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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 
(1999. május 6-i Közgyűlés) 

 
 

- 13/1999.(V.10.) sz. 
   rendelet 
 

az önkormányzat 1998. évi zárszámadásának
elfogadásáról. 
(Külön kiadványban jelenik meg) 
 

- 14/1999.(V.10.) sz. 
   rendelet 

a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb
hatósági áráról. 
 

- 15/1999.(V.10.) sz. 
   rendelet 

a települési folyékony kommunális hulladék gyűj-
tésére, szállítására és ártalmatlanítására szerve-
zett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
64/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosításáról. 
. 

- 16/1999.(V.10.) sz. 
   rendelet 

a lakások bérletéről szóló 68/1995. (XII.5.) sz.
rendelet módosításáról. 
 

- 17/1999.(V.10.) sz. 
   rendelet 

a helyiségek bérletéről szóló 1/1997. (I.31.) sz.
rendelet módosításáról. 
. 

- 18/1999.(V.10.) sz. 
   rendelet 

Miskolc város művészeti és tudományos ösztön-
díjainak alapításáról és adományozásuk szabá-
lyairól szóló 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosí-
tásáról. 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1999. május 6-i zárt ülés) 
 
 
- IV-64/58.032/1999.sz. 
  határozat 
 

Kitüntető címek és díjak adományo-
zása 

- IV-65/58.429/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc város művészeti és tudomá-
nyos ösztöndíjainak adományozása 

- IV-66/58.430/1999.sz. 
  határozat 
 
 

Önkormányzati gazdasági társasá-
gok lejárt megbízatású tisztségvise-
lőinek újraválasztása 

- IV-67/58.341/1999.sz. 
  határozat 
 

Simon Ágnes Miskolc, Tizeshonvéd 
u. 16. sz. alatti lakos fellebbezésé-
nek elbírálása 
 

- IV-68/58.152-4/1999.sz. 
  határozat 
 

Fellebbezések elbírálása egyedi 
szociális hatósági ügyekben 

- IV-69/58.433/1999.sz. 
  határozat 
 

Polgármester részére költségtérítés 
és jutalom megállapítása 
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(1999. május 6-i nyilvános ülés) 
 
- IV-70/58.431/1999.sz. 
  határozat 
 

1998. évi zárszámadás közzététele 

- IV-71/58.431-2/1999.sz. 
  határozat 
 

Elnyert céltámogatás fel nem hasz-
nált részéről való lemondás 

- IV-72/58.414/1999.sz. 
  határozat 
 

KANALTECHNIK KFT-vel kötött 
szerződés módosítása 

- IV-73/58.172-2/1999.sz. 
  határozat 
 

MIK.RT. felhatalmazása 

- IV-74/58.416/1999.sz. 
  határozat 
 

Pártok, önkormányzati intézmények, 
társadalmi és civil szervezetek elhe-
lyezése 
 

- IV-75/58.417/1999.sz. 
  határozat 
 

1998. évi ellenőrzési terv végrehajtá-
sáról szóló beszámoló elfogadása 

- IV-76/58.418/1999.sz. 
  határozat 
 

Behajthatatlan követelések elenge-
dése 

- IV-77/58.357-2/1999.sz. 
  határozat 
 

Általános és középiskolák képzési 
jellegének módosítása 

- IV-78/58.419/1999.sz. 
  határozat 
 

Akkreditált felsőfokú szakképzés be-
vezetésének engedélyezése 

- IV-79/58.420/1999.sz. 
  határozat 
 

Gábor Áron Szakközépiskolában 
lévő szolgálati lakás szolgálati jelle-
gének megszüntetése 
 

- IV-80/58.421/1999.sz. 
  határozat 
 

Kötelezettségvállalás könyvtári pá-
lyázaton elnyert összeg felhasználá-
sáról 
 

- IV-81/58.422/1999.sz. 
  határozat 
 

Egészségügyi intézmények szerve-
zeti átalakítása, különös tekintettel a 
kórházi rekonstrukcióra 
 

- IV-82/58.423/1999.sz. 
  határozat 
 

B-A-Z. Megyei Önkormányzat és 
Miskolc Megyei Jogú Város kórháza-
inak együttműködési lehetősége 



  

 
 
4.szám                                                                                                       6. 
 
 
- IV-83/58.424/1999.sz. 
  határozat 
 

Fiókgyógyszertár létesítése iránti 
kérelem véleményezése 

- IV-84/58.432/1999.sz. 
  határozat 
 

Kuruc u. - Törökverő u. által határolt 
30.519/77. hrsz-ú ingatlan hasznosí-
tása 

 
- IV-85/58.369/1999.sz. 
  határozat 
 

Kisebbségi önkormányzatokkal meg-
kötendő együttműködési megállapo-
dás 
 

- IV-86/58.428-2/1999.sz. 
  határozat 
 

Avas-Dél Lakásszövetkezet F.a. fel-
számolási eljárásának lezárásával 
kapcsolatos önkormányzati szerep-
vállalás 

 
- IV-87/58.488/1999.sz. 
  határozat 
 

Városgazda KFT. szervezeti átalakí-
tásának előkészítése 
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III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 
(1999.április 7-iki ülés) 
 
 
- 31/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc, Perczel Mór utcában lévő, 8315/69 hrsz-
ú ingatlan értékesítése 
 

- 32/1999.sz. 
  határozat 
 

Önkormányzati tulajdonban lévő 23.467/1/A/3
hrsz-ú Miskolc, Pléh Sándor u. 10. fsz. 2. sz. alatti
ingatlan értékesítése 
 

- 33/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc, Dózsa Gy. u. 18. és a Palóczy u. 7-9. sz.
alatti ingatlanok lakásépítés céljából történő érté-
kesítése a MIK RT. részére. 

 
- 34/1999.sz. 
  határozat 
 

PHARE pályázat 

- 35/1999.sz. 
  határozat 
 

Martin János Szakiskola és Speciális Szakiskola,
Felnőttek Általános Iskolája tetőtér beépítési terve

 
(1999.április 29-iki ülés) 
 
- 36/1999.sz. 
  határozat 
 

17/1999. sz. határozat módosítása, Miskolc
5.089/15 hrsz-ú vegyes tulajdonú ingatlanra ve-
vőkijelölés 

 
- 37/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc, Tímár u. - Szűrcsapó u. 46.578/2,/3,/4
hrsz-ú ingatlanok értékesítése 

 
- 38/1999.sz. 
  határozat 
 

Miskolc, Ottlik Géza u. 5.600/75, 5.600/76,
5.600/78 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 

- 39/1999.sz. 
  határozat 
 

01423/1 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékének csök-
kentése az ott lefektetett távközlési kábellel kap-
csolatban 
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I. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
RENDELETEI 

 
 

 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

14/1999. számú rendelete 
a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb  

hatósági áráról (ármegállapításáról) 
 

 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§. (3) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján Miskolc város Közgyűlése a 
személytaxi szolgáltatás hatósági árformába tartozó díjait – a szolgálta-
tásban érdekelt szakmai szervezetek véleményének figyelembe vételé-
vel – a következőkben állapítja meg. 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személytaxi szolgáltatást 
folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
természetes személy (a továbbiakban – együtt: vállalkozó) által 
végzett szolgáltatásra, melyet Miskolc város közigazgatási területé-
re kiadott taxiengedéllyel rendelkező taxigépkocsi üzemeltetésével 
nyújtanak. 

