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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(1999. április 1-i Közgyűlés) 

 
 

- 11/1999.(IV.5.) sz. 
   rendelet 
 

a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi
szabályairól szóló 15/1996. (IV.1.) sz. rendelet
módosításáról. 
 
 

- 12/1999.(IV.5.) sz. 
   rendelet 

a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.)
sz. rendelet módosításáról 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1999. április 1-i zárt ülés) 
 
 
- III-43/58.367/1999.sz. 
  határozat 
 

Varga János és házastársa lakását 
terhelő jelzálogjog átjegyzése 

- III-44/58.183-3/1999.sz. 
  határozat 
- 

Az első lakáshoz jutók pénzügyi tá-
mogatásával kapcsolatos kérelmek 
elbírálása 
 

- III-45/58.368/1999.sz. 
  határozat 
 

György József és házastársa lakását 
terhelő jelzálogjog átjegyzése 

- III-46/58.152-3/1999.sz. 
  határozat 
 

Fellebbezések elbírálása egyedi 
szociális hatósági ügyekben 
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(1999. április 1-i nyilvános ülés) 
 
  
- III-47/58.277/1999.sz. 
  határozat 
 

Bírósági ülnökök választása 

- III-48/58.354/1999.sz. 
  határozat 
 

Értékpapír-portfólió szerződések 
korszerűsítése 

- III-49/58.355/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc külső kommunikációs irány-
elve 

- II-50/58.356/1999.sz. 
  határozat 
 
 

Az alap- és középfokú oktatási in-
tézmények alapító okiratának felül-
vizsgálata a kiegészítő ill. a vállalko-
zási tevékenységek vonatkozásában 
 

- III-51/58.357/1999.sz. 
  határozat 
 

Általános iskolák és a középfokú ok-
tatási intézmények képzési jellegé-
nek módosítása 
 

- III-52/58.358/1999.sz. 
  határozat 
 

József utcai Ifjúsági Sporttelep hasz-
nálati jogának átadása 

- III-53/58.359/1999.sz. 
  határozat 
 

Az egészségügyi és szociális intézmé-
nyek alapító okiratának módosítása 

- III-54/58.361/1999.sz. 
  határozat 
 
 

Egészségügyi és szociális intézmé-
nyek szervezeti és működési sza-
bályzata jóváhagyásának hatásköri 
átruházása 

 
- III-55/58.361/1999.sz. 
  határozat 
 
 

 
Hadirokkantak utcai Napközi Ottho-
nos Óvoda és a Vörösmarty utcai 
Napközi Otthonos Óvoda névfelvéte-
le 
 

- III-56/58.362/1999.sz. 
  határozat 
 
 

A Közterület és Piacfelügyelőség és 
a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság alapító okiratának módo-
sítása 
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- III-57/58.364/1999.sz. 
  határozat 
 
 

Szerkezeti terv felülvizsgálatához 
szükséges feladat- és pénzügyi 
ütemterv 

- III-58/58.398/1999.sz. 
  határozat 
 

ÉMÁSZ-részvénycsomag hasznosí-
tása 

- III-59/58.400/1999.sz. 
  határozat 
 
 

Miskolc közigazgatási határán belül 
végzendő kézi takarítás és gépi sep-
rés közbeszerzési pályázat ered-
ményhirdetése 

 
- III-60/58.399/1999.sz. 
  határozat 
 

Foglalkozásegészségügyi feladatel-
látásra lefolytatott közbeszerzési pá-
lyázat eredményhirdetése 

 
- III-61/58.403/1999.sz. 
  határozat 
 

Semmelweis Kórház informatikai 
fejlesztésének támogatása 

- III-62/58.402/1999.sz. 
  határozat 
 

2000. évre szóló címzett támogatás-
sal induló kórházrekonstrukció 
szakmai programja 
 

- III-63/58.401/1999.sz. 
  határozat 
 

Arany János téren lévő "beépítetlen 
terület" elidegenítése 
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III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
(1999. március 17-iki ülés) 
 
-.21/1999.sz. 
  határozat 
 

Telekhatár-rendezéssel magánszemélyek tulaj-
donából Miskolc megyei jogú Város Önkormány-
zatának tulajdonába kerülő földterület elfogadása

 
(1999.március 24-iki ülés) 
 
-.22/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc III.ker 77.745-2-17, 77.745/20-22 hrsz-ú 
termőföldek értékesítése 

-.23/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc III.ker. 77.128, 77.129, 77.130-9-10 hrsz-ú 
termőföldek értékesítése 

-.24/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc, Szilágyi Dezső - Farkas Jenő utcák ke-
reszteződésében lévő 7985/1 hrsz-ú önkormány-
zati tulajdonú telek értékesítése 
 

-.25/1999.sz. 
  határozat 
 
 
(1999.március 31-iki 
ülés) 
 

Miskolci Fűtőmű KFT. és MIHŐ KFT. átvilágítása 

-.26/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc , Tetemvár alsó sor 20. sz. előtt
lévő, 3150 hrsz-ú közterületből 14 m2 
térnagyságú "előkert" értékesítése 
 

-.27/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc , 7670, 7671 és 7672 hrsz-ú 
telekingatlanok értékesítése 

-.28/1999.sz. 
  határozat 
 

23.136/5 hrsz-ú ingatlanból 181 m2 
megvásárlása 

-.29/1999.sz. 
  határozat 
 

CINE-MIS KFT. 1998. évi beszámolója, 
1999. évi üzleti terve 
 

-.30/1999.sz. 
  határozat 

DFC.KFT. taggyűlésén tett t
emelési javaslat megtárgylása 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
11/1999.(IV.1.)számú rendelete 

 
a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól 

szóló 15/1991.(IV.1.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosítá-
sáról. 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990.LXV.törvény 16.§.(1) 
bekezdése, valamint a többször módosított 1993.évi III.törvény (továb-
biakban: Sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
(1) A R.3.§.(6) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 
"a.) munkabér esetén - az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés, 

stb. 1/12-ed részével növelt - az előző 3 hónap nettó jövedelem át-
lagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó jö-
vedelem esetén személyes nyilatkozat a havi átlagos nettó jövede-
lemről, 

 
(2) A R.3.§.(6) bekezdés f.) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 
f.) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából, stb. származó) jövedel-

mek esetén az előző 3 hónap nettó bevétel átlagáról szóló igazolás, 
 
(3) A R.3.§.(6) bekezdése az alábbi h.) ponttal egészül ki: 
 
h.) a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett, nem 

rendszeres jövedelem egy havi átlaga." 
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2.§. 
 
A R.3.§.(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(9) Amennyiben az igénylő, vagy érintett családtagja az eljárás során 

valótlan adatokat állít, vagy valótlanul nyilatkozik a megállapított 
támogatás visszafizetésére kötelezhető az Sztv.17.§.-ban foglaltak 
szerint, visszafizetésre kötelezhető továbbá az érintett abban az 
esetben is, ha a megállapított szociális ellátást jóhiszeműen vette 
fel, de arra - az Sztv-ben és az e rendeletben foglaltak szerint - nem 
lett volna jogosult." 

 
 

3.§. 
 
