
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997. február 19-i rendkívüli  ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
II-17/23.220/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Miskolc város középtávú városfejlesztési  stratégiájára 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta "Miskolc Város 
középtávú városfejlesztési stratégiája" című előterjesztést. 
  
1.) Megállapítja, hogy a város vezetésének a város fejlesztését úgy kell 

tervezni és menedzselni, hogy annak alapján egy dinamikus, de 
kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi szerkezetben fejlődő 
település alakuljon ki, mely a térség pénzügyi, kereskedelmi, ipari 
tudományos és oktatási központja, és egyúttal eurorégiós 
szerveződési centrum. 

 
2.)A városfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok megvalósitása 

érdekében készüljön projekt részletességű megvalósithatósági 
program a szakbizottságok közreműködésével a 
 
 gazdaságfejlesztés, 
 szociális és egészségügyi, 
 kulturális, oktatási és sport, 
 városépitészeti, 
 környezetvédelmi, 
 idegenforgalmi, 
 városmarketing részstratégiákra. 

 
Minden évben ki kell jelölni azokat a konkrét feladatokat, amelyeknek 
megvalósithatósági tanulmányát a testület kidolgoztatja  és a 
programot megvalósítja. A konkrét témák megjelölése a költségvetés 
elfogadásával egyidőben történjen és annak fedezetét a 
költségvetés, illetve egyéb bevonható források tervezésével a 
testület biztosítsa. 

 
3.)1997-ben az alábbi feladatok megoldása szükséges: 
 

a.) Gazdaságfejlesztés 
 
a/1. Gazdaságfejlesztés területén a gazdaságfejlesztési tanács 
létrehozása, illetve a gazdaságfejlesztési  programok 
menedzselésére alkalmas szervezeti centrum megtalálása. 
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A gazdaságfejlesztési tanács összetételére, működési rendjére, 
illetve a gazdaságfejlesztési funkció intézményi telepítésére 
vonatkozóan előterjesztést kell készíteni. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Tulajdonosi,  
                           Városüzemeltetési, 
                           Költségvetési,  
                          Jogi- és Igazgatási Bizottság 
Határidő:1997. április 
 
a/2.A gazdaságfejlesztés infrastrukturális hátterének javítása 
érdekében 1997-ben az Észak Ipari terület kialakításához 
szükséges előkészítő munkálatokat kell folytatni, 
összefüggésben a Zsigmondi út elindult fejlesztésével. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városfejlesztési Bizottság 
Határidő: folyamatos 
 
a/3. Az előző program kiegészítéseként el kell indítani az M30-as 
autópálya bekötő út és elkerülő szakasz helyi kezdeményezésű 
programjának kidolgoztatását. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik:Városfejlesztési, 
                          Környezetvédelmi Bizottság 
Határidő: folyamatos 

 
a/4. Az 1998-ra vonatkozó helyi adórendszert oly módon kell 
megalkotni, amely az eddigieknél jobban figyelembe veszi a 
Miskolc városi vállalkozások sajátosságait és adóterheikben 
további differenciálást alkalmaz annak érdekében, hogy a 
vállalkozások fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez Miskolc 
város támogatást adjon. Megvizsgálandó egy un. 
gazdaságfejlesztési alap létrehozása a Gazdasági Kamarával 
közösen. 
 
Felelős:  Jegyző 
Közreműködik:Költségvetési Bizottság 
Határidő:tájékoztatásra  és az elvek kidolgozására 1997. júniusi              
             közgyűlés, a rendelet megalkotására 1997. decemberi 

közgyűlés. 
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a/5.A vagyonhasznositás korszerűsítésére megkezdett 
munkálatokat a közgyűlés korábbi döntésének megfelelően 
folytatni kell és legkésőbb 1997. szeptemberig be kell fejezni. 
 
Felelős: Polgármester 

 
b./ Szociális  ágazat és egészségügy 
 

b/1. 1997-ben a koncepcióban jelzett, integrált ellátást nyújtó 
szociális decentrumok kialakítását  meg  kell kezdeni. Az első 
decentrum létrehozására az Avason kerüljön sor, költségeinek 
fedezetére a megyei integrált programból és/vagy országos 
pályázati alapból pályázni kell. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Szociális,  
                           Egészségügyi Bizottság 
Határidő: közgyűlési előterjesztésre  1997. május,  
                megvalósítás 1997. október 

 
b/2. Az egészségügy területén az alapellátást biztositó Kht. 
létrehozását a közgyűlési döntésnek megfelelően kell 
megvalósítani. 
 