 
 
(2) Az e rendeletben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan 

személytaxi szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése ese-
tében – ide értve a szállodákkal, a személyforgalmi közlekedés ál-
lomásaival (vasút, ill. autóbusz állomás), a színházakkal és egész-
ségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvarfeladatokat is 
– amelyek Miskolc város közigazgatási területén történnek. 
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II. 
 

A viteldíj képzése és szerkezete 
 

2.§. 
 

(1) Miskolc város közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel ren-
delkező személytaxi gépkocsikkal végzett taxiszolgáltatás díjait a 
viteldíjmérő készülék (továbbiakban: taxaméter) a következő ele-
mekből képezi: 

 
a, alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor a telje-

sített szállítási távolságtól vagy időtől függetlenül felszámítható 
díj, 

 
b, távolsággal arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxamé-

ter által a megtett úttal arányosan felszámítható díj (mértékegy-
sége: Ft/km), 

 
c, idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által 

az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: 
Ft/perc). 

 
(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal ará-

nyos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelem-
bevétele mellett – képezi. 
(A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebes-
séggel haladó taxigépkocsi taxamétere a távolsággal arányos díj-
növekményt, a sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj nö-
vekedését rögzíti.) 

 
3.§. 

 
Az alapdíj a távolsággal arányos egységdíj mindenkori mértékénél na-
gyobb nem lehet. 
 

4.§. 
 

Az idővel arányos egységdíj a távolsággal arányos egységdíj minden-
kori mértékének egynegyedénél nagyobb nem lehet. 
Ez az arány 15 km/óra határsebesség értéket határoz meg. 
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III. 
A viteldíj fajtája és alkalmazási feltétele 

 
5.§. 

 
(1) Miskolc város közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel ren-

delkező taxigépkocsi üzemeltetésével nyújtott személytaxi szolgál-
tatások esetében a viteldíj csak normál tarifaosztály szerint képez-
hető. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott tarifaosztály keretein belül a 

vállalkozó által kialakított konkrét egységdíj elemek nem haladhat-
ják meg a 6.§. szerinti viteldíj mértékét. 

 
IV. 

 
A viteldíj mértéke 

 
6.§. 

 
(1) Az 5.§. szerinti tarifaosztályban alkalmazható legmagasabb egy-

ségdíjak mértéke a következő (a díjtételek az ÁFA-t is tartalmaz-
zák). 

 
 
Tarifa Alapdíj      

(Ft) 
Távolsággal arányos 
      egységdíj    

(Ft/km) 

Idővel arányos  
egységdíj 
(Ft/perc) 

 
Normál         180   180  45 

 
     

(2) E rendelet 3.§. és 4.§-ában foglalt előírásokat akkor is alkalmazni 
kell, ha a vállalkozó a megállapított legmagasabb hatósági árnál 
alacsonyabb díjszintet alkalmaz a taxiszolgáltatás során. 

 
(3) Miskolc város közigazgatási területén megkezdett, de a közigazga-

tási határon kívülre irányuló személytaxi szolgáltatás teljesítése 
esetén Miskolc közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vál-
lalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmaz-
hatja. 
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7.§. 
 

Miskolc város közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel rendelke-
ző taxigépkocsi műszerfalán és a jobb hátsó ablakán a 6.§-ban előírt 
legmagasabb árak alapján kialakított és érvényesített konkrét tarifavál-
tozatot – a külön törvényben előírt módon – fel kell tüntetni. 
A feltüntetett tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt az információt is, 
hogy az előírt tarifaosztálynak megfelelő saját tarifa a taxaméterben 
hányas sorszámmal került beprogramozásra. 
 

V. 
 

Hatályba léptető rendelkezés 
 

8.§. 
 

Ezen rendelet 1999. július hó 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                          Kobold Tamás sk. 
            jegyző                                                               polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
15/1999. (V.10.)sz. rendelete 

a települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésére, szállításá-
ra és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás-

ról szóló 
64/1997.(XI.1.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLII. törvény 4. §. 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a 
16/1996.(VII.15.) BM-KTM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 3. §. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(9) A települési folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszol-

gáltatásért Kibocsátó az 1. sz. mellékletben feltüntetett közszolgál-
tatási díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére. A díj magában fog-
lalja az elhelyezési - csatornaigénybevételi díjat, a központi és az 
önkormányzati támogatás összegét. 

 
2. § 

 
A Rendelet 7. §. (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
(1) A közszolgáltatási díjak évente egyszer az éves költségvetés beter-

jesztése előtt kerülnek megállapításra a Szolgáltató és a Fogadó 
javaslatára. 

 
(2) A belterületi lakossági eredetű folyékony kommunális hulladékgyűjtő 

és udvari árnyékszék ürítését, a folyékony hulladék szállítását és 
ártalmatlanítását az önkormányzat támogatja. Az árnyékszék üríté-
séhez az önkormányzat évenként egy alkalommal járul hozzá belte-
rületi lakóingatlanonként. A támogatás a következő évre nem vihető 
át. 

3. § 
 
Jelen rendelet 1999. június 1-én lép hatályba. 
 
Miskolc, 1999. május 6. 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                       Kobold Tamás sk.  
       jegyző                                                               polgármester 
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15/1999. (V.10. ) sz. rendelet 1. sz. melléklete 

 
 
1. A települési folyékony kommunális hulladékgyűjtő ürítésével, 

szállításával és ártalommentes, kijelölt fogadóhelyen történő el-
helyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja: 

 
 

1.1.Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakó-
ingatlan esetén a közszolgáltatás díja  

 
 571,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

 
1.2.Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóingatlan 

esetén a közszolgáltatás díja 
 971,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

 
1.3. Egyéb ingatlan esetén a közszolgáltatás díja 

 
 1.271,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

 
2. A közszolgáltatási díjban foglalt elhelyezési - 

csatornaigénybevételi díj  
        224,- Ft/m3 (ÁFA-val) 
 
3. A közszolgáltatási díjban foglalt központi és önkormányzati támo-

gatás: 
 

3.1. Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott belterületi lakóingatlan esetén  
  - Önkormányzati támogatás   300,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

-  Központi állami támogatás        0,- Ft/m3  (ÁFA-val) 
 
3.2. Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott belterületi lakóingatlan esetén  

 - Önkormányzati támogatás   590,- Ft/m3 (ÁFA-val)    
  - Központi állami támogatás     110,- Ft/m3 (ÁFA-val) 

 
4. Belterületi lakóingatlan udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalom-

mentes kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos köz-
szolgáltatás díja:                                                 3.158,- Ft/alk. (ÁFA-val) 

 
4.1. A közszolgáltatási díjban foglalt önkormányzati támogatás: 

                                                                                  2.000,- Ft/év  (ÁFA-val) 
 

5. Külön eljárási díj a kibocsátó hibájából eredménytelen kiállás miatt  
         2.200,- Ft (ÁFA-val) 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
16/1999. (V.10.)sz. rendelete 

a lakások bérletéről szóló 68/1995. (XII.5.) sz. önkormányzati  
rendelet módosításáról 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmánybíróság 3/1999. 
(III. 24.) AB sz. határozatában foglalt rendelkezéseinek figyelembe vé-
telével a lakások bérletéről szóló 68/1995. (XII.5.) sz. rendelet módosí-
tására az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1.§. 
 

