajdonosi 9 fő 
Környezetvédelmi 11 fő 
Sport és Ifjúsági 11 fő „   
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2. §. 
 

(1) Az SZMSZ 85.§. (1) bekezdésében a „7 tanácsnokot” szöveg he-
lyébe „8 tanácsnokot” szöveg kerül. 

 

(2) Az SZMSZ 85.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel, egyidejű-
leg a (2) – (5) bekezdések számozása (3) – (6) bekezdésre módo-
sul: 

 
„(2) A tanácsnokok által ellátandó feladatkörök: 

 
a.) vagyongazdálkodás, 

b.) költségvetés,  

c.) városüzemeltetés, 

d.) városfejlesztés,  

e.) idegenforgalom, 

f.) civil és kulturális kapcsolatok, 

g.) koordináció.” 
 
(3) Az SZMSZ 85.§-ának a (2) bekezdéssel megállapított (3) bekez-

dés d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„d.) véleményezik a feladatkörükbe tartozó közgyűlési előterjesz-
téseket,” 

 
3. §. 

 
Az SZMSZ 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
 

4. §. 
 

(1) Az SZMSZ 2.sz. melléklete I. pontjának címe „Jogi, Igazgatási és 
Közbiztonsági Bizottság”-ra változik. 

(2) Az SZMSZ 2.sz. mellékletének I/2. pontja kiegészül az alábbi g.) 
ponttal: 
 
„a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, az e 
területen létrehozott alapítványok működését.” 
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5. §. 
 

Az SZMSZ 2.sz. melléklete IV. pontjának címe „Építési és Városfejlesz-
tési Bizottság”-ra változik. 
 
 

 
6. §. 

 
(1) Az SZMSZ 2.sz. melléklete VI. pontjának címe „Oktatási Bizott-

ság”-ra változik. 

(2) Az SZMSZ 2.sz. mellékletének VI/1. pontjában a b.), d.) és e.) 
pontok az alábbiak szerint módosulnak: 

 
„ b.) a Kulturális Bizottsággal együttműködve a város iskoláztatási 

ás kulturális programjait,  
 

d.) az oktatási intézmények vezetői kinevezésével összefüggő 
pályázatokat,  

 

e.) az önkormányzat oktatást segítő pályázatai kiírását, a beér-
kezett pályázatokat,” 

 
7. §. 

 
(1) Az SZMSZ 2.sz. melléklete VIII. pontjának címe „Kulturális Bizott-

ság”-ra változik. 

(2) Az SZMSZ 2.sz. melléklete VIII/1/a. pontjából a „sport” szó, VI-
II/2/a. pontjából az „és sport” szavak kimaradnak. 

 
 

8. §. 
 

Az SZMSZ 2.sz. melléklete kiegészül az alábbi XII. ponttal: 
 
„XII. Sport és Ifjúsági Bizottság 
 
1. Véleményezi: 
 

a.) A Kulturális Bizottsággal és az Oktatási Bizottsággal 
együttműködve a város ifjúsági-, sport- és szabadidős prog-
ramjait, 

b.) az önkormányzati sport- és ifjúsági intézmények létesítésé-
re, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó 
előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat, 
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c.) a sport- és ifjúsági intézmények vezetői kinevezésével össze-
függő pályázatokat, 

d.) az önkormányzat sport- és ifjúsági tevékenységet segítő pá-
lyázatainak kiírását, a beérkezett pályázatokat,  

e.) a közgyűlés által alapított díjak odaítélésére vonatkozó javas-
latokat. 

 
2. Közreműködik az országos és regionális szempontból jelentős he-

lyi sport- és ifjúsági rendezvények előkészítésében.” 
 
 

9. §. 
 
Ez a rendelet 1998. november 6. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk. Kobold Tamás sk. 
               jegyző                                                         polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
39/1998. (XII.7). sz. RENDELETE 

 
az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 

7/1998. (II.28.) sz. rendelet módosítása 
 
 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a „helyi önkormányzatok és 
szerveik ……. feladat- és hatásköréről” szóló módosított 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdés d./ pontjában foglaltak alapján az önkor-
mányzat 1998. évi költségvetéséről szóló módosított 7/1998. (II.28.) sz. 
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 

1.§ 

A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 1998. évi költségvetésének 

a.) bevételi főösszegét 22.340.778 ezer Ft-ban 

b.) kiadási főösszegét 22.740.778 ezer Ft-ban 

ebből az adósságszolgálat összegét 530.472 ezer Ft-ban 

c.) hiányát 400.000 ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 

2.§ 

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. 
számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 



 
 

9.szám                                                                                                 11. 
 

3.§ 

A R. 2.§ (1) bekezdés 10 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszegeken belül: 

(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 6.681.369 ezer Ft  

(2) A munkaadót terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájá-
rulás) előirányzata 3.040.818 ezer Ft  

(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata 6.277.929 ezer Ft  

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 68.948 ezer Ft  

(5) A pénzeszközátadás, támogatások (a speciális célú támogatások) 
előirányzata 3.188.360 ezer Ft  

(6) A beruházások előirányzata 2.423.184 ezer Ft  

(7) A felújítások előirányzata 436.725 ezer Ft  

(8) A költségvetés általános tartaléka 88.823 ezer Ft  

(9) A céltartalék 4.150 ezer Ft  

(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 530.472 ezer Ft  

 

4.§ 

A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Miskolc,  1998. december 3. 