b/3. A kórházak és szociális ellátó intézmények működtetési 
minimum feltételeinek megteremtéséhez szükséges beruházási 
feladatokat összegezni kell és azok megvalósítására ütemtervet 
kell készíteni, melynek megvalósításához a későbbi évek 
költségvetéseiben forrást kell biztosítani. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Egészségügyi,  
                           Költségvetési, 
                           Szociális Bizottság 
A program elkészítésének határideje: 1997. szeptember 
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c./  Kultura,oktatás, sport 

 
c/1. Az oktatási törvény előírásainak megfelelően az 1997. 
áprilisi közgyűlésre be kell terjeszteni a város 6 évre szóló 
oktatásfejlesztési koncepcióját . Az előterjesztés az oktatási 
intézmények feladatfinanszirozási szempontú átvilágítási 
anyagának megállapításaira és javaslataira építsen, 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Oktatási,  
                           Költségvetési Bizottság 
Határidő: 1997. április 

 
 

c/2. A közművelődési és sport intézményrendszer értékeinek 
megőrzésével növelni kell a szervezetrendszer hatékonyságát. 
Elemzéseket kell végezni és javaslatokat készíteni 
 
 két művelődési ház Kht-vá alakításáról, 
 a Bábszínház működtetési és finanszírozási korszerűsítéséről 
 a Sportcsarnok és a kincstártól átvett létesítmények új 

finanszírozási formában történő hasznosításáról és 
működtetéséről 

 
Megvizsgálandó a Kulturális Menedzser Iroda önálló 
intézményként való megszüntetése, feladatainak a Polgármesteri 
Kabinetben történő ellátása és finanszírozásának a létrejött 
alapítványokon keresztül történő megoldása. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Sport-, 
                            Költségvetési Bizottság 
Határideje: A feladatok megvalósítását megalapozó javaslatok 

elkészítésének 1997. április - júniusi közgyűlések. 
 

d./Idegenforgalom 
 
d/1. Ki kell alakítani a város idegenforgalmi információs és 
tájékoztatási rendszerének, az "i" projekt megvalósításának 
koncepcióját. A koncepció megvalósítása érdekében döntést kell 
hozni a miskolci idegenforgalmi és egyéb információk 
szolgáltatásának  önálló vagy egy megyei szervezettel 
együttesen történő biztosításáról és a szükséges 
finanszírozásról. 
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Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Sport, 
                           Költségvetési, 
                           Környezetvédelmi, 
                           Városfejlesztési, 
                           Városüzemeltetési Bizottság 
Az előkészítő anyag közgyűlés elé terjesztésének határideje: 
1997. április 

 
d/2. Ki kell dolgozni Tapolca, Lillafüred és Bánkút komplex 
idegenforgalmi fejlesztésének programját és konkrét 
idegenforgalmi tervének elemeit.  
 
A tapolcai programban megkülönböztetett figyelmet kapjon a 
Barlangfürdő fejlesztési lehetősége, az önkormányzati 
szerepvállalás szükségessége,és a fejlesztés forrásainak 
tervezése. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Sport, 
                           Költségvetési,  
                           Városfejlesztési, 
                           Városüzemeltetési, 
                           Környezetvédelmi Bizottság, 
                           MIVIZ Rt. 
Határidő: 1997. június 

 
e./ Városmarketing 

 
e/1. A városmarketing tevékenység első elemeként meg kell 
szervezni az un. "lakossági panel" kialakítását és a 
döntéselőkészitésben fel kell használni. 
 
Felelős : Polgármester 
Határidő: 1997. szeptember 

 
e/2. A városmarketing kialakításának, szervezésének felelőse a  
városfejlesztésért felelős alpolgármester.A városmarketing éves 
céljait, megvalósításának módszereit, eszközeit az éves 
költségvetéssel együtt a közgyűlés hagyja jóvá. 1997-ben erre a 
májusi közgyűlésen kerüljön sor. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Határidő: május, illetve folyamatos 
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4./ Külön figyelmet kell fordítani a megyei integrált program kiemelt 

megyei, illetve  infrastruktuális céljaihoz való kapcsolódásra. Ezen 
belül 1997-ben Miskolc számára a legfontosabb ügyek: 

 
 kórházi veszélyes hulladék égetés, 
 a vizkárelháritás, vizbázisvédelem, 
 a regionális hulladékkezelés, 
 logisztikai központ 

 
A megoldás érdekében szükséges szervezési, tervezési munkákban a 

Polgármesteri Hivatal illetékesei vegyenek részt, szükség esetén a 
közgyűlést tájékoztassák. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Környezetvédelmi, 
                           Városfejlesztési Bizottság 
Határidő: folyamatos 
 

Kmft. 
 
 

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

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

 
kiadó 

 
 
 