A rendelet 5.§. (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakcímét, a jövede-

lemigazolást és a bánatpénz teljesítésének igazolását. 
 

2.§. 
 
A rendelet 9. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(4) A befizetett igénylési díjat csak akkor lehet visszafizetni, ha az 

igénylő kérelmére a bérbeadó az igénylést törölte. 
 

3.§. 
 
A rendelet 14.§. (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
(1) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell/.... 

- a bérlői kötelezettségek teljesítésének biztosítékait. 
 

4.§. 
 
A rendelet 5.§. (7)-(8) bekezdése, a 6.§. (1) bekezdésének második 
mondata, a 7.§-a, a 8.§. (6) bekezdése, a 12.§-a, a 13.§. (1) bekezdé-
sének harmadik bekezdése, valamint a 30. §-a hatályát veszti. 
 

5.§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Miskolc, 1999.május 6. 
 
Dr.Szádeczki Zoltán  sk.                                          Kobold Tamás sk. 
      jegyző                                                                     polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

17/1999. (V.10.)sz. rendelete 
a helyiségek bérletéről szóló 1/1997. (I.31.) sz. önkormányzati  

rendelet módosításáról 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmánybíróság 3/1999. 
(III. 24.) AB sz. határozatában foglalt rendelkezéseinek figyelembe vé-
telével a helyiségek bérletéről szóló 1/1997. (I.31.) sz. rendelet módosí-
tására az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

1.§. 
 
A rendelet 4.§. (2) bekezdésének utolsó bekezdése, valamint a 9.§. (1) 
bekezdése hatályát veszti. 
 
 

2.§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Miskolc, 1999.május 6. 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán  sk.                                         Kobold Tamás sk. 
      jegyző                                                                  polgármester 
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
18/1999.(V.10.)sz. rendelete 

Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításá-
ról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI.1.)  számú 

rendeletének módosításáról 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdése alapján az önkormányzat művészeti és tudományos ösz-
töndíjairól és adományozásuk szabályairól az alábbiak szerint rendel-
kezik: 
 

1.§. 
 

A 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet – a továbbiakban ÖR – 2. § (2) bekezdé-
sének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az alkotói ösztöndíj évente legfeljebb öt személynek adományozható”. 
 

2. § 
 
Az ÖR. 2. § (4) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„Pályakezdő ösztöndíjban részesülhet évente legfeljebb öt személy, 
akik még nem töltötték be a 30. életévüket”. 
 

3. § 
 
Az ÖR. 3. § (3) és (4) bekezdésében a Kulturális és Sport Bizottság 
megnevezés helyébe Kulturális Bizottság lép. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Miskolc, 1999. május 6.. 
 
 
Dr. Szádeczki Zoltán sk.                                   K o b o l d  Tamás sk. 
                jegyző                                                       polgármester 
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II. 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HATÁROZATAI 

 
 
(1999.május 6-i zárt ülés) 
 
 
IV-64/58.032/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Kitüntető címek és díjak adományozása 

 
I.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/1995. (IX.29.) sz. ren-

delet alapján: 
 

1. a MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adomá-
nyozza  

 
- Pápay Sándor középiskolai tanárnak. 
- Dr. Rudolf Schusternek, Kassa Város főpolgármesterének, 

 
2. a PRO URBE kitüntető címet adományozza:  

 
- Krisztik Pál építésznek, 
- a Miskolci Egyetemnek, 
- Tarcsi Lajos ny. kőfaragó kisiparosnak 

 
3. a Szabó Lőrinc irodalmi díjat adományozza: 

 
Dr. Utry Attila népművelő, művelődési központ igazgatónak 

 
4.  a Reményi Ede zenei díjat adományozza:  

 
Dr. Schultz Györgyné fuvolatanár, igazgatóhelyettesnek 

 
5. a Kondor Béla képzőművészeti díjat adományozza:  

 
Dusza Árpádné népművelőnek, a Miskolci Galéria igazga-
tóhelyettesének, 

 
6. a Déryné színházi díjat adományozza: 

 
Kulcsár Imre színművésznek, 
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7. a Szemere Bertalan közéleti díjat adományozza: 
 

Veczán Pál evangélikus esperesnek, 
 
8. a Herman Ottó tudományos díjat adományozza: 

 
Dr. Fügedi Márta egyetemi docens, muzeológusnak, 

 
9. a Pedagógiai díjat adományozza:  
 

Üveges Imre ny. közgazdász szaktanárnak, 
 
10. az Év Sportolója díjat adományozza: 
 

- Patócs Petra vívónak, 
- Illyés Miklós cselgáncsozónak                                                                   

 
11. Miskolc Városépítészeti Alkotói Díját adományozza: 
 

- a Nemzeti Színház rekonstrukcióját lebonyolító kollektívá-
nak: 
- Bodonyi Csaba építésztervezőnek 
- Simon Gábor létesítményi főmérnöknek, 
- Szilvási Zsuzsanna polgármesteri biztosnak. 

 
12. Miskolc Város NÍVÓDÍJÁT adományozza:   

 
- Fügeczkiné Balogh Mária táncpedagógusnak 
- Horváth József ny. testnevelő tanár, ált. iskolai igazgatónak, 
- a HOSPICE ellátást végző kollektívának  

(Semmelweis kórház) 
- Dr. Kis Józsefné könyvtárigazgatónak 
- Dr. Kovács Miklós ny. Áfész osztályvezető, rózsatermesz-

tőnek, 
- Kovács Vanda színművésznek, 
- Raymond Lardellier nyelviskola tanfolyamigazgatónak, 
- Novák Pál nyugdíjas atlétaedzőnek. 
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II. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető címeket és dí-

jakat május 11-ikén ünnepélyes keretek között adja át.  
 
 

Felelős:      Polgármester 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
     Közoktatási és Közművelődési Osztály 
     Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda 
 
Határidő:  1999. május 11.  

 
 
III. A Közgyűlés Miskolc Város Törvényhatósági Bizottságának (Köz-

gyűlés) 1948. április 7-ikén hozott 196/Kgy./1948.számú határoza-
tát hatályon kívül helyezi, dr. Habsburg Józsefet, gróf Andrássy 
Gyulát és gróf Bethlen Istvánt díszpolgári jogaikba visszahe-
lyezi. 

 
Felelős: a Levéltár és a közvélemény tájékoztatásért: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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IV-65/58.429/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak 

adományozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Mis-
kolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozására" 
c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjai közül 
 

 alkotói ösztöndíjat adományoz  
 

Braczkó István újságírónak    3 hónapi időtartamra 
Serfőző Simon írónak   3 hónapi időtartamra 
Jószay Zsolt szobrászművésznek    6 hónapi időtartamra 
Gergely Péter Pál zenetanár, 
karnagynak     6 hónapi időtartamra 
 
Az alkotói ösztöndíj havi összege 60 ezer Ft. 

 
 egyszeri alkotói ösztöndíjat adományoz 

 
Urbán Tibor képzőművésznek    
Bozsik István grafikusművésznek 
 
Az ösztöndíj összege 150 ezer Ft. 

 
 pályakezdő ösztöndíjat adományoz 

 
Horváth Ádám magánénekesnek  3 hónapi időtartamra 
Lenkey Tóth Péter képzőművésznek 3 hónapi időtartamra 
Orbán Dénes egyetemi hallgatónak 3 hónapi időtartamra 
Simonyi Zoltán egyetemi hallgatónak  3 hónapi időtartamra 

 
Az ösztöndíj havi összege 50 ezer Ft.  

