
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
VI-101/23.561/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Közmunkatanács és  a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ 

1997. évi pályázatához kapcsolódó  programok. 
 
Miskolc M.J. Város Közgyűlése megtárgyalta "a Közmunkatanács és a 
B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ 1997. évi pályázatához kapcsolódó 
programok" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc M.J. Város Közgyűlése a Munkaügyi Minisztérium 
Közmunkatanács Hivatalához és a B.A.Z. Megyei Munkaügyi 
Központhoz 1997. évben benyújtandó pályázatokban szereplő 
programot - az 1997. évi beruházási munkák "fejlesztési pályázatokhoz 
önrész biztosítása" című soráról történő finanszírozással az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 
I. Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Hivatalához 1997. évben 

benyújtandó pályázatok 
 

1. Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok, környezeti károk 
helyreállítása 

 
eFt (ÁFÁ-val) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Bek. ktg.    Saját forrás 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a.) Környezetvédelmi, természet- 15.642 4.708 
 védelmi feladatok, környezeti 
 károk elhárítása, városi termé- 
  szetvédelmi értékek rehabilitá- 
 ciója 
 
b.) Zöldfelülethelyreállítás 25.968 10.822 
 

2. Középület felújítás 
 
a.) Vadasparki építmények 22.494 3.952 
 felújítása 
 

3. Árvízvédelem, folyószabályozás, 
belvízkárok helyreállítása, meg- 
előzése 
 
 
 
 



 
 
 
a.) Vízelvezetők, patakok, árkok, 12.650 4.475 
 övárkok, zárpotározók, gátak 
 fenntartási munkái 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
       Összesen: 76.754 23.957 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

II. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központhoz 1997. évben 
benyújtandó pályázatok 

 
 Környezetvédelmi, környezetrehab. jellegű program 
 
 

eFt (ÁFÁ-nélkül) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bek. ktg.    Saját forrás 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Felszíni csapadékvízelvezető 7.125 2.100 
rendszer tisztítása 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Összesen: 7.125 2.100 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
I. + II. Mindösszesen.: 83.879 26.057 
==================================================== 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
   Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály 
   Városgazda Kft. ügyvez. igazgatója 
   Közterület- és Piacfelügyelőség vezetője 

 
Kmft. 

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

 
A kiadmány hiteléül: 

 
kiadó 

 
 



 
2. sz. melléklet 

 
 
 

A Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Hivatalához 
1997. évben benyújtandó pályázati programok 

 műszaki tartalma 
 

 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI FELADATOK, KÖR- 
NYEZETI  KÁROK 
 
 
- Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok, környezeti károk 

elhárítása, városi természetvédelmi értékek rehabilitációja 
 
 Városunk kiemelt üdülőövezeteinek, idegenforgalmi nevezetességei 

környezetének  kiterjedtebb állagmegóvása, értékmegőrzése 
(hulladékmentesítés) 

 
Területei: Lillafüred, Tapolca, Avas, belváros, Csanyik 
 
 

- Zöldfelület helyreállítás 
 
 Az egyes városrészek lakókörnyezetében lévő zöldfelületek, valamint 

a korábban keletkezett környezeti károk helyreállítása 
 

Területei: Avasi kilátó és lakótelepi részek, Komlóstető lakótelep, 
Népkert, Szent István park 

 
 
 

KÖZÉPÜLET  FELÚJÍTÁS 
 
 
- Vadasparki építmények felújítása 
 
 A meglévő építmények, létesítmények műszaki állapota indokolttá 

teszi a felújítás elvégzését, melynek ki kell terjednie az 
 - úthálózat, 
 - villamoshálózat, 
 - kerítésrendszer 
 felújítására, továbbá környezetének rendezésére is. 
 
 
 
 



 
 
 
ÁRVÍZVÉDELEM, FOLYÓSZABÁLYOZÁS, BELVÍZKÁROK HELYRE-
ÁLLÍTÁSA, MEGELŐZÉSE 
 
 
- Vízelvezetők, patakok, árkok, övárkok, záportározó gátak fenntartási 

munkái 
 

A feladat a meglévő felszíni csapadékvízelvezető rendszerek 
medreinek, továbbá övárkok, valamint záportározók tározó tereinek 
szeméttől és egyéb idegen anyagoktól való megtisztítását jelenti. 
Ezzel egyidejűleg gondoskodni kell a vízi létesítmények működését 
elősegítő munkák elvégzéséről, mely magában foglalja a cserje- és 
bozótirtást, valamint kaszálást és az összegyűjtött anyagok 
elszállítását. 
 

 Területei: - Pereces patak 
                  - Hejő-Malomárok 
                  - Szent László patak 
                  - Avasi vízelvezető árok 
                  - Tatárárok 
                  - Szinva patak felső szakasza 
 
 
 
 
 
 
 
 