 

 Dr. Szádeczki   Zoltánsk.                                       Kobold   Tamás sk. 

 jegyző          polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

40/1998. (IX.7.) sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 

7/1998. (II.28.) sz. rendelet módosítása 

 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és 
szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. tör-
vény 138.§ /1/ bekezdés d./ pontjában foglaltak alapján az önkormány-
zat 1998. évi költségvetéséről szóló módosított 7/1998. (II.28.) sz. ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1) A Közgyűlés az önkormányzat 1998. évi költségvetésének 

 

 a.) bevételi főösszegét 22.471.634 ezer Ft-ban 

 b.) kiadási főösszegét 22.871.634 ezer Ft-ban 

 ebből az adósságszolgálat összegét 530.472 ezer Ft-ban 

 c.) hiányát 400.000 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg." 

 

2.§. 

 

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. 
számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 6. számú 
melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 7. számú mellékle-
te helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 
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3.§. 

 

A R. 2.§ (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszegeken belül: 

 

 

(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 6.685.404 ezer Ft 

(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munka- 

adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 3.041.048 ezer Ft 

(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata 6.299.592 ezer Ft 

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 68.948 ezer Ft 

(5) A pénzeszközátadás, támogatások  

(a speciális célú támogatások előirányzata) 3.219.502 ezer Ft 

(6) A beruházások előirányzata 2.514.957 ezer Ft 

(7) A felújítások előirányzata 435.471 ezer Ft 

(8) A költségvetés általános tartaléka 76.090 ezer Ft 

(9) A céltartalék 150 ezer Ft 

(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 530.472 ezer Ft 

 

4.§ 

A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 

 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 
Miskolc, 1998. december 3. 
 

 

 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                      Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                             polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

41/1998. (XII.7.) sz. rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

55/1995. (X.30.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV.tv. 1.§.ának (6) és 18.§-ának (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazása alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 55/1995.(X.30.) sz. rendeletét – a továbbiakban 
SZMSZ – az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

A rendelet 8.§. harmadik mondata helyébe a következő mondat kerül: 
„A közgyűlés tagjainak száma: 46 fő.” 
 

(1) A rendelet 9.§.(3) bekezdés i./ és s./ pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„i./ településrendezési tervek jóváhagyása” 
„s./ a bíróságok ülnökeinek megválasztása” 
 

2.§. 
 

A rendelet az alábbi 12.A.§-al egészül ki: 
 

(1) A közgyűlés a napirend – beleértve a sürgősségi indítványokat is – 
elfogadását követően (32.§. (1) bek. illetve 34.§. (1) bek.) az előter-
jesztések vitájával folytatja munkáját. 
A vitát követően szükség esetén szünetet tart, majd a zárt ülésen 
megtárgyalandó napirendi pontokkal folytatja munkáját. Ezt követő-
en a napirendekről /rendelet, határozat/ történő szavazásra kerül 
sor. 
A közgyűlés a napirend megállapításakor dönthet arról is, hogy 
munkáját a zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel kezdi. 
 

(2) A szavazás az elfogadott napirend sorrendjében történik. A sza-
vazás előtt az előterjesztő és az illetékes bizottság elnöke felszólal-
hat, illetve az előterjesztő jelzi, hogy a módosító javaslattal egyetért, 
vagy sem. 

 
(3) A zárt ülésen a szavazásra közvetlenül a vitát követően kerül sor. 
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(4) Nem alkalmazhatók az (1) –(2) bekezdésben foglaltak a 17.§. (2) 
bek., a 24.§.(5) bek., a 25.§. (1) bek., a 27.§. a 37.§.  a 
43.§.(6)bek., az 50.§. (2) bek., az 51.§. és az 54.§.(2) bekezdésben 
szabályozott esetekben sem.” 

 
3.§. 

 
A rendelet 46.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A módosító javaslatokat 6 nappal az ülés előtt írásban lehet előter-

jeszteni . A sürgősséggel tárgyalt napirendhez módosító javaslat az 
ülésen előterjeszthető. A módosító javaslatokat indokolni kell.” 

 
4.§. 

 
A rendelet 56.§.(2) és 76.§.(4) bekezdésében a „Jogi és Igazgatási Bi-
zottság” helyébe a „Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság” elne-
vezés lép. 
 

5.§. 
 

(1) A rendelet 86.§. és 87.§-ának számozása 85.§-ra és 86.§-ra vál-
tozik. 

 
(2) A rendelet 85.§-ának számozása az előtte lévő „A tanácsnokok” 

címmel 87.§.-ra változik. 
 

 
6.§. 

 
A rendelet 96.§.(1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„(1) Miskolc Megyei Jogú Városban az alábbi közvetlenül megválasztott 

helyi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi ön-
kormányzat) működnek: 

 
a.) bolgár 
b.) cigány 
c.) görög 
d.) lengyel 
e.) német 
f.) szlovák.” 
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7.§. 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. mellékletében a Környe-
zetvédelmi Bizottságra vonatkozó rész az alábbi ponttal egészül ki: 
 
"Dönt a Helyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Alap felhaszná-
lásáról." 
 

8.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a rendelet 
53.§-a, és az azt megelőző cím, „e.) Határozathozatal előtti felszólalás”, 
az 54.§.(5) bekezdése, a 74.§. (1) bekezdésének utolsó mondata, a 
78.§. (3) bekezdése, a 81.§-ból „és a tanácsnokok” szövegrész vala-
mint a 87.§. (2) bekezdés g./ pontja hatályát veszti. 
 