A R.6.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(2) Az egyes rendszeres, vagy átmeneti segélyek, támogatások fel-

használására vonatkozóan elszámolási kötelezettség írható elő, il-
letve kötelezhető a segély, támogatás átvevője, hogy azt meghatá-
rozott célra fordítsa. Amennyiben az érintett a megadott határidőre 
nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, úgy az adott 
támogatási formában egy évig nem részesülhet." 

 
4.§. 

 
A R. az alábbi 6/A §-al egészül ki: 
 
"Az Sztv-ben és az e rendeletben foglaltak alapján, jogerősen megálla-
pított időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 
rendszeres szociális segély és az ápolási díj a kérelem benyújtásának 
napjától esedékes." 
 

5.§. 
 
A R.7.§. (1) bekezdés  a.), b.), c.), és e.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép és a következő g.) ponttal egészül ki: 
 
"(1) Nem állapíthatóak meg az e rendeletben szabályozott támogatások 

és nem adható ki az Sztv. 54.§. alapján az egészségügyi szolgálta-
tás igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány, ha az igénylő 
és családja 
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a.) jó szociális helyzete, életvitele, vagy életmódja ezt nem indokol-
ja, 

 
b.) az Sztv. 4.§. (1.) bekezdés b.) pontjában meghatározott va-

gyonnal rendelkezik, kivéve, ha a gépjármű igazoltan súlyos 
mozgáskorlátozott családtag szállítását szolgálja, 

 
c.) nem lakás célú helyiség bérlője, 

 
e.) az illetékes munkaügyi központ-, vagy önkormányzat közremű-

ködésével felajánlott munkahelyet, vagy az önkormányzat által 
felkínált közhasznú munkát nem fogadja el - a felajánlástól 
számított két évig - feltéve, hogy a felajánlott munkahely, köz-
hasznú munka a többször módosított 1991.évi IV.törvény 
25.§.(2) bekezdés b.) és d.) pontjában foglaltaknak megfelel, 

 
g.) a jogosulatlanul felvett szociális ellátás visszafizetésére lett köte-

lezve, de visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivé-
ve ha a tartozás részletekben történő levonásához hozzájárul." 

 
6.§. 

 
A R. 12.§.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(2) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet átmeneti 

segélyben az a személy és családja: 
 

a.) aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátások - 
kivéve az Sztv. 37/A.§.(1) bekezdés a.) pontja alapján megálla-
pított rendszeres szociális segély - valamelyikében részesül, 

 
b.) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

meghaladja az e rendelet 1.sz. mellékletében foglalt jövede-
lemhatárt, 

 
c.) akinek időszaki támogatásként több hónapra szóló - megélheté-

sét segítő - élelmiszer, vagy egyéb utalvány került kiadásra, az 
ily módon támogatott időszak alatt." 
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7.§. 
 
A R. 13.§.(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(5) A Sztv. 37/A §.(1) bekezdése a.) pontja alapján rendszeres szociális 

segélyben részesülők részére évi két alkalommal - hivatali kezde-
ményezésre - pénzbeli átmeneti segélyt, vagy természetbeni jutta-
tást kell biztosítani." 

 
8.§. 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folya-

matban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
a.) a R.3.§.(1) bekezdésből "az arra a célra rendszeresített formanyom-

tatványon" szövegrész hatályát veszti, 
 
b.) a R.3.§. (5) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a jelenlegi (6), 

(7), (8), (9) bekezdés számozása (5), (6), (7), (8) bekezdésre mó-
dosul. 

 
(3) A R. 2 számú mellékletének utolsó mondata helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

"Az 1994.VI.1. napja előtt fizetett és az 1999.április 1. napja után 
jelzett lakbér különbözet 50 %-a." 

 
(4) A R. 3., 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. számú mellék-

lete lép. 
 
Miskolc, 1999.április 1. 
         
              
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                         Kobold Tamás sk. 
             jegyző                                                             polgármester  
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1.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
12/1999.(IV.1) sz. rendelete 

a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet mó-
dosításáról. 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2/1976.(I.16.) ÉVM. ren-
delet, a többször módosított 1/1975.(II.5.) KPM-BM számú együttes 
rendelet, az 1988. évi I. törvény és a. módosításáról szóló 1998. évi 
LXXIII. törvény, a  89/1988.(XII.20.) MT. számú rendelet, valamint az 
5/1999. (II.12.) KHVM rendelet előírásaira figyelemmel, az 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közte-
rületek rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.  

 
1.§. 

 
Az ÖR. 2. §. (3) bekezdése c./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
c./ önkormányzati tulajdonban lévő strandok, sporttelepek,  sportparkok, 

játszóterek,   
 

 
2.§. 

 
Az ÖR. 2.§. (4) bekezdés a.), c.) pontjai  az alábbiak szerint módosul-
nak. 

 
(4) E rendelet szempontjából védett övezet: 

 
a.) Városház tér, Erzsébet tér, Royál Köz, Széchenyi, Kossuth, Rá-

kóczi, Déryné, Munkácsy utcák, 
 

c.) Aradi Sétány, Garas S. Sétány, Miskolc-Tapolcai, Lillafüredi  
park belső útjai. 

 
3.§. 

 
Az ÖR. 4.§. (2), (3) bekezdése hatályát veszti. 
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4.§. 
 

Az ÖR. 6.§. (12) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

(12) A védett övezetben külön behajtási engedély nélkül közlekedhet-
nek és a feladat ellátásáig a védett övezetben tartózkodhatnak: 

 
-  megkülönböztetett jelzéssel rendelkező járművek, 
 
- figyelmeztető jelzéssel rendelkező, valamint a Miskolci Ingatlan-

gazdálkodó Rt., Városgazda Kft., MIVIZ Rt., REM - Miskolc Kft., 
MIHŐ Kft., TIGÁZ Rt., ÉMÁSZ Rt., MATÁV Rt., Magyar Posta Rt. 
járművei. A szolgáltatást végző járművön a szolgáltató nevét, te-
lephelyét fel kell tüntetni. A védett övezetben történő tartózkodás 
indokoltságát, az ellenőrző szervek részére hitelt érdemlő módon 
(menetlevél stb.)a szolgáltató köteles igazolni. 

 
-  igazolvánnyal rendelkező mozgássérültek járművei. 
 
- ellenőrzésre jogosult szervek járművei ( Közterület és Piacfelü-

gyelőség, Rendőrség ) 
 

5.§. 
 

Az ÖR. 7.§. (1) bekezdés d.) pontja hatályát veszti, egyidejűleg az e.) 
pont megjelölés d.) pontra módosul. 

 
6.§. 

 
Az ÖR. 7.§.(3) bekezdés c.) pontja hatályát veszti, egyidejűleg az d.) 
pont megjelölése c.) pontra módosul, az alábbiak szerint: 

 
c.) közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő művelődési 

házak, klubok, stadionok, sportpályák, és egyéb sportlétesítmé-
nyek. 
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7.§. 
 

