
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
VI-87/23.506/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek és határozatok felülvizsgálata. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag 
tudomásul vette a Jegyző beszámolóját a hatályos önkormányzati 
rendeletek és egyes - hatáskör átruházást tartalmazó - határozatok 
felülvizsgálatáról, s ezzel kapcsolatban a következő döntéseket hozta: 
 

1. A Közgyűlés 1997. augusztusi ülésére készüljön előterjesztés és 
rendelet-tervezet 
 
 a lakóházak házirendjéről szóló 4/1994. sz. rendelet, 
 az 1992. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/1991. sz. rendelet, 
 a csak hatályon kívül helyezést tartalmazó 21/1992. sz., 9/1993.sz. 

továbbá 56/1994. sz. rendeletek, valamint 
 az önkormányzati földterületeken lévő garázsok értékesítéséről szóló 

57/1993. sz. rendelet 
 
hatályon kívül helyezéséről. 
 
Felelős: Polgármester és Jegyző 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: 1997. augusztus 31. 
 

2. A hatósági árformába tartozó közlekedési viteldíjak megállapításáról és 
alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. sz. rendelet folyó évben 
esedékes felülvizsgálata és korrekciója során  - a 9/1995. sz. rendelet 
egyidejű hatályon kívül helyezésével - ebben a rendeletben kell 
szabályozni a 65-70. év közötti életkorú miskolci lakosok utazási 
kedvezményét. 
 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                           Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: 1997. december 15. 
 

3. A "Helyi Környezetvédelmi Alap" pályáztatásának rendjéről szóló 
27/1995. sz. rendeletet be kell dolgozni a Környezetvédelmi Alappal 
való rendelkezés és gazdálkodás rendjéről szóló 64/1993. sz. 
rendeletbe, vagy szükség esetén javaslatot tenni a kérdéskör komplex 
újraszabályozására. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi osztály 
                           Szervezési és Közigazgatási Osztály 
Határidő: 1997. október 31. 
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4. A vagyongazdálkodási rendszer fejlesztésével összefüggésben 
szükséges az önkormányzat vagyonát érintő 29/1992., 30/1993. és 
30/1994. sz. rendeletek felülvizsgálata és a kérdéskör komplex 
újraszabályozása. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Vagyongazdálkodási és Befektetési Osztály 
Határidő: 1997. szeptember 30. 
 

5. A beszámolóban megadott szempontok szerint el kell végezni a 
2/1991., 14/1991., 14/1991., 21/1991. és 29/1991. sz. rendeletek 
szakmai és jogi felülvizsgálatát, és a módosítására vagy új rendelet 
alkotására vonatkozó javaslatokat 1997. december 31.-ig elő kell 
terjeszteni. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                           Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály 
                           Szervezési és Közigazgatási osztály 
Határidő: 1997. december 31-ig folyamatos. 
 

6. A Közgyűlés - egyetértve az előterjesztő érvelésével - szükségesnek 
tartja, hogy az éves költségvetéseket és zárszámadásokat megállapító 
rendeletei legalább 5 évig hatályban maradjanak. Amennyiben a 
hatáskör átruházását, vagy más kérdést illetően utóbb eltérő 
rendelkezés születik, úgy az érintett rendelet módosítására kell 
javaslatot tenni. 
 
Az elfogadott elvre figyelemmel kezdeményezhető az 1990. évi 
zárszámadásról, valamint az 1991. évi költségvetésről és 
zárszámadásról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése, a 
továbbiakban pedig a költségvetés és zárszámadás megállapításával 
együtt a következő évek ilyen tárgyú rendeleteire kerülhet sor. 
 
Felelős: Polgármester és Jegyző 
Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
Határidő: 1997. november 30. és folyamatos. 
 

7. Közgyűlés szükségesnek tartja az építési, illetőleg városrendezési 
tárgyú önkormányzati rendeletek egységes, egymásra épülő és 
áttekinthető rendszerének megteremtését. 
 
Ennek érdekében - a részletes rendezési tervekkel és más 
jogszabályokkal szinkronban - felül kell vizsgálni a városrendezési, 
városépítési és szabályozási előírásokról szóló, a 3/1988. sz. 
rendelettel módosított 6/1984. sz. tanácsrendeletet, s a szükséghez 
képest kezdeményezni megváltoztatását, vagy hatályon kívül 
helyezését.  
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A városfejlesztési stratégiával harmonizáló, általános előírásokat 
tartalmazó - keretjellegű - városépítési szabályozás mellett fel kell 
gyorsítani a város egészét lefedő részletes rendezési tervek 
kidolgozását és előterjesztését. 
Ehhez a költségvetésben szükséges megfelelő fedezetet biztosítani. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Közreműködik: Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály, valamint 
                           a Hivatal érintett szakosztálya 
Határidő: felülvizsgálatra: 1997. december 31. 
Tervezésre:                       1998. I. félév 
Előterjesztésre.                 1998. II. félév, illetve folyamatos. 
 

8. A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az alábbi - végrehajtott vagy 
idejétmúlt  - határozatait: 
 
VII-66/1991., XI-141/1991., III-41/1992., IX-136/1993,. XIII-191/1993., 
XI-184/1994., XII-215/1994., XIII-228/1994., II-18/1995. sz. hat. 3. 
pontja, XI-178/1995., XII-184/1995. sz. hat. 1. pontja, XII-192/1995. sz. 
hat. 3. pontja, II-15/1996. sz.hat. 5. pontja, VIII-125/1996., VIII-131. 
sz.hat. 4. pontja. 
 
Felelős nyilvántartásért: Jegyző 
Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály, valamint 
                           az érintett osztályok. 
Határidő: azonnal 
 

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

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 

 
 