 
 

 
M i s k o l c ,   1998. december 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                        Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                           polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
42/1998. (XII.7.) sz. rendelete 
a kötelezően igénybeveendő  

kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló, módosított  
39/1996. (VII.1.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szó-
ló, többször módosított 1990. évi XLV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, va-
lamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről ren-
delkező 1995. évi XLII. tv. 4. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a kéményseprőipari közszolgáltatás végzéséről és kötelező 
igénybevételéről a következő önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
1. §. 

 
 

A 39/1996. (VII.1.) sz. önkormányzati rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete 
helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. sz. melléklete lép. 
 
 

2. §. 
 
 

Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 1998. december 3. 

 
 

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

 
 

Kémények típusbesorolása, jelölése, tiszítási/ellenőrzési gyakorisága 
 
 

 
Kéménytípu-

sok 

 
Alaptipusok 

 
Előírt éves 

 
 

megnevezése  
1. Tüzelőanyag  sze-

rint 

 
2. Építési mód szerint 

3.Üzemmó
d 

   szerint 

ellenőrzé-
si/tisztítási 
gyakoriság 

Jelölés 

Egyedi szilárd vagy olajtüze-
lés 

 üzemelő 2 ESZ 

   tartalék 1 ESZT 
 gáztüzelés fémcsővel bélelt, szerelt üzemelő 1 EGB 
  kettősfalú, Scheidel stb. tartalék 1 EGBT 
  béleletlen, falazott, tégla, beton, egyéb üzemelő 2 EG 
   tartalék 1 EGT 
Gyűjtő szilárd vagy olajtüze-

lés 
 üzemelő 2 GSZ 

   tartalék 1 GSZT 
 gáztüzelés  üzemelő 2 GG 
   tartalék 1 GGT 
Központi szilárd vagy olajtüze-

lés 
4096 cm2-nél kisebb keresztmetszetű üzemelő 4 KSZK 

  4096 cm2-nél nagyobb keresztmetszetű üzemelő 1 KSZN 
 gáztüzelés 4096 cm2-nél kisebb keresztmetszetű üzemelő 1 KGK 
  4096 cm2-nél nagyobb keresztmetszetű üzemelő 1 KGN 
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2. sz. melléklet 
 

Lakossági és közületi kéményseprési díjazás 
a kötelező kéményseprőipari szolgáltatásokra Miskolcon 

1999. évben. 
                                                      (Ft/év) 
A díjtételek 12 %-os forgalmi adót tartalmaznak 

Kéménytípus D í j  
 Lakossági Közületi 
  

ESZ 
szilárd vagy olajtüzelés 

 
734 

 

 
1344 

 
 

Egyedi 

 
EGB 

gáztüzelés: fémcsővel bélelt, 
szerelt kettős falú 

Schiedel 

 
 

585 

 
 

997 

  
EG 

gáztüzelés: béleletlen, falazott, 
tégla, beton, egyéb 

 
 

734 

 
 

1344 

  
GSZ 

szilárd vagy olajtüzelés 

 
1119 

+ csatlakozó lakásonként  
435 

Gyűjtő  
GG 

gáztüzelés 

 
1119 

 + csatlakozó lakásonként 
435   

  
KSZK 

szilárd vagy olajtüzelés 
4096 cm2-nél kisebb 

 
 

734 

 
 

8624 

 
 

Központi 

 
KSZN 

szilárd vagy olajtüzelés 
4096 cm2-nél nagyobb 

 
 

734 

 
 

5600 

  
KGK 

gáztüzelés 4096 cm2-nél kisebb 

 
734 

 
6720 

  
KGN 

gáztüzelés 4096 cm2-nél nagyobb 

 
734 

 
9968 

 
Tartalékkémény 

 
425 

 
773 

 
Pótkiszállás díja 

 
580 

 
920 

 
 
A szolgáltató 50% kedvezményt biztosít a városban működő óvodák, általános 
és középiskolák részére. 
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3. sz. melléklet 

 
 
 
 

Kémények használatával összefüggő szakvélemények díja 
1999. évben. 

(Ft) 
 
 
 

A díjtételek 12 %-os általános forgalmi adót tartalmaznak 
 

Szakvélemény típus 
 

Lakos-
ság 

 
Közület 

 
 
1. típus  - Helyszíni, szóbeli tanácsadás 

 
1680 

 
2632 

 
2. típus  - Irásbeli nemleges szakvélemény 

 
3360 

 
5040 

 
3. típus  -  Gázbekötéshez kiadott írásos szakvé-
lemény 

 
3920 

 
6720 

                 60 kW teljesítmény felett 10000 
4. típus  -  Gyűjtőkémény műszeres, videotechni-
kás 
                  vizsgálata, rögzítéssel 
                  5 szintig 

 
8960 

 
13440 

 
                  5 szint fölött 

 
12880 

 
19040 

 
5. típus  -  Utóellenőrzés díja   
                 (3. ponthoz tartozóan) 

 
1960 

 
2352 

 
6. típus  - Használatbavételi engedély 

 
3024 

 
4480 

 
7. típus  - Tervfelülvizsgálat és helyszíni építésel-
lenőrzés* 
                    

 
2500 

 
4625 

 
*A tervfelülvizsgálati díj 25 % általános forgalmi adót tartalmaz. 
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4. sz. melléklet 

 
 

Kéményseprőipari közszolgáltatás 
megrendelésre kötelező tevékenységek 

1999. évi díjtételei 
Miskolc 

(Ft) 
 
 
 
 

 
Megnevezés 

 
Méret 

 
Nettó díj 

 
Koromakna 

 
60 kW felett 

 
2220 Ft/db 

tisztítás /ellenőrzés 
 

 
60 kW alatt 

 
3330 Ft/db 

 
Füstcsatorna 

 
0,7 m2 keresztmetszet 

alatt 

 
444 Ft/m 

tisztítás/ellenőrzés 
20 m-ig 
 

 
0,7 m2 keresztmetszet 

felett 

 
666 Ft/m 

 
A díjakat 12 % ÁFA  terheli. 
 