 
2. Az ösztöndíjat elnyert személyekkel az önkormányzat szerződést 

köt. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:   1999. május 31. 
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IV-66/58.430/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy:Önkormányzati gazdasági társaságok lejárt megbízatású 

tisztségviselőinek újraválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta 
Va.:68.086-3/1999. számú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:                                                                                  
 
 
1. A MIVIZ Rt. Felügyelő Bizottság alapító által delegált tagjainak 

megbízatását 1999. május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-
ével, ötéves időtartamra felügyelő-bizottsági tagsággal 

 
 Gál Béla, Miskolc, Sík u. 78/A alatti lakost,  
 Dr. Kocziszky György, Miskolc, Apáczay Cs.J. u. 2. alatti la-

kost, valamint 
 Ragályiné Hajdú Zsuzsanna, Miskolc, Király u. 6.sz. .alatti la-

kost bízza meg. 
 

A MIVIZ Rt. Igazgatóság tagjainak megbízatását 1999. május 31-ével 
megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtartamra igazgatósági tag-
sággal 
 

 Vojtilla László, Miskolc, Ungvári u. 8. sz. alatti lakost, 
 Halmai István, Miskolc, Virág u. 3. sz. alatti lakost,  
 Dr. Borbára János , Miskolc, Vadas J. u. 32/A. sz. alatti lakost 
 Üveges Lajos, Miskolc, Mátyás kir. u. 20. sz. alatti lakost, vala-

mint 
 Üszögh Lajos, Miskolc, Cserhát u. 25. sz. alatti lakost  

bízza meg. 
 
A MIVIZ Rt. könyvvizsgálójának megbízatását 1999. május 31-ével 
megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtartamra könyvvizsgálónak 
Dr. Veit József, Solymár, Meredek u. 8. sz. alatti lakost bízza meg. 
 
2. A Cine-Mis Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatását 1999. 

május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtartamra 
felügyelő-bizottsági tagsággal 

 
 Kerekes Ferenc Miskolc, Borostyán u.10. sz.alatti lakost,  
 Kovács Bertalan, Miskolc, Kazinczy u. 10. sz.alatti lakost, vala-

mint 
 Dr. Emődi Gyula , Miskolc, Pallos u. 14. sz. alatti lakost 

bízza meg. 
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A Cine-Mis Kft. könyvvizsgálójának megbízatását 1999. május 31-
ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtartamra könyvvizs-
gálónak Karuczka Józsefné, Miskolc, Kosstuh u. 12. sz. alatti lakost 
bízza meg. 
 
3. A Miskolci Fűtőmű Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatá-

sát 1999. május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves 
időtartamra felügyelő-bizottsági tagsággal 

 
 Dr. Almássy József, Miskolc, Vasgyári u. 2.sz.alatti lakost,  
 Dr. Murányi Zsolt, Miskolc, Alkotmány u. 33. sz. alatti lakost,  
 Szabó Tamás, Felsőzsolca, Almáskert u. 12. sz. alatti lakost,  
 Tóth Dániel Levente, Miskolc, Horváth Lajos u. 13. sz. alatti la 

kost, valamint 
 Dr. Orosz István, Miskolc, Homok u. 20. sz. alatti lakost  

bízza meg. 
 

A Miskolci Fűtőmű Kft. könyvvizsgálójának megbízatását 1999. 
május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtartamra 
könyvvizsgálónak Törökné Márai Gabriella, Szirmabesenyő, Pázsit 
u. 38. sz. alatti lakost bízza meg. 
 

4. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság alapító által de-
legált tagjainak megbízatását 1999. május 31-ével megszünteti, 
1999. június 01-ével, ötéves időtartamra felügyelő-bizottsági tagság-
gal 

 
 Szombatiné Dr. Sebők Emese, Miskolc, Előhegy u. 2/A. alatti la-

kost, 
 Skapinyecz Lajos, Miskolc, Szrogh S. u. 6. sz.alatti lakost, vala-

mint 
 Dr. Simon Gábor, Miskolc, János u. 60. sz. alatti lakost 

bízza meg. 
 

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízatását 
1999. május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves idő-
tartamra könyvvizsgálónak Juhászné Szémán Anna, Miskolc, Andor 
u. 10. sz. alatti lakost bízza meg. 
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5.A Városgazda Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatását 

1999. május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves idő-
tartamra felügyelő-bizottsági tagsággal 

 
 Mándy András, Miskolc, Bartók B. u. 64. sz. alatti lakost,  
 Burai Aladár, Miskolc, Árpád u. 50. sz. alatti lakost, 
 Hubai György, Miskolc, Rákóczi u. 13. sz. alatti lakost,  
 Balázs István, Miskolc, Gagarin u. 14. sz. alatti lakost, valamint 
 Pándi Lajos, Miskolc, Gesztenyés u. 2. sz.alatti lakost bízza 

meg. 
 
A Városgazda Kft. Könyvvizsgálójának megbízatását 1999. május 
31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtartamra könyv-
vizsgálónak Jurás László, Miskolc, Perczel M. u. 15. sz.alatti lakost 
bízza meg. 
 
6.A Miskolc Városi Televízió Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak 

megbízatását 1999. május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-
ével, ötéves időtartamra felügyelő-bizottsági tagsággal 
 
 Dr. Molnár Pál, Miskolc, Dália u. 38. sz..alatti lakost, 
 Hajas Sarolta, Miskolc, Felsőruzsin krt. 12.alatti lakost,  
 Lovas Imre, Miskolc, Kaffka Margit u. 45. sz. alatti lakost,  
 Fekete Sándor, Miskolc, Sió u. 7. sz. alatti lakost, valamint 
 Dr. Nagy Aladár, Miskolc, Rácz Gy. u. 2. sz..alatti lakos 

bízza meg. 
 
A Miskolc Városi Televízió Kht. Könyvvizsgálójának megbízatását 
1999. május 31-ével megszünteti, 1999. június 01-ével, ötéves időtar-
tamra könyvvizsgálónak Fekete Tibor, Emőd, Rácz Gy. u. 2. sz. alatti 
lakost bízza meg. 
 
7.Utasítja a fenti társaságok vezetőit, hogy azonnal kezdeményezzék a 

megválasztott testületek alakuló ülésének összehívását, valamint 
kössenek szerződést a megbízott könyvvizsgálókkal. 