Az ÖR.  8.§. (1) bekezdése, helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

(1) E rendelet hatálya alá eső közterületek ( út, járda, lépcső, parkoló, 
alul-felüljáró, tér, játszótér, közpark ) burkolatát, valamint azt érin-
tően - függetlenül annak üzemeltetőjétől -  az alatt vagy felett, 
bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást 
létesíteni vagy áthelyezni, annak meghibásodása esetén munkála-
tokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak 
a közút kezelőjének - Városüzemeltetési és Beruházási Osztály - 
hozzájárulásával szabad, figyelembe véve az Építési és Környe-
zetvédelmi Osztály javaslatát is. A közút nem közlekedés célú 
igénybevételért Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a rende-
let 1.sz. mellékletben meghatározott díjat szed.  Városi jelentősé-
gű rendezvény megtartása esetén a díjfizetési kötelezettség alól a 
Polgármester felmentést adhat. 

 
8.§. 

 
Az ÖR. 8.§. az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki. 

 
(8) Belterületi utak kategóriái: 

 
Városi I. rendű főutak: 

 
Északi Tehermentesítő u.: Arany J. tértől Szeles u.- Fazekas u. - 

Vologda u. - Thököly u. - Kiss E. u. becsatlakozásáig. 
Déli Tehermentesítő u.: Király u. becsatlakozástól, Vörösmarty u. - 

Uitz B u. - Kálvin J. u. - Toronyalaja u. -  Rácz Gy. u. - Petőfi u. 
- Geró u. - Füzes u., visszafelé: Nagy S. u. - Meggyesalja u., 
továbbá Bartók tér, Hunyadi u., Tizeshonvéd u. Győri kapu., 
Újgyőri főtér., Andrássy u. a Testvériség u. csatlakozásig, Szent 
I.u., Szentpéteri kapunak a Petőfi tér és a 26-os sz. főút közötti 
szakasza, Kazinczy u., Szemere u., Csabai kapu a 3.sz. főút 
csatlakozásig, Corvin u., Szentpáli u., Soltész N.K. u., Bajcsy 
Zs.E. u., Miskolc-Tapolcai u., Szentgyörgy u., Klapka Gy. u., 
Pattantyús u., Ifjúsági u., Vasgyári u., Ógyár tér., Gózon L. u. a 
Batthyány u. csatlakozásig.     
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Városi II. rendű főutak: 
 

Repülő téri u., Besenyői u., Vágóhíd u., Zsigmondi u., Madarász V. 
u., Batthyány L. u., Palóczy u., Deák F. tér., Kishunyad u., Dózsa 
Gy. u., Papszer u., Ilona u., Szepesi u., Malomszög u., Sorompó u., 
Fonoda u., Gyár u., Szinva u., Laborfalvy u., Bertalan u., Miskolc - 
Pereces összekötő u., Bollóalja u., Harmadik u., Fürdő u., Huszár 
u., Lévay u., Szabadságharc u.,  Bogáncs u., Nagyváthy u., Hideg-
sori u., Kökény u., Ruzsin Sz. u., Könyves K. u., Erzsébet K.u., 
Bacsinszky u., Lavotta u., Erkel F u., Sütő J. u.   

 
 

Belterületi, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak, kerékpár 
utak, gyalogutak és járdák közé azok az önkormányzati tulajdonban 
lévő utak tartoznak, amelyek a városi I.-II. rendű főutak közzé nem 
lettek besorolva. 

 
9.§. 

 
Ezen rendelet 1999. május 01.-én lép hatályba. 

 
 
 
 

Miskolc, 1999. április 1. 
 
 
 
 
     Dr. Szádeczki  Zoltán sk.                                       Kobold  Tamás sk. 
           jegyző                                                                  polgármester 
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1.sz. melléklet 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1999.április 1-i nyilvános ülés) 
 
 
III-47/58.277/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és java-
dalmazásáról szóló 1997.évi LXVIII.tv. (Bjj.) 124.§. (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a Miskolci Városi Bírósághoz ülnöknek 
megválasztja az 1.sz. mellékletben felsorolt személyeket, Miskolc Vá-
rosi Bírósághoz pedagógus ülnöknek megválasztja a 2.sz. mellékletben 
felsorolt személyeket, a Munkaügyi Bírósághoz ülnöknek megválasztja 
a 3.sz. mellékletben felsorolt személyeket.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a megválasztott ülnökök jegyzékét és a 
jelöltek elfogadó nyilatkozatait haladéktalanul küldje meg a Városi-, il-
letve a Munkaügyi Bíróság elnökének. 
 
 
 
Felelős:  Kobold Tamás polgármester 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal  
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III-48/58.354/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 

 

Tárgy: Értékpapír-portfólió szerződések korszerűsítése 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtár-
gyalta a Va: 68.183/1999. számú előterjesztést és úgy dönt, hogy: 

 

1. A POSTABANK Értékpapír Rt.-vel hatályos portfoliókezelési szerző-
dést 1999. április 15-i hatállyal, a szerződés szerinti 90 napos fel-
mondási határidővel felmondja, az ERSTE Bank Befektetési Rt.-vel 
1999. április 01-ig hatályos portfoliókezelési szerződést 90 nappal 
meghosszabbítja. Ugyanakkor mindkét céget megbízza, hogy a ren-
delkezésükre álló 90 nap alatt az Önkormányzat értékpapír-vagyonát 
a legkisebb veszteség mellett államilag garantált értékpapírokba 
konvertálja. 

2. A felszabadított portfoliókból, az ÉMÁSZ részvénypakett elidegeníté-
séből, a Postabank-portfolió likvidálásra kijelölt részvények, üzletré-
szek, továbbá egyéb értékpapírok értékesítéséből és esetleges 
rendkívüli bevételekből (nyert perek, gázközmű-, villamosközmű-
vagyon, stb.) származó bevételek — a Tulajdonosi Bizottság döntése 
alapján — állampapírokba, illetve állampapír-alapú nyíltvégű alapok-
ba kerülnek befektetésre. 

3. A pénzeszközök költségvetés szerinti felhasználása — a költségve-
téssel összhangban — havi bontásban készített éves finanszírozási 
terv alapján történik. 

4. A jövőben megkötendő portfoliókezelési szerződések esetében az 
előterjesztés mellékletét képező portfoliókezelési szerződés-
tervezetet elfogadja szerződéskötési ajánlatként. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy meghívásos pályáztatás útján a Tulajdonosi Bi-
zottság által kiválasztott portfoliókezelőkkel az ajánlatban foglaltak 
alapján folytasson tárgyalást, majd ezt követően készítsen előterjesz-
tést a Közgyűlésnek a kiválasztott vagyonkezelők, illetve a  végleges 
portfoliókezelési szerződés jóváhagyására. 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:1-2. és 4. pontok: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
  Tulajdonosi Bizottság  
          3. pont: Pénzügyi és Ellenõrzési Osztály 
  Költségvetési Tanácsnok 
Határidők:1. pont: azonnal, 2. pont: folyamatosan 
  3. pont: azonnal 
  4. pont:1999.novemberi Közgyűlés 
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III-49/58.355/1999.sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: Miskolc külső kommunikációs irányelve 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a "Javaslat Miskolc külső kommunikációs 
irányelvére" c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés elrendeli Miskolc három éves (1999-2001) külső kom-

munikációs programjának megvalósítását, melynek elemei az aláb-
biak: 

 
a) A külső kommunikációs tevékenység hatékonyságának 

javításására, a megyei marketing-stratégiával való harmonizá-
lás biztosítása miatt együttműködési szerződéssel kell biztosí-
tani a Polgármesteri Hivatal, a BOKIK és a Miskolci Egyetem 
PR szakmai csoportjainak közös tevékenységét. 