 
 
 
 

Kémények számítógépes méretezése 
 
 

Lakossági  3000 Ft/kémény 
 

Közületi  3600 Ft/kémény 
 
 
 
 
A díjakat 25 % ÁFA terheli. 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
43/1998. (XII.7.) sz. rendelete 

 
a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék 

összegyűjtésére és ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

24/1996. (V.8.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc M.J. Város Önkormányzata a 24/1996. (V.8.) sz., a települési 
szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék összegyűjtésére és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A 24/1996. (V.8.) sz. rendelet 1. és 2. sz. melléklete helyébe ezen ren-
delet 1. és 2. sz. melléklete lép. 
 

 
2. §. 

 
Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
M i s k o l c ,  1998. december 3. 
 
 
 
 
 
Dr.Szádeczki  Zoltán sk.                                    K o b o l d  Tamás sk. 
         jegyző                                                               polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
 

A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja 

 
 
 
1. A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 

keretében zárt, pormentes technológiájú gyűjtéssel ellátható terüle-
teken a szolgáltatás ellenértékét az építménnyel rendelkező ingatla-
nok esetében az ingatlan díjköteles helyiségei számának és az egy 
díjköteles helyiséghez tartozó havi alapdíjnak a szorzataként kell 
megállapítani. 

 
 Díjköteles helyiség: 
 

- lakóépítményekkel rendelkező ingatlanok esetében méretre való 
tekintet nélkül a konyha, a lakószoba, az a helyiség, amit lakószo-
baként használnak, és a garázs, 

 
- egyéb építménnyel rendelkező ingatlanok esetében mindazon he-

lyiség, amiben olyan tevékenységet végeznek, melynek következ-
tében szilárd háztartási hulladék keletkezik. 

 
2. Miskolc teljes közigazgatási területén az építménnyel rendelkező in-

gatlanoknál az egy díjkötles helyiséghez tartozó közszolgáltatási 
alapdíj havonta: 

 
- zárt, pormentes technológia és a tulajdonos 
 edényzetének használata esetén    91.- Ft+ÁFA 
 
- zárt, pormentes technológia és a szolgáltató  
 edényzetének használata esetén            106.- Ft+ÁFA 
 

3. Építménnyel nem rendelkező ingatlanok esetében egy díjköteles he-
lyiségnek megfelelő közszolgáltatási alapdíjat kell havonta fizetni. 

 
4. A beépítési ill. domborzati viszonyok miatt csak félpormentes techno-

lógiával ellátható építménnyel rendelkező ingatlanoknál, az edényzet 
heti egyszeri kiürítéséért fizetendő havi díj: 

                  254 .-Ft+ÁFA 
 
5. A közszolgáltatás díjáról, az ürítés gyakoriságáról és az ürítés idő-

pontjairól szolgáltató a közszolgáltatás megkezdése előtt írásban kö-
teles értesíteni tulajdonost. 
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2. sz. melléklet 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása 

 
 
Ezen díjszabás alkalmazása kötelező az Önkormányzat tulajdonát ké-
pező Bogáncs utcai (0156/4 hrsz) települési szilárd hulladéklerakó te-
lepre, továbbá a Nádas-réti (0115/22, 0115/24, 0115/48 és 0115/108 
hrsz) föld- és törmeléklerakó telepre beszállított hulladékok ártalmatla-
nítása esetén: 
 
 
- Háztartási és egyéb szilárd települési  
 hulladék: 4.449.-  Ft/t + ÁFA 
 
- Föld és építési törmelék   327.-  Ft/t + ÁFA 
 
- Aszfalt törmelék 1.158.-  Ft/t + ÁFA 
 
- Olajtartalmú hulladék FTV eljárásos 
 ártalmatlanítása 10.361.-  Ft/t + ÁFA 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
44/1998. (XII.7.)sz. rendelete 

 
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól  

szóló 36/1997. (VII.1.) sz. önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. 
§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tu-
lajdonban lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások 
díjairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

1. §. 
 

A 36/1997. (VII.1.) sz. rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés 
lép. 
 

Sírhelyek díjtételei, egyéb szolgáltatások díjai 
 

(1) A sírhelyek díjtételei temetőnként, mely díjak az ÁFA-t is 
tartamazzák: 

 
1. Miskolc Városi Köztemető: 

 
 - családi sírbolt Ft/m2 6.660 
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 7.200 
               felnőtt kétszemélyes 11.100 
               gyermek 2.220 
 - díszsírhely 1. felnőtt 55.500 
 - hantnélküli sírhely 23.300 
   (egyszemélyes felnőtt)  
 - kiemelt kategóriájú 55.500 
   (egyszemélyes felnőtt) 
 - családi urnasírhely 6.100 
 - családi urnahely (65 x 65 cm) 5.500 
 - urnafülke  
   6, 7, 8 parcellákban 2.770 
   északi, nyugati falban 3.880 

 - kolumbárium   1   férőhelyes 3.880 
                             2  férőhelyes 5.220 
                          3-4 férőhelyes 6.660 
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2.Vasgyári temető: 
  

 - családi sírbolt Ft/m2 6.660 
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 7.200 
               felnőtt kétszemélyes 11.100 
               gyermek 2.200 
 - családi urnasírhely 6.100 
 - családi urnahely (65 x 65 cm) 5.500 