 
Felelős:   Kobold Tamás polgármester 

Közreműködik: MIVIZ Rt. elnök-igazgatója, 
   Cine-Mis Kft. ügyvezető igazgatója, 
   Miskolci Fűtőmű Kft. ügyvezető igazgatója, 

  Miskolci Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, 
   Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója, 
   Miskolc Városi Televízió Kht. igazgatója 

Határidő:   a döntést követően azonnal 
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IV-70/58.431/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 

 

Tárgy:1998. évi zárszámadás közzététele 

 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 1998. évi 
zárszámadásának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 

1. A Közgyűlés az Önkormányzat 1998. évi 

 - egyszerűsített mérlegét, 

 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 

 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 

 - egyszerűsített eredménykimutatását 

a határozat 1., 2., 3., és 4. sz. melléklete szerint elfogadja. 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett 

és a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a Bel-

ügyi Közlönyben és Cégközlönyben tegye közzé és egyidejűleg a 

zárszámadás könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami 

Számvevőszék részére küldje meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 

Határidő: 1999. június 30. 
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IV-71/58.431-2/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 

 

 

Tárgy: Elnyert céltámogatás fel nem használt részéről való lemon-

dás 

 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a már befejezett 

beruházások esetében az igénybe nem vett céltámogatás lemondásá-

val kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határozott: 

 

A Közgyűlés tudomásul veszi, illetve jóváhagyja, hogy az alábbi befeje-

zett beruházás esetében az elnyert céltámogatásból fel nem használha-

tó keretösszegről – az előterjesztésben foglaltak alapján – az Önkor-

mányzat véglegesen lemond a Belügyminisztérium felé: 

Ft-ban 

Feladat megnevezése Költségvetésbe  
beállított célt. össz. 
(jóváhagyott) 

Ebből igénybe- 
vett és felhasz- 
nált összeg  
 1998. 12.31-ig 

1999-ben  
kerül fel- 
használásra 

Fel nem  
használható,  
lemondott  
összeg 

1997. évi 
egészségügyi 
gép- műszer-
beszerzés 30.000.000 19.355.751 439 10.643.810 

 

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály, valamint 
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Határidő: azonnal 
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IV-72/58.414/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: KANALTECHNIK KFT-vel kötött szerződés módosítása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata módosított 64/1997.(XI.1.) 
sz. rendelete végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, 
hogy nevében eljárva a kommunális folyékony hulladék szippantására, 
szállítására és kijelölt ürítőhelyen történő ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó kötelező közszolgáltatásra a KANALTECHNIK KFT-vel (Mis-
kolc, Szentpéteri kapu) a beterjesztett szerződésmódosítást kösse meg, 
azzal, hogy a megállapított ár és az önkormányzati támogatás 2000. ja-
nuár 1-től érvényes a Szolgáltatási szerződés 7. pontjának értelmében. 
 
A Közgyűlés három fokozatban, 2002-ig megszünteti azoknak az ingat-
lanoknak a szennyvízürítési támogatását, amelyeknek az utcájában a 
szennyvízgerinc-vezeték ki van építve és a rákötésnek nincs akadálya. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Határidő: 1999. június 01. 

 
 
 
 
IV-73/58.172-2/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: MIK:RT. felhatalmazása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a MIK.RT-t, mint 
az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadóját, 
hogy a megkötendő bérleti szerződésekben a bérlői kötelezettségek tel-
jesítését szolgáló biztosítékot érvényesítsen. 
 
 
Felelős: Jegyő 
Közreműködik: MIK.RT. 
Határidő: folyamatos 
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IV-74/58.416/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: Pártok, önkormányzati intézmények, társadalmi és civil 

szervezetek elhelyezése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pártok, önkormányzati intéz-
mények, társadalmi és civil szervezetek elhelyezéséről a következő ha-
tározatot hozza: 
 
A Közgyűlés a határozat mellékletének 1., 2. és 3. sz. függelékében fel-
tüntetett pártok, önkormányzati intézmények, valamint társadalmi és ci-
vil szervezetek részére újabb határozat meghozataláig, de legkésőbb 
2000. december 31. napjáig a tényleges helyiséghasználat idejére az 
ott megjelölt mértékű bérleti díj mentességet, illetőleg - kedvezményt 
biztosítja, míg a 4.sz. függelékbe felvett szervezetek kérelmeit elutasít-
ja. 
 
A korábbiakban helyiséget használó szervezetek további szerződéskö-
tésének feltétele annak az igazolása, hogy az önkormányzati közüzemi 
szolgáltatást végző gazdasági társaságok felé tartozásuk nem áll fenn. 
Ezen igazolás hiányában a jelen kijelölés hatályát veszti. 
 
Ugyancsak hatályát veszti azon szervezetek bérlővé (használóvá) jelö-
lése, akik a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által biztosított helyiségek-
ben nyernek elhelyezést. 
 
A határozatban nem szabályozott kérdésekben a II-28/58.283/1999. sz. 
határozat rendelkezései az irányadók. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK.RT. 
Határidő: folyamatos 
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IV-75/58.417/1999.sz.H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: 1998. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1998. évi ellenőrzési terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
 
IV-76/58.418/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Behajthatatlan követelések elengedése 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a behajthatatlan követelések 
elengedésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, 
hogy a 

Miskolci Mélyépítő Vállalattal szembeni   2.621.647 Ft 
Miskolci Építőipari Vállalattal szembeni  3.210.025 Ft 
BAUPARTNER-rel szembeni            6.702.825 Ft 

NOVA BÜRO-val szembeni 1.062.197Ft 

együttesen 13.596.694 Ft, azaz Tizenhárommillió-

ötszázkilencvenhatezer-hatszázkilencvennégy forint követelés (tőke + 

kamat) törlését engedélyezi. 

 

Felelős:  Polgármester 

Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
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IV-77/58.357-2/1999. sz.H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Általános és középiskolák képzési jellegének módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A Munkácsy Mihály Általános Iskolának engedélyt ad alapfokú 

művészetoktatás keretében táncművészeti tanszakok indítására 
az 1999/2000. tanévtől kezdődően és egyben engedélyezi  
nevének "Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskola" elne-
vezésre változtatását. 

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

 
2. A Gábor Áron Szakközépiskolának engedélyezi, hogy az 

1999/2000. tanévben két közgazdasági szakközépiskolai osztályt 
indítson. 

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

 
3. Engedélyezi a Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolá-

nak, hogy szakmaválasztékát 
 - a fizikoterápiás asszisztens és 

 - a mentőápoló 
szakmákkal növelje az 1999/2000. tanévtől. 

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

 
4. A Martin János Szakiskola, Speciális Szakiskola és Felnőttek Álta-

lános Iskolájának engedélyezi a 16. évét betöltött tanulói részére 2 
szakképzési évfolyamos osztályt szervezzen az 1999/2000. tan-
évben. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: 1999. szeptember 1. 
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5. Engedélyt ad a Diósgyőri Gimnáziumnak esti tagozatos gimnázi-

umi képzés bevezetésére az 1999/2000. tanévtől kezdődően. 
 

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

 
6. Előírja a Munkácsy Mihály Általános Iskola alapító okiratának az 

alaptevékenységben történt változásoknak megfelelő, valamint a 
névváltoztatásnak megfelelő módosítását. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő: 1999. szeptember 1. 

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

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

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

 
8. Kötelezi az érintett intézmények vezetőit a pedagógiai programjuk 

átdolgozására az alaptevékenységben bekövetkezett változások 
miatt. 