 
b) A Polgármesteri Hivatal vegyen részt a Megyei Marketing Stra-

tégiában megjelölt Marketing Információs Rendszer (One Stop 
Business Facility- System) kialakításában és működtetésében, 
elősegítve ezzel a városról szóló befektetői és turisztikai online-
adatbázis mielőbbi megvalósulását. 

 
c) Az Önkormányzat legyen aktív részese a Megyei Marketing 

stratégiában megjelölt akcióknak:  

- megyén belüli partnervárosi kapcsolatok kiépítésének (pl. 
Sajó-parti települések találkozója),  

- megyei kulturális napok rendezvényeinek,  

- "Játék Határokon Belül"- mozgalom és versenysorozat 
megszervezésének.  

d) A külső kommunikáció arculatának egységesítésére és dinami-
kussá tételére 1999. október 31-ig ki kell alakítani a város 
logoját (emblémáját) és szlogenjét. 

 
e) Meg kell növelni a városról szóló, releváns információt hordozó, 

minőségi termékek számát. 
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f) Miskolc markánsan jelenjen meg a városfejlesztési stratégia ál-
tal meghatározott célok megjelenítését elősegítő országos tele-
vízió és rádióműsorokban ill. sajtótermékekben. A városban zaj-
ló kiemelkedő események kommunikálása esetében a város 
váljon médiavásárlóvá (fizetett hirdetési felületek, PR cikkek, 
óriásplakátok stb.) 

g) A VIII-162/53.557/1998 sz. Miskolc város idegenforgalmi prog-
ramjáról szóló határozathoz szorosan kapcsolódva 2000. már-
cius 31-ig kedvezményes, bérlet-rendszerű, célcsoport-orientált 
idegenforgalmi programcsomagokat kell kialakítani, és továbbí-
tani kell az országos utazási irodákhoz, hogy ösztönözzük a tu-
risták beutaztatását, a vendégéjszakák számának növelését. 

h) Ki kell alakítani a város kiállítás és vásárstratégiáját, mely biz-
tosítja, hogy Miskolc minden valóban fontos turisztikai és befek-
tetői szakkiállításon és vásáron megjelenjen.  

i) A kimenő nyomtatott és multimédiás (CD, Internet) információ-
hordozók hatékonyságának növelése, arculatuk egységesítése 
miatt, meg kell tervezni a városról szóló nyomtatott és elektro-
nikus /film, CD/ kiadványok rendszerét, és ezt évenként felül 
kell vizsgálni.  

j) Célcsoport-orientált kormányzati, befektetői, idegenforgalmi, va-
lamint újságírói látogatásokat és szakmai konferenciákat kell 
szervezni.  

k) Miskolc külső kommunikációjának földrajzi fókusza az országos 
közvéleményt alakító és az országban fellelhető információk 
döntő többségét birtokló Budapest legyen. A megtervezett külső 
kommunikációs csatornákat elsősorban a főváros irányába kell 
kiépíteni. Egyes, országos közérdeklődésre is számot tartó 
események, rendezvények Budapesten is kerüljenek megren-
dezésre. 

l) A Hivatal 1999. szeptember 30-ig vizsgálja meg egy a városról 
folyamatosan háttéranyagot szolgáltató és szakmai tájékoztató-
kat adó budapesti sajtóközpont felállításának lehetőségét, költ-
ségvonzatát, és az erre vonatkozó javaslatot terjessze a Köz-
gyűlés elé.  
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m) A kamarákkal és az érintett vállalkozókkal együttműködve ki 
kell alakítani egy többnyelvű miskolci cégismertető és 
videotárat. 

 
       Felelős:   Polgármester 
       Közreműködik:  Várospolitikai és Informatikai Osztály 
                                Polgármesteri Kabinet 
                                         Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                               Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

Dr.Borbára János idegenforgalmi tanácsnok 
       Határidő:   folyamatos ill. 

1/h pont esetében: 1999. október 31, 
1/m pont esetében: 1999. december 31. 

 
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függően a 2000. és a 2001. 

évi költségvetésben lehetőleg konkrét feladathoz kötötten biztosítani 
kell a külső kommunikációs program megvalósításához szükséges 
fedezetet.  

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály  
Határidő:   folyamatos 
 
 
 
III-50/58.356/1999.sz. H A T Á R O Z A T : 
 
Tárgy:   Az alap- és középfokú oktatási intézmények alapító okira-

tának felülvizsgálata a kiegészítő ill. vállalkozási tevé-
kenységek vonatkozásában 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése "Az alap- és középfokú oktatási 
intézmények alapító okiratának felülvizsgálata a kiegészítő és vállalko-
zási tevékenység vonatkozásában" tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza. 
 
Az előterjesztésben megfogalmazottak alapján - az intézmények kiegé-
szítő és vállalkozási tevékenységét illetően, az eltérő tantervű iskolák 
körzetének kialakítása terén - módosított alapító okiratokat az 1-68. sz. 
mellékletek szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
          Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  azonnal 
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III-51/58.357/1999.sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Általános Iskolák és középfokú oktatási intézmények kép-

zési jellegének módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Engedélyezi a Kazinczy Ferenc Általános Iskola számára az angol-

magyar két tanítási nyelvű osztály indítását 1. osztálytól kezdődően 
az 1999/2000. tanévtől. 

 
2. A Selyemréti Általános Iskola és Városi Pedagógiai Intézet részére 

1-8. évfolyamig szervezett angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás 
bevezetését engedélyezi 1999. szeptember 1-jétől egy osztállyal, 
felmenő rendszerben. 

 
3. Engedélyt ad a Pattantyús Ábrahám Géza Általános Iskolában az 

angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás bevezetésére az 
1999/2000. tanévtől, első osztállyal kezdődően. 

 
4. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának engedélyezi német-magyar 

két tanítási nyelvű osztály indítását, 1. osztálytól felmenő rendszer-
ben, az 1999/2000. tanévtől. 

 
5. A Széchenyi István Általános Iskolának engedélyt ad alapfokú művé-

szetoktatás keretében néptánc oktatás bevezetésére az 1999/2000. 
tanévtől kezdődően. 

 
6. Engedélyezi, hogy a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 

Szakközépiskola érettségire épülő 2 éves kötöttpályás járművilla-
mossági szerelő szakma oktatását bevezesse az 1999/2000. tanév-
től. 

 
7. Engedélyezi a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolában az 

érettségire épülő, 2 éves számítógép rendszerprogramozó szakma 
oktatását az 1999/2000. tanévtől. 

