
 
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997.április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
V-66/23.100-2/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek elhelyezése. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 25.256-
12/1997. sz. előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./  A  Közgyűlés  a  társadalmi és civil  szervezetnek  biztosított  bérleti 

díjmentességen túlmenően az üzemeltetési és karbantartási, 
továbbá a társasházakban lévő helyiségek esetében a közös és 
felújítási költségek átvállalásához nem járul hozzá. 

 
Felelős:Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
2./ A közös elhelyezés megszüntetésére irányuló kérelmeket nem 

támogatja, azonban hozzájárul ahhoz, hogy szervezetek a kijelölt 
épületen belül, a meghatározott csoportosítástól eltérően is 
megállapodhatnak a helyiség-használatot illetően a MIK Rt. 
jóváhagyásával. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
3./ A Közgyűlés a következő szervezeteket a megjelölt helyiségek 

bérlőjévé kijelöli. 
 
- Miskolci Szabadkeresztény Gyülekezet 
  Erdélyi u. 2-4. sz., és 12. sz. (Polgári Védelmi helyiségek) 
 
- Közös sors Rokkantnyugdíjasok Egyesülete 
  Baross G. u. 13-15. sz. (földszinten megüresedett helyiségek)  
 
- Szülők Egyesülete a Gyermekekért 
  Baross G. u. 13-15. sz. (földszinten megüresedett helyiségek) 

 
A Baross G. u. 13-15. sz. alatt nyer elhelyezést a fenti két 
szervezettel közösen a UNITED WAY nevű szervezet is. A három 
szervezet részére 300 m2 (230 m2 - 50 m2 - 20 m2) nagyságú 
helyiség biztosítható.  
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E szerveket a bérleti szerződés megkötésétől 1997. december 31-
ig, illetve ezen időponton belül a tényleges használat idejére 100 
%-os mértékű díj kedvezmény illeti meg. 

 
A B.A.Z. megyei Rokkantnyugdíjasok Szervezete Mozgássérült 
Szekciójának kérését elutasítja. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
4./  A Közgyűlés  az  alábbi  önkormányzati  intézmények számára 

1997. december 31-ig, illetve ezen időponton belül, a tényleges 
használat idejére 100 %-os bérleti díj kedvezményt biztosít: 
 
- 4. sz. Óvodai Gazdasági Szervezet - Park u. 8. sz. (63 m2) 
- Egyesített Bölcsőde - Petneházy u. 10. sz. (566 m2). 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
5./  A VII-96/4536-7/1996.  sz.  határozat 2., 3., és 5. pontjában foglal- 
   tak valamennyi elhelyezett önkormányzati intézményre, továbbá 

társadalmi és civil szervezetre érvényesek. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
6./ A Közgyűlés a VII-96/4536-7/1996. sz. határozatának 6., pontját 

visszavonja. 
 
A PARA-MIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére az általa 
bérelt József A. u. 20. sz. alatti helyiségek és a terület használata 
után 100 %-os mértékű díj kedvezményt biztosít mindaddig, amíg 
célszervezetként rehabilitációs tevékenységet végez. Az 
üzemeltetési és karbantartási, valamint felújítási költségek a 
társaságot terhelik. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 



3 

 3

 
 
7./  A Közgyűlés e határozat 2. sz. mellékletében felsorolt társadalmi és 

civil szervezetek számára a határozat közlésétől számított 60 
napos határidőt biztosít a bérleti és közös üzemeltetésre vonatkozó 
szerződések - megállapodások - megkötésére. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
8./ A Közgyűlés közérdekű önkormányzati célból, pályázat mellő- 

zésével és bérleti díj mentesen kizárólag az illetékes bíróság 
végzése alapján nyilvántartásba vett társadalmi és civil szervezetek 
részére biztosíthat önkormányzati tulajdonú helyiséget. 
 
A miskolci székhelyű szervezeteken belül megalakuló szekciók, 
tagszervezetek, stb. külön önkormányzati helyiségre szóló bérleti 
jogot a helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletben szabályozott 
általános feltételekkel szerezhetnek. 
 
E határozati pont a VII-96/4536-7/1996. sz. határozattal jóváhagyott 
elhelyezkedéseket nem érinti. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
9./ A Közgyűlés felhatalmazza a Városüzemeltetési és Lakásügyi  

Bizottságot arra, hogy a bérbeadó előterjesztése alapján a már 
kedvezményezett társadalmi és civil szervezetek esetében a 
bérlőkijelölési jogát gyakorolja, a bérleti dij mértékének 
megállapitásával együtt. 
 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: folyamatos 

 
Kmft. 

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

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 
 


