
 
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. február 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
II-15/4.590/1996. sz. HATÁROZAT 
 
 
Tárgy: 1997. évi cél- és címzett támogatási igénybejelentések 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 1997. évi cél- és 
címzett támogatási igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést, és az 
alábbiak szerint határozott: 
 
1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy: 
 

a./ az 1997. évi céltámogatási pályázatok keretében a 2.sz. melléklet 
I. pontjában szereplő feladatokra kerüljön igénybejelentés 
benyújtásra. 

 
b./ a 2.sz. melléklet II/1. pontjában szereplő 1996. évi címzett támo-

gatási pályázatok 1997. évre aktualizálva ismételten benyújtásra 
kerüljenek, amennyiben az igénybejelentés időpontjáig azokban a 
központi támogatás odaítélésére nem születik döntés. 

 
c./ az 1997. évi új címzett támogatási igénybejelentésként a 2. sz. 

melléklet II/2. pontjában szereplő feladatra kerüljön pályázat 
benyújtásra. 

 
2./ Az önkormányzat  a kórházrekonstrukcióra egy címzett támogatási 

igénybejelentést nyújtson be, együttkezelve mindkét kórházi 
telephelyet úgy, hogy 

 
 1997. évi indításra és 1999. évi befejezésre a 

Semmelweis Kórház belgyógyászati és haematológiai osztálya és a 
Diósgyőri Kórház szülészeti osztálya III. ütem felújitása, 

 1998. évi indításra és 2000. évi befejezéssel a  
Semmelweis Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya, 
Diósgyőri Kórház ideggyógyászati osztálya felújitása, 
a konyha és az étkeztetés korszerűsitése mindkét városi kórházban 
az egyéni tálcás technológia bevezetésével. 

 1999. évi indítással és 2001. évi befejezéssel a  
Semmelweis Kórház sürgősségi és intenzív osztályának kialakítása, 
a központi steril épületkorszerűsitése 

 
 történjen meg. 

 



A pénzügyi ütemezést fentieknek megfelelően kell összeállítani és 
soronkivül el kell készíttetni a Semmelweis Kórház sürgősségi és intenzív 
osztálya kialakításának engedélyezési tervét. 
 
 
 
 
3./ A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségveté-

seiben a 2. sz. mellékletben szereplő feladatokhoz kapcsolódó saját 
forrásrészt a mellékletben szereplő éves ütemezés és arányok szerint 
biztosítja. 

 
4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentéssel  
 kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
 Felelős: Polgármester 
 Közreműködik:  Építési és Beruházási Osztály, valamint 
    Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 
 Határidő: 1996. március 14., illetve 
    1996. április 14. 
 
5./ A Közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot az egész-

ségügyi gép-műszerbeszerzésre vonatkozó 150.000 E Ft keretösszeg 
egészségügyi intézmények közötti megosztására, a konkrét 
beszerzési terv elkészítésére. 

 
 Felelős: Egészségügyi Bizottság 
 Közreműködik: Egészségügyi Tanácsos 
 Határidő. 1996. március 14. 
 

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

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 