 
8. Engedélyt ad a Gábor Áron Szakközépiskola művészeti tagozatán az 

elektronikus grafikus, szobrász, textilrajzoló, tűzzománcozott dísz-
tárgykészítő (zománcműves) szakok bevezetésére a 2000/2001-es 
tanévtől. 
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9. A Gábor Áron Szakközépiskolában engedélyt ad arra, hogy szakma-
választékát:  

 
  - gépészeti szakmacsoportos alapképzés után: 
     anyagvizsgáló és minőségbiztosító technikus 
     fémipari anyagtechnikus 
 
  - informatikai világbanki alapképzés után: 
     gazdasági informatikus I. 
     számítógép-rendszerinformatikus 
 
  - közgazdasági világbanki alapképzés után: 
     ügyintéző - titkár II. 
     PR munkatárs 
     általános menedzser. 
 

érettségire épülő szakképzéssel bővítse a 2000/2001-es tanévtől 
kezdődően. 

 
10.A Kandó Kálmán Híradástechnikai és Műszeripari Szakközépiskola 

részére engedélyezi az informatika-hírközlés szakmacsoportban a vi-
lágbanki követő program szerinti képzés indítását 1 osztályban az 
1999/2000. tanévtől. 

 
11.Engedélyezi a Martin János Szakiskola, Speciális Szakiskola és 

Felnőttek Általános Iskolája részére a fazekas szakma bevezetését 
az 1999/2000. tanévtől. 

 
12.Engedélyezi a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középis-

kolában a közlekedés-üzemviteli gépjárműüzemi technikus érettségi-
re épülő, 2 éves szak bevezetését az 1999/2000. tanévtől. 

 
13.A Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában 

engedélyt ad a gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző 2 éves érettsé-
gire épülő szakképzés indítására az 1999/2000. tanévtől, 1 osztály-
ban. 
 

14.A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának engedélyezi a 
népzene tanszak bevezetését az 1999/2000. tanévtől kezdődően. 

 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:   1999. szeptember 1., ill.  
 2000. szeptember 1. 
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15.Előírja a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Selyemréti Általános Is-

kola és Városi Pedagógiai Intézet, a Pattantyús Ábrahám Géza Álta-
lános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Széchenyi István 
Általános Iskola, a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola és a 
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának az 
alaptevékenységben történt változásoknak megfelelően, valamint a 
Széchenyi István Általános Iskola név változását az alaptevékeny-
ségben történt változtatás miatt - a mellékletek szerinti módosítását. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: 1999. szeptember 1. 

 
16.Előírja, hogy az engedélyezett szakok és szakmák indítása csak a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt tanulói átlag-
létszám esetén kerüljön bevezetésre, valamint azt, hogy többletosz-
tály a feladat ellátásához nem indítható. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: 1999. szeptember 1. 

 
17.Kötelezi az érintett intézmények vezetőit a pedagógiai programjuk 

átdolgozására az alaptevékenységben bekövetkezett változások mi-
att. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1999. május 31. 

 
18.A mutatószám változásából eredő előirányzat módosításra a III. ne-

gyedévi korrekció keretében kerül sor.  
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1999. szeptember 1. 
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III-52/58.358/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: József utcai Ifjúsági Sporttelep használati jogának átadása 
 
 
A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 1999. május 1-jei hatállyal 

a Miskolc Városi Sportközponttól elvonja a Miskolc, József utcai If-
júsági Sporttelepet és a Miskolc Városi Sportiskola (Miskolc, Her-
man O. u. 2.) használatába adja. 
Egyben a Miskolc Városi Sportközpont és a Miskolc Városi Sport-
iskola Alapító Okiratát a telephely és a feladatellátásra szolgáló 
vagyon (bruttó 588 ezer, nettó 363 ezer Ft – 1998. január 1-i álla-
pot) tekintetében a 1. és 2. sz. mellékletek szerint módosítja. 
 
A Sporttelep szabadtéri létesítményeit és öltözőit továbbra is térí-
tésmentesen használhatják a Miskolc városi alap- és középfokú 
oktatási, nevelési intézményei tanórai és tanórán kívüli sportfog-
lalkozások megtartására, diáksport és tömegsport rendezvények 
szervezésére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1999. május 1. 
 
 
2.) Utasítja a Polgármestert az Ifjúsági Sporttelep elvonása következ-

tében szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosí-
tására, zárolására. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                         Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  1999. évi költségvetés II. negyedévi korrekciója 
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3.) Utasítja a Sportközpont és a Sportiskola igazgatóját – mint a mun-

káltatói jogkör gyakorlóját – a szükséges munkaügyi döntések 
meghozatalára. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                                Miskolc Városi Sportközpont Igazgatója 
                                Miskolc Városi Sportiskola Igazgatója 
Határidő:  1999. május 1. 
 
 
4.)     Utasítja a Sportközpont és Sportiskola igazgatóját, hogy a Miskolc 

Városi Sportiskola és a Miskolc Városi Sportközpont kössön meg-
állapodást a Sporttelep városi diáksport versenyek céljaira történő 
hasznosításáról. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                                Miskolc Városi Sportközpont Igazgatója 
                                Miskolc Városi Sportiskola Igazgatója 
Határidő:  1999. május 1. 
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III-53/58.359/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Egészségügyi és szociális intézmények alapító okiratának 

módosítása 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Az egészség-
ügyi és szociális intézmények alapító okiratának módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés jóváhagyja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő:  
 

-  Semmelweis Kórház    3529 M., Csabai kapu 9-11. 
-  Diósgyőri Kórház        3533 M., Kórház u.1. 
-  Egyesített Bölcsődék    3533 M., Bokréta u.1. 
-  Családsegítő Szolgálat   3529 M., Budai J.u.4. 
-  Őszi Napsugár Otthon   3526 M., Szentpéteri kapu 101. 
-  Területi Gondozószolgálat  3533 M., Kabar u.4. 
-  Iránytű Avasi Szociális szolgálat  3524 M., Klapka u.6-8. 

 
alapító okiratának módosítását az előterjesztés melléklete szerint.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közremüködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
 
 
 
III-54/58.360/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és mű-

ködési szabályzata jóváhagyásának hatásköri átruházása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Az egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működé-
si szabályzata jóváhagyásának hatásköri átruházása” című előter-
jesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés  az egészségügyi és szociális intézmények Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó  hatáskörét a Pol-
gármesterre ruházza át. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
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III-55/58.361/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Hadirokkantak utcai Napközi Otthonos Óvoda és a Vörös-

marty utcai Napközi Otthonos Óvoda névfelvétele 
 
A Közgyűlés a Hadirokkantak utcai Napközi Otthonos Óvoda és a Vö-
rösmarty utcai Napközi Otthonos Óvoda névfelvételével kapcsolatos 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Engedélyezi a Hadirokkantak utcai Napközi Otthonos Óvodának 

(Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) a 
 
                    SZINVA-NÉPKERTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 
 
        név felvételét, egyben  az  intézmény és a IV. Sz. ÓGASZ  alapító 

okiratát - a névváltoztatásnak megfelelően –  az  1-3. sz. mellék-
letben  foglaltak szerint módosítja. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
2.) Engedélyezi a Vörösmarty utcai Napközi Otthonos Óvoda (Mis-

kolc, Vörösmarty u. 64.) a 
 
                        BELVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  
       
         név felvételét, egyben az  intézmény  és a IV. Sz. ÓGASZ alapító 

okiratát - a névváltoztatásnak megfelelően – a 2-3. sz. melléklet-
ben  foglaltak szerint módosítja. 

