
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
VII-114/4793-2/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy:LIBRA Gyógyszerkereskedelmi Rt. gyógyszertárainak  

magánositása. 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eü:938-2/1996. 
,  Va: 29.660-12/1996.számú előterjesztést és a privatizációs koncepció 
döntési pontjainak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1./A LIBRA Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság tulajdonában 

lévő gyógyszertárak esetében a tulajdonjog eladásával ért egyet. 
 
2./A privatizációs pályázaton nyertes pályázóval a LIBRA Rt. által 

korábban megkötött szerződés feltételei szerint köti meg a bérleti 
szerződést. 

 
3./Miskolc   Megyei   Jogú Város a veszteséges patikák finanszírozásra 

létrehozandó alapítványhoz a számára  kifizetett privatizációs bevétel 
nettó összegének 1 %-val járul hozzá abban az esetben, ha  LIBRA 
Gyógyszerkereskedelmi Rt. a magánosítást követő évben 
árbevételének 0,1 %-ának   és a magánosított gyógyszertárak az 
előző évi gyógyszertári forgalmuk 0,1 %-ának alapítványi 
befizetésével kötelezettséget vállalnak. 

 
4./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a privatizációs Bíráló Bizottságba a képviselőt 
kijelölje. 

 
5./Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata egyetért azzal , hogy a 

LIBRA  Rt. patikahálózat privatizációja során   a  társasághoz befizetett 
magánosítási bevételből  60 %  kerüljön   kifizetésre   a   tulajdonos   
önkormányzatoknak részvényeik arányában, a patikával rendelkező 
települések  számára  a befizetéstől számított 60 napon belül,  a  
patikával   nem   rendelkező  települések  számára  a befizetéstől 
számított 90 napon belül.  

 
A további 40 % - maximum 300 millió Ft - a LIBRA Rt. likvid  pénzügyi 
helyzetének, foglalkoztatási és fejlesztési céljainak megvalósítását 
szolgálja. 
Ha   a     privatizációs   bevétel  40 %-a meghaladja a 300 millió Ft-ot, 
úgy az az összeg  részvényeik arányában illesse meg az 
önkormányzatokat.  



 
 
 
6./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  az 1-5 pontok 

figyelembevételével a magánosítási koncepcióval egyetért.    
 
7./Az önkormányzat képviselője a LIBRA Rt. Közgyűlésén   

kezdeményezze az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban 
Miskolc Megyei Jogú  Város tulajdoni arányának megfelelő 
képviseletét. A LIBRA Rt. Közgyűlésének döntésétől  függően  a 
személyek kijelölésére későbbi döntés szükséges. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Közreműködnek: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 
                               Egészségügyi Bizottság, 
                               Tulajdonosi Bizottság, 
                               Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály 
 

Kmft. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                Káli Sándor sk. 
        jegyző                                                    alpolgármester 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
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