 
3.Perecesi temető: 

 
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 3.880 
               felnőtt kétszemélyes 5.550 
               gyermek 1.110 
 - családi urnasírhely 6.100 

 
4.Lyukói temető: 

 
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 3.880 
               felnőtt kétszemélyes 5.550 
               gyermek 1.110 
 - családi urnasírhely 6.100 

 
5.Hámori temető: 

  
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 3.880 
               felnőtt kétszemélyes 5.550 
               gyermek 1.110 

 
6.Ómassai temető: 

 
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 3.800 
               felnőtt kétszemélyes 5.550 
               gyermek 1.110 

 
7.Bükkszentlászlói temető: 

 
 - sírhely felnőtt egyszemélyes 3.800 
               felnőtt kétszemélyes 5.550 
               gyermek 1.110 
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(2)Szolgáltatások díjai az ÁFA figyelembevételével Miskolc város köz-
igazgatási területén: 

 
1.Szentpéteri kapui városi köztemető 

 
- nagyravatalozó használati díja/szertartás 6.660 
- kisravatalozó használati díja/szertartás 4.770 
- hűtési díj Ft/nap 550 
- halottátvételi díj Ft/fő kellékek nélkül 440 
- halottátvételi díj Ft/fő kellékekkel 880 
- gyászzene 1.000 
- gyászzene, vers kívánság szerinti 1.330 
  összeállításban 
 
2.Vasgyári temetőben 

 
 - ravatalozó használati díj kellékek 3.990 
   és berendezési tárgyak nélkül 
  

3.Perecesi temetőben 
 
 - ravatalozó használati díj kellékekkel 4.162 
   és berendezési tárgyakkal 

 
4.Hámori és Lyukói temetőben 

 
 - ravatalozó használati díj kellékek 3.990 
   és berendezési tárgyak nélkül 
 

5.Bükkszentlászlói temetőben 
 
 - ravatalozó használati díj kellékekkel 4.162 
   és berendezési tárgyakkal 
  
 

2. §. 
 

Ez a rendelet  1999. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
M i s k o l c ,  1998. december 3 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán  sk.                                  K o b o l d   Tamás sk. 
             jegyző                                                            polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
45/1998. (XII.7.) sz.  

rendelete 
a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének egyes kér-

déseiről szóló 55/1996.(XI.15.) sz. rendelet  
módosításáról  

 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV tv. 1.§. (6), valamint a 16.§. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
A rendelet 2.§. (2) bekezdés 11. pontja helyére  
 

"Építési és Környezetvédelmi Osztály" 
 
megnevezés kerül, továbbá a 2.§. (2) bekezdés kiegészül az alábbi 13. 
ponttal: 
 

"Főépítészi Kabinet" 
 

2.§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Miskolc, 1998. december 3. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                           Kobold Tamás sk. 
         jegyző                                                                  polgármester 
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II. 
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
 
1998. október 30-i alakuló ülés: 
 
 
IX-183/53.251-2/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Kobold Tamás polgármester il-
letményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv alap-
ján 205.300 Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik. Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
IX-184/53.640/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Fejér István alpolgármester végkielégítésének megállapítá-

sa 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejér István alpolgármester 
számára - e tisztsége megszűnése miatt- további 3 havi illetményének 
megfelelő összeg kifizetését engedélyezi. 
 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
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IX-185/53.640-2/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Káli Sándor alpolgármester végkielégítésének megállapítá-

sa 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Káli Sándor alpolgármester 
számára - e tisztsége megszűnése miatt- további 3 havi illetményének 
megfelelő összeg kifizetését engedélyezi. 
 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
1998. november 6-iki ülés: 
 
 
X-186/53.650/1998. sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Alpolgármesterek megválasztása 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 34 §-
a alapján 1998. november 6. napjával főállású alpolgármesternek meg-
választotta 
 

Alakszainé Dr. Oláh Annamária és 
                            Juga György 
 
képviselőket. 
 
 
Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Határidő: azonnal 
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X-189/53.653/1998. sz. HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Tanácsnokok megválasztása 
 
 
Miskolc megyei jogú város Közgyűlése az Ötv. valamint a Szervezetési 
és Működési Szabályzat vonatkozó rendelkezései alapján 1998. nov-
ember 6-tól tanácsnokoknak megválasztja az alábbi képviselőket: 
 
 Ludnik Ferenc költségvetési 
 Kis Péter vagyongazdálkodási, 
 Üveges Lajos városüzemeltetési, 
 T.Asztalos Ildikó városfejlesztési, 
 Dr.Borbára János idegenforgalmi, 
 Veczán Pál civil és kulturális kapcsolatok, 
 Tavaszi Zsolt koordinációs, 
 Káli Sándor koordinációs tanácsnok 
 
Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
X-190/53.654/1998.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Közgyűlési bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasz-

tása 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 1998. november 6. napjával a 
bizottságok elnökeit és tagjait az alábbiak szerint választotta meg: 
 
 
Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság 
 
elnök:   Dr.Borbára János FIDESZ 
tagok:  Dr. Csiba Gábor FIDESZ 
 Dr.Emődi Gyula Munkáspárt 
 Feledy Péter FIDESZ 
 Demeter Gabriella MIÉP-KDNP 
 Dr.Nagy Ákos FIDESZ 
 Dr.Strassburger Gyula FIDESZ 
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Költségvetési és Gazdálkodási Biziottság 
 
elnök: Ludnik Ferenc FIDESZ 
tagok: Tavaszi Zsolt FIDESZ 
 T.Asztalos Ildikó SZDSZ 
 Hubay György MIÉP-KDNP 
 Üveges Lajos FIDESZ 
 Dr.Szinay Attila FIDESZ 
 Koleszár Gábor FIDESZ 
 Mándy András FIDESZ 
 Dr.Lukács Irén FIDESZ 
 