       
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 
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III-56/58.362/1999.sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: A Közterület és Piacfelügyelőség valamint a Miskolci Hiva-

tásos Önkormányzati  Tűzoltóság alapító okiratának módo-
sítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a: 
 
A Közterület- és Piacfelügyelőség és a Miskolci Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóság alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az 
alábbiakban dönt: 
 
 
I. A Közterület- és Piacfelügyelőség alapító okiratát a következők 

szerint módosítja: 
 

Az eredeti alapító okirat 8-13. pontjainak számozása 9-14-re vál-
tozik, és kiegészül az alábbi 8-as ponttal: 
 
8. pont Az intézmény alaptevékenységét kiegészítő tevékenysé-
gei: 
 
- a felügyelt közterület eseti rendbetétele 
- városi nagyrendezvényeken közreműködés 
- lakossági tájékoztatás 

 
Az intézmény alaptevékenységét kiegészítő tevékenysége az 
alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetheti. 
 
A módosított alapító okiratot a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 
II. Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratát az 

alábbiakban módosítja: 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenysége cím törlésre kerül, helyé-
be a következő cím kerül: 
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Az intézmény alaptevékenységét kiegészítő tevékenysége: 

 
- nem tűzesethez kapcsolódó műszaki mentés, kárelhárítási mun-

ka (fakivágás, gépkocsi mentés, tűzcsapok ellenőrzése) 
- fegyverőrzés 
- helyiségek, eszközök (gépek, berendezések) bérbeadása 
- tűzoltó berendezés javítása 
- tűzoltó készülékek alkatrészeinek javítása 
- tűzvédelmi, biztonságtechnikai ellenőrzés 
- jog- és rendbiztonság, tűz- és polgárvédelem 

 
Az intézmény alaptevékenységét kiegészítő tevékenysége az 
alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetheti. 
 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A módosított alapító okiratot a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: 15 napon belül 
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III-57/58.364/1999.sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Szerkezeti terv felülvizsgálatához szükséges feladat- és 

pénzügyi ütemterv 
 
A Közgyűlés megtárgyalva a szerkezeti terv felülvizsgálatához szüksé-
ges feladat - és pénzügyi ütemterv témájában készült FK: 90.011/1999. 
számú előterjesztést az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Elfogadja, hogy a szerkezeti terv felülvizsgálata ütemezetten készül-

jön és az évenként e feladatra szükséges előirányzatot az elkövet-
kezendő 4 év költségvetésében biztosítja. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervek megrendelésével 
kapcsolatos intézkedéseket a döntést követően kezdje meg. Ennek 
érdekében a költségvetésben meghatározott pénzügyi lehetősé-
geknek megfelelően, ajánlatkérés útján (pályáztatással) kerüljön ki-
választásra az ÁRT felülvizsgálatát végző tervező szervezet(ek). 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Főépítészi Kabinet 
    Várospolitikai és Informatikai Osztály 
    Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   2003. év december 31. 
 
2. A Szerkezeti Terv hitelességéhez ill. megalapozottságához elen-

gedhetetlen a II-17/23.220/1997.számú határozattal elfogadott Mis-
kolc város középtávú városfejlesztési stratégiája 2-es pontban 
meghatározott, de ez ideig el nem készült rész-stratégiáknak (prog-
ramoknak) a vizsgálati szintézis időpontjáig történő elkészítése ill. 
képviselő testületi elfogadása. Ennek folytán az ehhez szükséges 
munkát soron kívül el kell kezdeni.  

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
   Főépítészi Kabinet 
   Építési és Környezetvédelmi Osztály 
   Közoktatási és Közművelődési Osztály 
   Egészségügyi és Szociális Osztály 
 
Határidő: A vizsgálati szintézis közgyűlési megtárgyalásának 

időpontja. 
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3. A Településszerkezeti Terv, a helyi építési szabályzat és ezzel 

összefüggő informatikai bázis használatának bevezetése elen-
gedhetetlenül fontos, ezért az ennek kezeléséhez szükséges in-
formatikai hardver állomány fejlesztését - alkalmas munkaállomá-
sok kiépítését - a lehetőségek figyelembevételével a Főépítészi 
Kabinetnél és az Építési és Környezetvédelmi Osztályon el kell 
kezdeni. A fejlesztéshez szükséges pénzügyi eszközök biztosítá-
sának lehetőségét a költségvetés féléves korrekciójánál meg kell 
vizsgálni. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Várospolitikai és Informatikai Osztály 
       Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: A költségvetés I. félévi korrekciójának időpontja ill. folyama-

tos.   
 
 
 
III-58/58.398/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: ÉMÁSZ részvénycsomag hasznosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtár-
gyalta a Va.: 68.251-2/1999.számú előterjesztést és úgy dönt, hogy: 
 
1. A VII-153/53.553/1998.számú határozatának 3. ponját hatályon 

kívül helyezi. 
  
2.  Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező ÉMÁSZ 

részvénycsomag értékesítéséből származó bevétel (teljes) a konk-
rét pénzügyi igény megjelenéséig állampapírba és/vagy nyíltvégű, 
állampapír alapú befektetési alapba kerüljön  elhelyezésre. 

 
3. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Postabank Értékpapír 

Rt-vel érvényben lévő portfoliókezelési szerződést ennek megfele-
lően módosítsa. 

 
 
Felelős:              Polgármester 
Közreműködik:  Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
Határidő:            folyamatos 
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III-59/58.400/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc közigazgatási határán belül végzendő kézi takarítás 

és gépi seprés közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 
 
 
A Közgyűlés vállalja, a REM Kft-vel megkötésre kerülő megállapodás 
pénzügyi fedezetének biztosítására a  2000. évi és a 2001. évi költség-
vetésből 
 
- kézi takarításra  55.000,- Ft/fő/hó  (100 fő foglalkoztatásával) 
- gépi seprésre  13.000.000,- Ft összeget  - az 1999. évi árszinten - az 

adott évben hivatalosan közzétett inflációval megemelve elfogad. 
 
Felelős :   Polgármester 
Közreműködik :           Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
    Pénzügyi Osztály 
Határidő :  A 2000. évi és 2001. évi költségvetések elfo-

gadása 
 
 
 
III-60/58.399 /1999.sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: Foglalkozásegészségügyi feladatellátásra lefolytatott közbe-

szerzési pályázat eredményhirdetése 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei 
foglalkozásegészségügyi feladatellátására lefolytatott közbeszerzési 
pályázat eredményhirdetése” című előterjesztést és az alábbi határoza-
tot hozza: 
 
1./ Közgyűlés vállalja, hogy az önkormányzati költségvetési intézmé-

nyek foglalkozásegészségügyi feladatainak ellátására az Önkor-
mányzat 2000. évi  és 2001. évi költségvetésében a feladatellá-
táshoz szükséges előirányzatot a munkavállalók 
foglalkozásegészségügyi csoportbeosztása és a hatályos rende-
letben megállapított díjazás szerint biztosítja.  