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

 
9. A mutatószám változásából eredő előirányzat módosításra a III. 

negyedévi korrekció keretében kerül sor. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                           Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: 1999. szeptember 1. 
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IV-78/58.419/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Akkreditált felsőfokú szakképzés bevezetésének engedé-

lyezése 
 
 
A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza. 
 
 
1. Engedélyezi, hogy a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolá-

ban akkreditált felsőfokú szakképzés keretében 
 

   villamos - mérnökasszisztens 
 

 szakképzés folyjon az 1999/2000. tanévtől. 
 

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

 
2. Engedélyezi a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában 

akkreditált felsőfokú szakképzés keretében a  
 

   mérlegképes könyvelő 
 
  szakképzés folytatását az 1999/2000. tanévtől kezdődően. 
 

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

 
3. Előírja, hogy az engedélyezett szakok indítása csak a közoktatás-

ról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt tanulói átlaglétszám 
esetén kerüljön bevezetésre, valamint azt, hogy többletosztály a 
feladat ellátásához nem indítható. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály 
 Határidő: 1999. szeptember 1. 
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4. A mutatószám változásból eredő előirányzat módosításra a III. 
negyedévi korrekció keretében kerül sor. 

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

 
 
 
IV-79/58.420/1999. sz. HA T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: Gábor Áron Szakközépiskolában lévő szolgálati lakás szol-

gálati jellegének megszüntetése 
 
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés értelmé-

ben úgy dönt, hogy a Miskolc, Bolyai F. u. 10. sz. (hrsz.: 23.467/5) 
alatti épület részét képező 2 szobás szolgálati lakás szolgálati jel-
legét megszünteti, és ezt követően azt a benne üzemelő Gábor 
Áron Szakközépiskola rendelkezésére bocsátja iskolai célra.  

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

 
2.) A Közgyűlés az Alapító Okiratnak az alaptevékenység tekinteté-

ben történő módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  azonnal 
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IV-80/58.421/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Kötelezettségvállalás könyvtári pályázaton elnyert összeg 

felhasználásáról 
 
A közgyűlés a pályázattal egyetért. Kötelezettséget vállal arról, hogy az 
önkormányzat által könyvbeszerzésre biztosított fedezetet a pályázaton 
önrészként felhasználhatja. Továbbá a pályázat eredményessége ese-
tén a pályázaton elnyert összeget és a könyvbeszerzésre biztosított fe-
dezetet a Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja és a számlájára fel-
használás céljából átutalja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:  Városi Könyvtár Igazgatója 
                            Közoktatási és Közművelődési Osztály 
                            Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő:  azonnal (június 20-ig) 

 
 
 

IV-81/58.422/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
Tárgy: Egészségügyi intézmények szervezeti átalakítása, különös 

tekintettel a kórházi rekonstrukcióra 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az 
„Egészségügyi intézmények szervezeti átalakítása, különös tekintettel a 
kórházi rekonstrukcióra” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

     A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a kórházak gazdasági-
műszaki tevékenységének racionalizálására vonatkozó tanulmányt ko-
rábban készítő Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai 
és Gyártástechnikai Intézetével dolgoztassa ki a Semmelweis Kórház 
és a Diósgyőri Kórház gazdasági, műszaki ellátási tevékenységeinek 
közös működtetésére vonatkozó konkrét szervezeti javaslatát - a városi 
kórházak rekonstrukciója szakmai programjának figyelembe vételével.  
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A tanulmány készítője a javaslat kidolgozásába vonja be a Semmelweis 
Kórház és a Diósgyőri Kórház vezetését. 

 
 A javaslat megvalósításának ütemezését úgy kell megállapítani, hogy 

az új gazdálkodási rendszer 2000. I. negyedévében bevezethető le-
gyen. 
A javaslat terjedjen ki az egyes tevékenységek – különös tekintettel a 
háttérszolgáltatások, illetve diagnosztikai eljárások – privatizációs lehe-
tőségeinek ismertetésére. 
 
A javaslatot jóváhagyás végett  a közgyűlés elé kell terjeszteni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: októberi közgyűlés  
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
           Egészségügyi Bizottság 
          Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
          Semmelweis Kórház Igazgatója 
          Diósgyőri Kórház Igazgatója 
 
 
 
IV-82/58.423/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: B-A-Z. Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Vá-

ros kórházainak együttműködési lehetősége 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „A 
BAZ. Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Város kórházai-
nak együttműködési lehetősége” című előterjesztést és az alábbi hatá-
rozatot hozza: 
 

     A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egyeztető Bizott-
ság ülésein és egyéb fórumokon is kezdeményezően lépjen fel és foly-
tasson tárgyalásokat a miskolci székhelyű kórházak együttműködésé-
nek bővítéséről. A lehetőségek átgondolását követően tegyen javaslatot 
együttműködési szerződés közös elfogadására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1999.novemberi közgyűlés  
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
           Egészségügyi Bizottság 
          Semmelweis Kórház Igazgatója 
          Diósgyőri Kórház Igazgatója 



  

 
 
4.szám                                                                                                 46. 
 
 
IV-83/58.424/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelem véleményezése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Fiókgyógy-
szertár létesítése iránti kérelem véleményezése" című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés dr.Máthéné Nehoda Mária gyógyszertárvezető kérelmét fi-
ókgyógyszertár létesítésére és működtetésére Miskolc Egyetemváros-
ban támogatja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
Határidő: közgyűlést követően azonnal 
 
 
 
IV-84/58.432/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Kuruc u. - Törökverő u. által határolt 30.519/77. hrsz-ú ingat-

lan hasznosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK:60.061-
7/100/1999. sz. előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
Visszavonja a VI-79/4747/1996. sz. határozatát, és hozzájárul, hogy a 
Miskolc III., 30.519/77.hrsz-ú 7.323 m2 nagyságú garázsépítési telekin-
gatlanra a MIK. Rt. dolgozzon ki javaslatot saját lebonyolításban és ér-
tékesítésben megvalósítandó - a rendezési tervnek megfelelő - garázs-
építési programra. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot, hogy a program 
megvalósításáról döntsön. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIK:RT. 
Határidő: a határozat kézhezvételétől számítva folya-

matos 



  

 
 
4.szám                                                                                                 47. 
 
 
IV-85/58.369/1999. sz. H A T Á R O Z A T : 
 
 
Tárgy: Kisebbségi önkormányzatokkal megkötendő együttműkö-

dési megállapodás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
a.) A miskolci lengyel és német kisebbségi önkormányzatokkal köten-

dő együttműködési megállapodás tervezetét a melléklet szerint jó-
váhagyja.  

b.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodásokat – ki-
sebbségi önkormányzati testületek egyetértő döntését követően – 
az önkormányzat nevében aláírja. 

c.) Felkéri a Jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban fog-
laltakra figyelemmel – a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel 
közösen – az operatív lebonyolítás rendjét vizsgálják felül, és 
szükség esetén módosítsák.  