 
Pénzügyi Bizottság 
 
elnök: Dr.Kovács László FIDESZ 
  
tagok: Hámori Zoltán FIDESZ 
 Dr.Borbára János FIDESZ 
 Veczán Pál FIDESZ 
 
 
Építési és Városfejlesztési Bizottság 
 
elnök:  Halmai István FIDESZ 
tagok: Dr.Szótér László MIÉP-KDNP 
 T.Asztalos Ildikó SZDSZ 
 Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna FIDESZ 
 Puskás Péter SZDSZ 
 Bede István FIDESZ 
 Holló Csaba FIDESZ 
 
 
Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság 
 
elnök: Üveges Lajos FIDESZ 
tagok: Ludnik Ferenc FIDESZ 
 Feledy Péter FIDESZ 
 Tavaszi Zsolt FIDESZ 
 Halmai István FIDESZ 
 Kovács Józsefné SZDSZ 
 Soltész László FIDESZ 
 Cserépi Lajos FIDESZ 
 Szilágyi István Levente FIDESZ 
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Oktatási Bizottság 
 
elnök: Óváriné dr.Balajti Zsuzsanna FIDESZ 
tagok: Németh Andrásné FIDESZ 
 Veczán Pál FIDESZ 
 Üveges Lajos FIDESZ 
 Dr.Emődi Gyula Munkáspárt 
 Orbánné Eördögh Ildikó FIDESZ 
 Simon Károlyné MIÉP-KDNP 
 Barna István SZDSZ 
 Ragályiné Hajdú Zsuzsanna FIDESZ 
 Szamosfalvy Jánosné FIDESZ 
 Horváthné Tóth Ildikó FIDESZ 
 
Egészségügyi Bizottság 
 
elnök: Dr.Csiba Gábor FIDESZ 
tagok: Dr.Kovács László FIDESZ 
 Dr.Molnár Pál FIDESZ 
 Szabó Tamás SZDSZ  
 Dr.Hártó György FIDESZ 
 Meleghné dr. László Judit FIDESZ 
 Dr.Kádár Zoltán FIDESZ 
 Dr.Huszár Ernő FIDESZ 
 
Kulturális Bizottság 
 
elnök: Üszögh Lajos FIDESZ 
tagok: Orbánné Eördögh Ildikó FIDESZ 
 Dr.Molnár Pál FIDESZ 
 Veczán Pál FIDESZ 
 Csóka Emil FIDESZ 
 id.Papp László FIDESZ 
 Babik Katalin FIDESZ 
 
 
Szociális Bizottság 
 
elnök: Dr.Hártó György FIDESZ 
tagok: Orbánné Eördögh Ildikó FIDESZ 
 Burai Aladár FIDESZ 
 Hámori Zoltán FIDESZ 
 Szabó Lajos MIÉP-KDNP 
 Papp Miklós FIDESZ 
 Földessy Judit FIDESZ 
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Tulajdonosi Bizottság 
 
elnök:  Kis Péter FIDESZ 
tagok: Feledy Péter FIDESZ 
 Üszögh Lajos FIDESZ 
 Halmai István FIDESZ 
 Szabó Tamás SZDSZ 
 Németh Andrásné FIDESZ 
 
 
Környezetvédelmi Bizottság 
 
elnök: Hámori Zoltán FIDESZ 
tagok: Dr.Szótér László MIÉP-KDNP 
 Burai Aladár FIDESZ 
 Kis Péter FIDESZ 
 Dr.Gyurkó Péter FIDESZ 
 Tóth Árpád FIDESZ 
 Dr.Förster Gyula FIDESZ 
 
 
Sport és Ifjúsági Bizottság 
 
elnök: Hubay György MIÉP-KDNP 
tagok: Kis Péter FIDESZ 
 Óváriné dr.Balajti Zsuzsa FIDESZ 
 Ludnik Ferenc FIDESZ 
 Lukácsné Jászka Erika MIÉP-KDNP 
 Balogh Zoltán FIDESZ 
 Dr.Takács Gáborné Gobbi Beáta  FIDESZ 
 
  
Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Határidő: azonnal 
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1998.december 3-i ülés: 
 
 
XI-191/53.654-2/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Közgyűlési bizottságok tagjainak kiegészítése 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990.évi LXV.törvény 22.§. (1) bekezdése szerinti jogkör-
ében az MSZP frakció javaslatára állandó bizottsága elnökének, il-
letőleg tagjainak megválasztja 

 
- a Pénzügyi Bizottságba 

 
elnöknek: Szűcs Erika 
 
tagoknak: Horváth Ottóné 
  Szilágyi Gizella képviselőket; 

 
- a Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottságba 

 
tagoknak:  Dr.Bistei Attila 

Nyirő Pál 
 Nyakó István képviselőket, és  
 

 Dr.Ormayné dr.Havas Csillát 
 Dr.Pásztor Jánost; 
 

- a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságba 
 

tagoknak:  Dömötör Zoltán 
  Párkányi Zsolt 
  Nyirő Pál képviselőket, és  
 

  Dr.Kádár Lászlót 
  Orosz Istvánt; 
 