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
                         Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő: 2000. évi és 2001. évi költségvetések elfogadása  
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2./ A Közgyűlés –a Közbeszerzési Bizottság értékelése alapján- az ön-

kormányzati költségvetési intézmények foglalkozásegészségügyi 
feladatellátására 1999.április 10-től 2001. december 31-ig terjedő 
időszakra az alábbi szervezeteket bízza meg: 

 
- Semmelweis Kórház-Rendelőintézet (M.,Csabai k. 9-11.), 

I.intézmény- csoport ellátására, 
- MED-PREVENT Kft. (M.,Vasgyári u. 43.) II.intézménycsoport el-

látására, 
- MONITOR DOKTOR Bt. (M., Arany J.tér 8.) III.intézménycsoport  

           ellátására, 
-  MVHR.Egyesülés (M., Baross G.u.17.) IV.intézménycsoport ellá-

tására, 
 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására, 
valamint   arra,   hogy    a  2000. évi  és  2001. évi díjazás mértékét és  
az  I-IV.intézménycsoport munkavállalói létszámát az éves költségvetés 
elfogadását követően  a fenti pályázókkal egyetértésben állapítsa meg.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő: 1999. április 10. a szerződés aláírására, 

                                    2000. és 2001.évi költségvetés elfogadását követően 30 
napon belül, a megnevezett évek díjazására. 
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III-61/58.403/1999.sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Semmelweis Kórház informatikai fejlesztésének támogatása 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Semmelweis Kórház informa-
tikai fejlesztése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
1. A Közgyűlés a Semmelweis Kórház részére az informatikai hálózat 

kiépítéséhez 30 hónap időtartamra 30 millió Ft kamatmentes köl-
csönt biztosít. 
A visszatérítendő kamatmentes támogatás kihatásait az 1999. évi 
költségvetésen át kell vezetni. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester a vonatkozó megállapo-

dás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő: azonnal 
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III-62/58.402/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 2000.évre szóló címzett támogatással induló kórház- 

rekonstrukció szakmai programja 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
„Javaslat a 2000.évre szóló címzett támogatással induló 
kórházrekonstrukció szakmai programjára” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
A Közgyűlés elrendeli, hogy a 2000.évre szóló címzett támogatással in-
duló kórházrekonstrukció szakmai programját a Semmelweis Kórház és 
Diósgyőri kórház 1999.évi szakmai programjának eddig nem támogatott 
rekonstrukciós feladataira nyújtsuk be.  
 

      A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a szakmai programot a vo-
natkozó rendeleteknek megfelelően előírt határidőre készítse el és ter-
jessze fel az illetékes hatóságokhoz. 
 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködnek:  Egészségügyi és Szociális Osztály 
 Egészségügyi Bizottság 
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

              Semmelweis Kórház Igazgatója 
       Diósgyőri Kórház Igazgatója 
Határidő:  1999.május 5. 
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III-63/58.401/1999. sz.  H A T Á R O Z A T 
 
 
Tárgy: Arany János téren lévő „beépítetlen terület” elidegenítése 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő Miskolc, Arany János tér 

3758/9 helyrajzi számú, „beépítetlen terület” művelési ágban nyil-
vántartott, 6.253 m2 térmértékű ingatlant – a vonatkozó Részletes 
Rendezési Tervben rögzített hasznosítási és beépítési keretek 
megtartása mellett – annak jelenlegi megtekintett állapotában az 
INTERBONUM Kft-nek (1065 Budapest, Révay u. 12.) értékesíti 
122 millió forint összegben meghatározott vételár megfizetése elle-
nében az alábbi feltételekkel: 

 
- 20.000.000.-, azaz Húszmillió forintot – mint foglalót – a végle-

ges adásvételi szerződés aláírását követő 8 banki napon belül, 
- 51.000.000.-, azaz Ötvenegymillió forintot 1999. június hó 30. 

napjáig, 
- 51.000.000.-, azaz Ötvenegymillió forintot 1999. november hó 

30. napjáig fizet meg a Vevő. 
 

Az Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig a tulajdonjogát 
fenntartja, és az akkor kiadandó külön nyilatkozatával járul hozzá 
ahhoz, hogy a tulajdonjog a Vevő javára adásvétel címén az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az építési engedély kiadásá-
nak az Eladó érdekkörében álló okból történő elmaradása esetén 
a Vevő a szerződéstől elállhat, s ez esetben jogosult a már kifize-
tett vételár visszatérítésére, valamint ahhoz, hogy az adás-vételi 
szerződés változatlan feltételekkel a Vevő által megjelölt más 
gazdasági társasággal is megköthető legyen. 

 
 
2./ Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerző-

dés aláírását is magába foglaló – lebonyolítására. 
 
Felelő:                 Polgármester 
Közreműködik:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 
Határidő:             az adásvételi szerződés megkötésére:  
                             a határozathozatalt követő 8 nap. 
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III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 

 
21/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Telekhatár-rendezéssel magánszemélyek tulajdonából Mis-

kolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába 
kerülő földterület elfogadása  

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a Va: 68.145/1999. számú előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
A Tulajdonosi Bizottság egyetért azzal, hogy I. fokú építésügyi hatóság 
által 18304/1998. számú jogerős határozattal jóváhagyott telekhatár-
rendezési vázrajz alapján – területnövekményként – magányszemé-
lyektől 178 m2 nagyságú terület (utcarész) – a 24.278 hrsz területéhez 
csatolva – térítésmentesen Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának tulajdonába kerüljön. 
 
A bizottság felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-nyilvántartás be-
jegyzéshez szükséges megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
Határidő: határozat kézhezvételét követő 15 nap 
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22/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
 
Tárgy: Miskolc III. ker. 77.745/2-17, 77.745/20-22 hrsz-ú termőföldek 

értékesítése 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-13/100/1999. sz. 
előterjesztést és a következők szerint döntött: 
 
1./Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc III. 

ker. 77.745/2-15 hrsz-ú, összesen 1 hektár 1103 m2 térmértékű ter-
mőföldet 180.-Ft/m2, a 77.745/16-17 és a 77.745/20-22 hrsz-ú, ösz-
szesen 4314 m2 területű, kert művelési ágú termőföldet 160.-Ft/m2 
forgalmi értéken a haszonbérlők részére történő értékesítésre kijelöli. 

 
2./Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a for-

galmi érték 25%-nak megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
 
3./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 20% kamat figyelembevételével kell tör-
leszteni. 

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

teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítá-
sára.  

 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: a határozat kiadásától számított 60 nap 
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23/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc III. ker. 77.128, 77.129, 77.130/9-10 hrsz-ú termőföl-

dek értékesítése 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-12/100/1999. sz. 
előterjesztést és a következők szerint döntött: 
 
1./Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonbérbe adott, Miskolc III. 

ker. 77.128, 77.129, 77.130/9-10 hrsz-ú, összesen 2169 m2 térmér-
tékű, kert művelési ágú termőföldet 140.-Ft/m2 forgalmi értéken a ha-
szonbérlők részére történő értékesítésre kijelöli. 

 A bérlők a 77.128 hrsz-ú ingatlant 105/685-öd, illetve a 77.129 hrsz-ú 
ingatlant 248/908-ad, általuk használt részarányban vásárolhatják 
meg. 

 
2./Ha a haszonbérlő a vételárat a szerződéskötéskor megfizeti, a for-

galmi érték 25%-nak megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg. 
 