 
Felelős: Polgármester és Jegyző 
A megállapodás végrehajtásáért: Juga György alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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IV-86/58.428-2/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Avas-Dél Lakásszövetkezet F.a. felszámolási eljárásának 

lezárásával kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas-Dél Lakásszövetkezet 
F.a. felszámolási eljárásának lezárásával kapcsolatos önkormányzati 
szerepvállalásról a következő határozatot hozza: 

A Közgyűlés 

- mint a felszámolási eljárásban hitelezőként részt vevő MIHŐ Kft. és 
MIVÍZ Rt. felett tulajdonosi jogkört gyakorló testület egyetért az Avas-
Dél Lakásszövetkezet F.a. készpénz-, minősített követelés- és ingat-
lanvagyonának az 1999. április 27-i vagyonfelosztási javaslat szerinti 
felosztásával. 

- tudomásul veszi, hogy a MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Rt. a szövetkezet va-
gyonából követelésállományt, illetőleg a MIHŐ Kft. hőközpontokat 
vegyen át, míg a felszámoló által átadásra kerülő további ingatlanál-
lományt térítés ellenében átveszi, és ebből: 

a lakás állományt az önkormányzati tulajdon fenntartásával a MIK Rt. 
részére hasznosításra átadja és az egyéb ingatlanokat úgy mint a 
garázsokat, tárolókat, műhelyeket, irodákat, üzleteket a MIK Rt tulaj-
donába adja azzal, hogy az apportálás előterjesztését a részletes 
apport listával együtt a Lakásszövetkezet jogerős felszámolását kö-
vetően terjessze a Közgyűlés elé. 

- kötelezi a MIK Rt-t, hogy az átvett ingatlanok felszámolási zárómér-
leg szerinti értékét a MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Rt. felé 2001. június 30. 
napjáig fizesse meg évenkénti részletben, melyről az érintett cégek 
megállapodásban rendelkeznek. 

- felhatalmazza a MIK Rt-t, hogy az önkormányzat támogatásaként el-
készítendő, a Szövetkezethez tartozó épületek alapító okirat terveze-
tét 4 MFt + ÁFA összegű megbízási díjért készítse el, mely összeget 
az 1998. évi lakásalap felhasználási tervben társasházak felújításá-
nak támogatására elkülönített, 1999. évre áthúzódó keretből biztosít-
ja. 
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- az Önkormányzat vállalja gazdasági társaságán – a MIK Miskolci In-
gatlangazdálkodó Részvénytársaságon – keresztül, hogy a felszá-
molási eljárás befejezésétől számított egy havi időtartamra a Lakás-
szövetkezethez tartozó épületeket üzemelteti, biztosítja a balesetve-
szély elhárítás érdekében a minimális karbantartást, valamint viseli a 
közüzemi szolgáltatók ezen időszakban teljesített szolgáltatásainak 
az egyes tulajdonosokra közvetlenül át nem hárítható díját. A fel-
számolás alatt kialakult gyakorlatnak megfelelően az egyes tulajdo-
nosokra áthárítható közös költségek közvetlen megfizetése továbbra 
is fenntartandó. Ezen szolgáltatás díjazásaként a Szövetkezet 30-32 
MFt-os nem minősített követelés állománya – a külön megállapodás 
szerint – a MIK Rt-t illeti meg. 

A jelen határozat érvényességi feltétele, hogy a felszámolási eljárás 
jogerős befejezése 1999. július 31. napjáig megtörténjen, és a felszá-
moló a Lakásszövetkezet vagyonának megmaradt részét tehermente-
sen átadja.  

Felelős:  Juga György alpolgármester 
Közreműködik: MIK Rt., MIHŐ Kft., MIVÍZ Rt.  
Határidő:  azonnal, illetőleg folyamatos 
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IV-87/58.488/1999. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Városgazda KFt. szervezeti átalakításának előkészítése 
 
 
Miskolc M.J. Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolci Városgazda 
Kft. szervezeti átalakításának előkészítésére vonatkozó indítványt, és 
az alábbiak szerint határozott. 
 
1. A Közgyűlés  a MISKOLCI  VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Kft. 

alapító okiratának az Ügyvezetőre és a cégjegyzésre vonatkozó 
rendelkezéseit az 1.sz. melléklet szerint módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
 

2. A Közgyűlés megválasztja a MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgaz- 
dálkodási Kft. ügyvezető igazgatójává a korábbi ügyvezetővel együt-
tes aláírási joggal: 
 

Szűcs Andor-t. 
 
Az új ügyvezető  díjazása:150.000 Ft/hó 
 
A megbízás időtartama: 1999. május 07. – 1999. december 31-
ig. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
  
Felelős:   Polgármester 

  Határidő: azonnal 
 
 A Közgyűlés az ügyvezetést megbízza a Kft. átszervezésére vonat-

kozó intézkedési terv összeállításával, az átszervezés lebonyolításá-
val és kötelezi a végrehajtásáról szóló, Közgyűlés felé történő be-
számoló elkészítésére. 

 
A Közgyűlés, mint az alapítói jogokat gyakorló szervezet az ügyveze-
tők feladat és hatáskörét – az együttes aláírási jogosultságot nem 
érintve – az alábbiak szerint osztja meg: 
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Varga Zoltán ügyvezető köteles a társaság folyamatos tevékenysé-
gével kapcsolatos feladatok ellátására. 
Az új ügyvezető feladatát képezi a társaság átalakítására vonatkozó 
feladatterv elkészítése és  végrehajtásának megszervezése. 
 
Felelős:   Szűcs Andor 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

Tulajdonosi Bizottság 
Határidő: 1999. októberi közgyűlés 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Városgazda Kft. mó-

dosított alapító okiratának aláírására. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 



  

 
 

4.szám                                                                                                 52. 
 

III. 
 

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT  
HATÁROZATOK 

 
 
 
 
31/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc, Perczel Mór utcában lévő, 8315/69 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése   
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK: 60.064-22/100/1999. számú előterjesztést, és dön-
téséről az alábbi határozatot hozza: 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a természetben Miskolc, Perczel Mór utcában 
lévő, 8315/9 hrsz-ú, 21.962 m2 nagyságú közterületből lejegyzésre ke-
rülő 8315/69 hrsz-ú, „gázfogadó állomás” megnevezésű, 63 m2-es föld-
részlet 189.000.-Ft vételáron a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Rész-
vénytársaság (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Sz.) részére értékesí-
tésre 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 folyama-

tos 
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32/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő 23.467/1/A/3 hrsz-ú Mis-

kolc, Pléh Sándor u. 10. fsz. 2. sz. alatti ingatlan értékesíté-
se 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
hozzájárul a Miskolc, Pléh Sándor u. 10. fsz. 2. szám (hrsz: 
23.467/1/A/3) alatti, üres állapotú ingatlannak a 23.467/1/A/1 hrsz-ú in-
gatlan tulajdonosa felé, 353.000.-Ft, azaz Háromszázötvenháromezer 
forint vételáron történő értékesítéséhez. 
 
Amennyiben a 23.467/1/A/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a vásárlás le-
hetőségével nem él, úgy az ingatlant versenytárgyalás útján történő ér-
tékesítésre 353.000.-Ft-os induló áron kijelöli. 
 