- az Építési és Városfejlesztési Bizottságba 
 

tagoknak: Varga Zoltán 
   Káli Sándor  
   Fedor Vilmos képviselőket, és  
 

   Gulyik Zsoltot 
   Bodolai Kálmánt 
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- a Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottságba 

 
tagoknak: Párkányi Zsolt 

   Varga Zoltán 
   Zámbó Tiborné képviselőket, és  
 

   Kocsis Jánost 
   Rohonka Sándort; 
 

- az Oktatási Bizottságba 
 

tagoknak: Korinthus Katalin 
  Horváth Ottóné 
  Dr.Bistei Attila képviselőket, és 
 

  Tirpák Andrást  
  Ribáné Lassú Évát; 
 

- az Egészségügyi Bizottságba 
 

tagoknak: Törökné Durst Éva 
  Dr.Hardonyi András  
  Nyulászy Istvánné képviselőket,  
 

  Dr.Koleszár Lajost 
  Dr.Sallai Zsoltot; 
 

- a Kulturális Bizottságba 
 

tagoknak: Fedor Vilmos 
  Zámbó Tiborné 
  Dr.Simon Gábor képviselőket, és  
 

  Dr.Dobrik Istvánt 
  Fridély Lászlót; 
 

- a Szociális Bizottságba 
 

tagoknak: Szilágyi Gizella 
  Törökné Durst Éva 

  Nyulászy Istvánné képviselőket,  
 

  Mihályi Helgát 
  Horváth Attilát; 
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- a Tulajdonosi Bizottságba 

 
tagoknak: Szűcs Erika 

  Tompa Sándor 
  Orosz Lajos képviselőket; 

- a Környezetvédelmi Bizottságba 
 

tagoknak: Dömötör Zoltán 
   Bartha György 
   Tompa Sándor képviselőket, és  
 

   Latrán Bélát 
   Cseh Lászlót; 
 

- a Sport és Ifjúsági Bizottságba 
 

tagoknak: Bartha György 
   Nyakó István 
   Dr.Simon Gábor képviselőket, és  
 

  Rácz Évát 
   Salamon Józsefet 
 
 
2. A Közgyűlés 1998. december 3-kai hatállyal felmenti 
 

- a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségéből Dr.Kovács Lászlót, meg-
hagyva bizottsági tagságát; 

- a Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottságból Feledy Pétert; 

- A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságból Üveges Lajost; 

- az Építési és Városfejlesztési Bizottságból Óváriné dr.Balajti Zsu-
zsannát; 

- a Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottságból Halmai Istvánt; 

- az Oktatási Bizottságból Orbánné Eördögh Ildikót; 

- a Kulturális Bizottságból Veczán Pált; 

- a Szociális Bizottságból Hámori Zoltánt; 

- a Környezetvédelmi Bizottságból Kis Pétert; 

- a Sport és Ifjúsági Bizottságból Ludnik Ferencet. 
 
 
Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 
Határidő: azonnal 
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XI-192/53.53.021-4/1998.sz.H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesterre átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról szóló 1998. III. negyedévre vonatkozó be-
számolót elfogadta. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
 
XI-193/53.163-4/1998. H a t á r o z a t : 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat 1998. I-III. negyed éves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

 

Miskolc megyei jogú város Közgyűlése az 1998. évi költségvetési gaz-

dálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. Az 

előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Felelős: a határozat kiadásáért a Jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 
XI-194/53.665/1998.sz. H a t á r o z a t : 
 
Tárgy: Építésigazgatás területén elfogadott szervezeti módosítás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal belső szervezeti felépítésének egyes kérdéseiről szóló 55/1996. 
(XI.15.) sz. rendelet-módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott szervezeti változás kapcsán ké-
szülő ügyrendi módosítást az 1999. februári közgyűlésre terjessze elő 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: 1999. februári közgyűlés 
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XI-195/53.666/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Ellátási szerződés megkötése a "Napfényt az Életnek" Ala-

pítvánnyal 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az "Ellátási szer-
ződés a "Napfényt az Életnek Alapítvány" által végzett hajléktalan-
gondozásra" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés a "Napfényt az Életnek" Alapítvány (3527 Miskolc, Baross 
G.u.17.) által Miskolc Megyei Jogú Városban kifejtett karitatív tevékeny-
ségét a város szociális ellátórendszerébe, szociális stratégiájába  il-
leszthetőnek ismeri el. 
A Közgyűlés a "Napfényt az Életnek" Alapítvánnyal az általa ellátott ön-
kormányzati személyes gondoskodást nyújtó kötelező feladatainak át-
vállalására "Ellátási Szerződés"-t köt az előterjesztés melléklete szerint. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
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XI-196/53.667/1998. sz. H a t á r o z a t: 
 
 
Tárgy: Integrált ellátást nyújtó szociális decentrumok kialakítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat az in-
tegrált ellátást nyújtó  szociális  decentrumok kialakítására" című előter-
jesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés az Avasi Szociális Decentrum féléves működéséről 

szóló beszámolót elfogadja. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a további decentrumok kialakítására 
vonatkozó javaslatát készítse el  és jóváhagyás végett terjessze a 
Közgyűlés elé.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  1999.júniusi közgyűlés 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 

                          Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                Avasi Szociális Decentrum Vezetője, 
                Családsegítő Szolgálat Vezetője, 
                Területi Gondozószolgálat Vezetője, 
 
2./ A Közgyűlés az  Avasi Szociális Decentrum alapító okiratában az in-

tézmény nevét  "Avasi Szociális Decentrum Miskolc " -ról "Iránytű"  
Avasi Szociális  Szolgálatra változtatja. 
Utasítja a Polgármestert az alapító okirat fenti módosításával kap-
csolatos feladatok elvégzésére. 