3./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 20% kamat figyelembevételével kell tör-
leszteni. 

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

teljeskörű – a szerződés aláírását is magában foglaló – lebonyolítá-
sára.  

 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: a határozat kiadásától számított 60 nap 
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24/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
 
Tárgy: Miskolc, Szilágyi Dezső – Farkas Jenő utcák kereszteződé-

sében lévő 7985/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek ér-
tékesítése 

 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 60.064-19/100/1999. számú előterjesztését és 
döntéséről az alábbi határozatot hozza: 
 
Hozzájárul a 7985/1 hrsz-ú, a természetben a Miskolc, Szilágyi Dezső – 
Farkas Jenő utcák kereszteződésében lévő, önkormányzati tulajdonú, 
beépítésre alkalmatlan, 217 m2 térmértékű földterület 3.000.-Ft/m2, 
mindösszesen 651.000.-Ft, azaz Hatszázötvenegyezer forint vételáron 
a LICENCKER Szellemi Termékeket Forgalmazó és Szolgáltató Kft. 
(Miskolc, Farkas J. u. 15. sz.) részére telek kiegészítésként történő ér-
tékesítéséhez. 
 
Az eladás előtt a területen áthaladó közművekkel kapcsolatos szolgami 
jogokat – az előterjesztéshez mellékelt Vf: 41.608-4/1996. sz. határoza-
tában foglaltakkal összhangban – be kell jegyezni. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.  
Határidő:  határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
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25/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolci Fűtőmű Kft. és MIHŐ Kft. átvilágítását végző sze-

mély 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a VB: 80.568-2/1999. sz. előterjesztést és az alábbiak 
szerint határozott: 
 
1./A Miskolci Fűtőmű Kft. és a Miskolci Hőszolgáltató Kft. átvilágítására 

kiírt pályázat nyertesének a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Rt. és 
GEA-Energiaszolgáltatási Rt. ajánlatát tekinti. 

 
2./Felhatalmazza a Fűtőmű Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a pályázati 

eredményhirdetésen nyertesként kihírdesse a TIG-RES Vállalkozás-
fejlesztési Rt. és GEA-Energiaszolgáltatási Rt-t. 

 
3./Felhatalmazza a Fűtőmű Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az átvilágí-

tásra vonatkozó vállalkozói szerződést alpolgármesteri ellenjegyzés 
mellett aláírja. 

 
4./A Tulajdonosi Bizottság a szerződéskötés során az alábbi ajánlások 

érvényre juttatását látja szükségesnek: 
- 9.800 e Ft + ÁFA ajánlati ár tartalmazza a pályázó minden költ-

ségét, valamint a tulajdonos által kijelölt két szakértő opponens 
díjazását,  

- az ajánlati árat csökkenteni szükséges abban az esetben, ha a 
pályázó valamely részfeladatot korábbi megbízás alapján már el-
végezte. 

 
 
Felelős: Juga György alpolgármester 
Közreműködik: Fűtőmű Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: azonnal 
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26/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc, Tetemvár alsó sor 20. sz. előtt lévő, 3150 hrsz-ú 

közterületből 14 m2 térnagyságú „előkert” értékesítése  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 60.064-15/100/1999. számú előterjesztést, és dön-
téséről az alábbi határozatot hozza: 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a természetben Miskolc, Tetemvár alsósor 20. 
sz. előtt lévő, 3150 hrsz-ú, 2084 m2 térnagyságú közterületből 14 m2-es 
területrész a 3245 hrsz-ú, Lesztákné Rabcsák Éva (Miskolc, Katalin u. 
4. sz.) tulajdonában lévő ingatlan telekkiegészítéseként, 21.000.-Ft vé-
teláron értékesítésre kerüljön. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljeskörű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló – bonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő: a határozat kézhezvételétől számítva folyamatos 
 
 
27/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc, 7670, 7671 és a 7672 hrsz-ú telekingatlanok érté-

kesítése 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-17/100/1999. sz. 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Hozzájárul a Miskolc, Lévay u. – Kinizsi u. által határolt területen elhe-
lyezkedő 7670 hrsz-ú 703 m2, 7671 hrsz-ú 371 m2 és a 7672 hrsz-ú 396 
m2 térmértékű „beépítetlen terület” megnevezésű telekingatlanok 
2.500.-Ft/m2 induló áron, nyilvános pályázat útján történő értékesítésé-
hez. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az adásvétel teljeskörű (adásvételi szerződés meg-
kötését is magában foglaló) lebonyolítására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 
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28/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: 23.136/5 hrsz-ú ingatlanból 181 m2 megvásárlása 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-14/100/1999. sz. 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
 
Hozzájárul, hogy a „DAM Diósgyőr” Rt. tulajdonát képező 23.136/5 
hrsz-ú ingatlanból 181 m2 területrész az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 23.136/2 hrsz-ú „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 
telekkiegészítésére, 1.-Ft, azaz Egy forint vételáron megvásárlásra ke-
rüljön. 
 
Megbízza a MIK Rt-t az ingatlanvásárlás (az adásvételi szerződés alá-
írását is magában foglaló) teljeskörű lebonyolítására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 
Határidő: a döntés kézhezvételét követő 30 nap 
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29/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: CINE-MIS Kft. 1998. évi beszámolója, 1999. évi üzleti terve 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a CINE-MIS Kft. 1998. évi be-
számolóját, 1999. évi üzleti tervét és a következő határozatot hozza: 
 
 
1./Az üzleti jelentést, eredménykimutatást, könyvvizsgálói jelentést és 

az 1999. évi üzleti tervet elfogadja. 
 
2./A keletkezett 421.000.-Ft nyereség eredménytartalékba helyezését 

jóváhagyja. 
 
3./Az ügyvezető igazgató részére engedélyezi a prémiumfeladatok tel-

jesülési alapján járó 45% bruttó bér kifizetését. 
 Jóváhagyja az ügyvezető részére az 1999. évre a mellékelt prémi-

umfeladatok kitűzését. 
 
4./A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló díjazását az 1999. üzleti 

évre vonatkozóan az összes önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságot érintően egy későbbi időpontban állapítja meg. 

 
5./Elfogadja a Felügyelő Bizottság javaslatát, miszerint Bíró Tibor ügy-

vezető igazgató 1999. évi bruttó bérét 172.500.-Ft/hó összegben ál-
lapítja meg.  

 
  

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: CINE-MIS Kft. ügyvezető igazgatója  
 MIK Rt. 
 Teljesülés esetén: Tulajdonosi Bizottság 
Határidő: folyamatos 
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30/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: DFC Kft. taggyűlésén tett törzstőkeemelési javaslat megtár-

gyalása 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a Va: 68.282/1999. sz. előterjesztést és úgy dönt, hogy 
nem támogatja a DFC Kft. tagi hitelekből történő tőkeemelést. 
 
Utasítja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében el-
járó személyt, hogy a Tulajdonosi Bizottság döntésével megegyező nyi-
latkozatot tegyen.  
 
 
Felelős: Juga György alpolgármester 
Közreműködik: Polgármester megbízottja 
Határidő: folyamatos 
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