Az adásvételi szerződés teljes körű (az adásvételi szerződést is magá-
ba foglaló) lebonyolításával a Tulajdonosi Bizottság a MIK Rt-t bízza 
meg. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő: folyamatos 
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33/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc, Dózsa Gy. u. 18. és a Palóczy u. 7-9. sz. alatti ingat-

lanok lakásépítés céljából történő értékesítése a MIK Rt. ré-
szére  

 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK Rt. 60.064-16/100/1999. számú előterjesztését és 
úgy dönt, hogy a MIK Rt. részére értékesíti: 
 

- a Miskolc I. ker. 2677/36 hrsz-ú, Dózsa György u. 18. szám 
alatti 619 m2 területű ingatlant, 8.000.-Ft/m2 áron, 

 
- a Miskolc I. ker. 2660/3 és a 2657/4 hrsz-ú Palóczy u. 7-9. 

sz. alatti ingatlanokat 8.000.-Ft/m2 vételáron a földhivatali 
bejegyzést követően. 

 
A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok tulajdonjoga az adás-
vételi szerződés megkötésével a MIK Rt. javára átvezetésre kerüljön. A 
Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződések aláírására. 
 
A vételár teljes összege legkésőbb azon időpontig teljesítendő, amikor 
a társasház  megvalósulását követően a MIK Rt. az önálló társasházi 
albetétek (lakás, gk.tároló) 50%-át meghaladó részét értékesítette, de 
legkésőbb 2001. december 31-ig. 
 
A Tulajdonosi Bizottság a 49/1997. sz. határozatát visszavonja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő: a szerződések megkötése a 2677/36 hrsz-ú in-

gatlan vonatkozásában: a határozat kézhezvé-
telétől számított 15 napon belül,  

 A 2660/3 hrsz-ú, valamint a 2657/4 hrsz-ú in-
gatlanok vonatkozásában: a telekalakítások 
földhivatali bejegyzését követő 15 napon belül. 

 Az ingatlanok vételárának kifizetése: 2001. de-
cember 31.  
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34/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: PHARE pályázat  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a VI: 75.167/1999. sz. előterjesztést és az alábbi határo-
zatot hozza: 
 
A Tulajdonosi Bizottság támogatja, hogy az Európai Unió PHARE Regi-
onális Kísérleti Program Alap 1999. évre meghirdetett Vidékfejlesztési 
Alprogram 2. komponensében szereplő pályázatban – melyet az Ön-
kormányzat a MIVÍZ Rt-vel közösen nyújt be – a 4/1999.(III.9.) sz. ren-
delettel elfogadott 1999. évi költségvetésben szereplő keretből az aláb-
bi összegek önrészként kerüljenek felhasználásra: 
 
- Tapolcai parkrekonstrukció IV. ütem 12 M Ft 
- Tapolcai Csónakázó tó környékének rendezése I. ütem 7 M Ft 
  Összesen: 19 M Ft 
 
A Tulajdonosi Bizottság a  véglegesen beadott pályázatról tájékoztatást 
kér. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: Várospolitikai és Informatikai Osztály 
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 MIVÍZ Rt. 
Határidő: folyamatos 
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35/1999. Sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 

 
 

Tárgy: Martin János Szakiskola és Speciális Szakiskola tetőtér be-
építési terve 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Martin János Szakiskola és Speciális Szakiskola tetőtér beépítési ter-
ve készüljön el a pályázati keret terhére. 
 
 
Felelős:                             Polgármester 
Közreműködik:                 Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:                           folyamatos                         
 
 
 
36/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: 17/1999. sz. határozat módosítása Miskolc, 5.089/15 hrsz-ú 

vegyes tulajdonú ingatlanra vevőkijelölés 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 
megtárgyalta a MIK Rt: 60.064-20/100/1999. számú előterjesztését és 
úgy dönt, hogy a 17/1999. sz. határozatát módosítva a Miskolc I. ker. 
5.089/15 hrsz-ú ingatlan Önkormányzatot illető 1644/2752 tulajdoni há-
nyadának 496 m2 területére vevőnek a HUNGBEER Kft. tagját Harsányi 
Lászlót Miskolc, Király u. 9. 3/2. sz. alatti lakost jelöli ki. A vételár válto-
zatlanul 1.300.-Ft/m2, összesen 645.000.-Ft, azaz Hatszáznegyvenöt-
ezer forint. A vételár szerződéskötéskor egy összegben fizetendő meg. 
 
Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljes körű – az adásvételi szerződés 
aláírását is magában foglaló – bonyolítására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIK Rt.  
Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül 
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37/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc, Tímár u. – Szűrcsapó u. 46.578/2, /3, /4 hrsz-ú in-

gatlanok értékesítése 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-24/100/1999. sz. 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Hozzájárul, hogy a Miskolc, Tímár u. – Szűrcsapó u. térségében talál-
ható 46.578/2, 46.578/3 és 46.578/4 hrsz-ú 704, 772 és 860 m2 területű 
ingatlanok nyílvános meghirdetés útján értékesítésre kerüljenek.  
 
Az ingatlanok értékesítésének induló árát a  
 46.578/2 hrsz-ú, 704 m2 területű ingatlan esetében 4.000.-Ft/m2, a 
 46.578/3 hrsz-ú, 772 m2 területű ingatlan esetében 2.500.-Ft/m2  és a 
 46.578/4 hrsz-ú, 860 m2 területű ingatlan esetében 2.500.-Ft/m2-ben 
jelöli meg.  
 
A 46.578/3 és a 46.578/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítése esetében az 
ÉMÁSZ Rt. szolgalmi jog bejegyzésre vonatkozó előírásait az adásvé-
teli szerződésben szerepeltetni kell.  
 
Megbízza a MIK Rt-t az értékesítés (az adásvételi szerződés aláírását 
is magában foglaló) teljes körű lebonyolításával. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.  
Határidő: a döntés kézhezvételét követő 30 nap 
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38/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: Miskolc, Ottlik Géza u. 5.600/75, 5.600/76, 5.600/78 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítése  
 
 
A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a MIK: 60.064-25/100/1999. sz. 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
 
Hozzájárul, hogy Miskolc-Martintelepen elhelyezkedő 
 5.600/75 hrsz-ú, 656 m2 nagyságú „beépítetlen terület”, 
 5.600/76 hrsz-ú, 495 m2 nagyságú „beépítetlen terület”, és a 
 5.600/78 hrsz-ú, 487 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 
nyilvános meghirdetés útján értékesítésre kerüljön. 
 
 
Az ingatlanok értékesítésének induló árát 1.500.-Ft/m2-ben jelöli meg. 
 
 
Megbízza a MIK Rt-t az értékesítés (az adásvételi szerződés aláírását 
is magában foglaló) teljeskörű lebonyolításával. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt. 
Határidő: a döntés kézhezvételét követő 30 nap 
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39/1999. sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 
 
 
Tárgy: 01423/1 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékének csökkentése az 

ott lefektetett távközlési kábellel kapcsolatban  
 
 
A Tulajdonosi Bizottság a Va: 68.126/1999. számú előterjesztést meg-
tárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 
01423/1 hrsz-ú ingatlan 72 m2 nagyságú területére a felajánlott egyszeri 
kártalanítást (70.-Ft/m2) 5.040.-Ft + ÁFA = 6.300.-Ft összegben elfo-
gadja. 
 
 
A Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály 
 (a megállapodás elkészítésében) 
Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 30 nap 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja: Miskolc megyei jogú Város 
                          Polgármesteri Hivatal 
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