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

                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
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XI-197/53.668/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 

               Tárgy:Erzsébet Hospice Alapítvány részére épületrész tartós 
használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Épületrész tar-
tós használatba adása az Erzsébet Hospice Alapítvány részére" című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

      A Közgyűlés  hozzájárul ahhoz, hogy a Semmelweis Kórház (3529 Mis-
kolc, Csabai kapu 9-11.)  az önkormányzat tulajdonában és a kórház 
használatában  lévő  ingatlanból 84 m2 alapterületű helyiségcsoportot  
tartós használatra, - beruházás megvalósítását követően 99 évi időtar-
tamra - ingyenesen az Erzsébet Hospice Alapítvány (3527 Miskolc, 
Csabai kapu 9.) részére  átadjon az alapító okirata szerinti tevékenység 
végzésére.  

 
Az erre vonatkozó - Semmelweis Kórház és Erzsébet Hospice Alapít-
vány közötti -  megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóvá-
hagyja. 
 
A Közgyűlés Felhatalmazza a  Semmelweis Kórház Igazgatóját a meg-
állapodás aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik:    Egészségügyi és Szociális Osztály 
   Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
        Semmelweis Kórház Igazgatója 
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XI-198/53.669/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Pincék és mesterséges üregek okozta veszélyelhárítási 

program folytatása 1999. évben 
 
 
A Közgyűlés Miskolc városban 1992-ben elkezdett és azóta is folyama-
tosan tartó pincék és mesterséges üregek okozta veszélyelhárítási 
munkálatok folytatását 1999-ben is szükségesnek tartja. 
Ennek érdekében a Belügyminisztériumba 1998. december 31-ig a tá-
mogatás elnyeréséhez szükséges pályázatot be kell nyújtani. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1998. december 31. 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 
 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pincék és a mestersé-
ges üregek okozta veszélyelhárítási program folytatásához, sikeres 
végrehajtásához az 1999. évi költségvetésben 15 millió saját forrást biz-
tosít. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1998. december 31. 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
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XI-199/53.670/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Városüzemeltetési feladatok közbeszerzési eljárásban tör-

ténő pályáztatása 1999. évben 
 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy - a 

folyamatos feladatellátás érdekében - az alábbi városüzemeltetési 
feladatok ajánlati felhívása 1998. decemberében a közbeszerzési 
Értesítőben közzétételre kerüljön, a szükséges forrás 1999. évi 
költségvetésben történő biztosítása mellett. 

 
1.) Útburkolati jelfestés  
2.) Útburkolat javítás (kátyúzás)  
3.) Útburkolat felújítás (Bajcsy Zs. E. u.)  
4.) Parkgondozás  
5.) Gondozatlan terület kaszálás  
6.) Játszóeszköz karbantartás  
7.)  Gépi seprés, útmosás  
8.) Kézi takarítás  
 
 

 Felelős:  Kobold Tamás polgármester 
 Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
     Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
 Határidő:  1998. december 31. 
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XI-200/53.703/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása foglalkozásegészség- 

ügyi ellátásra 
 
 

Miskolc megyei jogú város Közgyűlése megtárgyalta a "Hozzájárulás a 
közbeszerzési eljárás megindításához foglalkozásegészségügyi ellátás-
ra" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati költségvetési in-
tézmények foglalkozásegészségügyi feladatainak ellátására közbeszer-
zési eljárás induljon az előterjesztés melléklete szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás Közbe-
szerzési Értesítőben történő megjelentetéséhez. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
         
 
 
 
XI-201/53.704/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: BAZ. Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról szóló 

beszámoló 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 
beszámolóját a BAZ. megyei Területfejlesztési tanács munkájáról és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármester be-
számolóját a BAZ megyei Területfejlesztési tanács munkájáról. 
 
 
 



  

 
 
9.szám                                                                                                 85. 

 
 
XI-202/53.711/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Autista Alapítvány részére kölcsön folyósítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenti tárgyú 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az Autista Alapítvány részére, a tulajdonát képező Autista Házra jelzá-
logjog bejegyzése mellett, 3 évre 2 MFt kamatmentes, visszatérítendő 
támogatást folyósít a költségvetés 1998. évi tartalékkerete terhére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a  - a Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági 
Bizottság közreműködésével - a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: a szerződés elkészítésében a Pénzügyi és Ellenőrzési 

Osztály valamint az Egészségügyi és Szociális Osz-
tály 

Határidő: azonnal 
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XI-205/53.006-2/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 61/A §-ában biztosított jogkörében az 
Egyeztető Bizottság tagjainak 

 
 Kobold Tamás polgármester, 
 Alakszainé Dr. Oláh Annamária alpolgármester, 
 Juga György alpolgármestert, 
 Ludnik Ferenc költségvetési tanácsnokot és  
 Kis Péter vagyongazdálkodási tanácsnokot 

 
megválasztja. 

 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot küldje meg a me-

gyei közgyűlés elnökének. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
3. A Közgyűlés a II-28/1995. sz. határozatát visszavonja. 
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XI-206/53.705/1998. sz. H a t á r o z a t : 
 
 
Tárgy: B.A.Z. Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati oldal kép-

viselőinek delegálása 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a BAZ. megyei Munkaügyi 

Tanácsba az önkormányzat részéről 
 

 Juga Györgyöt 
 Üveges Lajost és 
 Bene Zsuzsannát 

 
megválasztja a bizottság tagjává. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
Határidő: azonnal 

 
2. A Közgyűlés az I-4/1995, az I-2/1996 és a XIV-239/1996. sz. hatá-

rozatait visszavonja. 
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