
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
VII-96/4536-7/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek elhelyezése  
 
A Közgyűlés a társadalmi és civil szervezetek elhelyezéséről készült 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés az előterjesztés  2. és 3. sz. mellékletében szereplő azon  

önkormányzati intézményeknek, valamint társadalmi és civil 
szervezeteknek, melyek eddig is a helyiségek használói voltak 1996. 
június 1-től, mig az ujonnan helyiséghez jutott szerveknek a bérleti 
szerződés megkötésétől 1997. december 31-ig, illetve ezen időponton 
belül, a tényleges használat idejére a mellékletben megjelölt mértékű 
dijkedvezményt biztositja. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: 1997. december 31. 
                                                   
                                              
2. Az önkormányzat  a társadalmi és civil szervezeteknek biztosított 

bérleti díjkedvezményen túlmenően az üzemeltetési és karbantartási, 
továbbá a társasházakban lévő helyiségek esetében a közös 
költségek és a felújítási költségek biztosításához nem járul hozzá. 
Amennyiben egy helyiség közös használata bérlőtársi jogviszony 
keretében történik, a költségek viselésére a használat arányában 
kötelezett. 

 
Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: folyamatos 
 
 
3. A szervezetekkel megkötendő szerződésben ki kell kötni, hogy a 

fizetési kötelezettségek elmulasztása, más szervezet befogadása, 
vagy albérletbe adás esetén a szerződés azonnali hatállyal 
megszűnik. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:  folyamatos 
 



 
 
 
4. A Hunyadi u. 21. sz. alatti 150 m2-es  volt gyermekorvosi  ügyelet  

helyiségeit a társaság kibővült feladatainak ellátására a MIK Rt. 
használatába adja. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
                         Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: azonnal 
 
   
5. A társadalmi és civil szervezetek, valamint az önkormányzati 

intézmények helyiség használatát évente felül kell vizsgálni és az éves 
bérlemény-üzemeltetési tervben szerepeltetni. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály 
                         Szociális Osztály 
                         Közművelődési és Oktatási Osztály 
                         MIK Rt. 
Határidő:  folyamatos 
                                                  
                                              
6. A Közgyűlés a PARA-MIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére az 

általa bérelt József Attila u. 20. sz. alatti helyiségek és terület 
használata után bérleti díjkedvezményt nem biztosít. 
 

Felelős: Jegyző 
Közreműködik: MIK Rt. 
Határidő: azonnal 
 
     
                                                Kmft. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                   Káli Sándor sk. 
           jegyző                                                     alpolgármester 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
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