
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
IX-156/4889/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Kisebbségi önkormányzatok elhelyzési ügyeinek rendezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVII. törvény 59. 
§. /1/ bekezdése, ileltőleg a 20/1995. /III.3./ Korm.sz. rendelet 17. §.-a 
alapján  a helyi kisebbségi önkormányzatok elhelyezéséről az alábbiak 
szerint dötött: 
 

1, A Miskolci Cigány /roma/ Kisebbségi önkormányzat  használatába adja 
a Miskolc, Bajcsy Zs. u. 2.sz. épület II. emeletén lévő 102 m2. 
alapterületű helyiségcsoportot a hozzá tartozó erkéllyel együtt.A 
helyiségek használati / bérbeadói/ jogát a MIK Rt-től 1996. október 31. 
hatállyal elvonja, s kötelezi arra, hogy gondoskodjon annak 
rendeltetésszerű állapotba hozataláról és a kisebbségi önkormányzat 
részére történő átadásáról. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Közreműködik: MIK. Rt. ügyvezető igazgatója 
Határidő: fentiek szerint. 
 

2, A Miskolci Bolgár Kisebbségi Önkormányzat használatába adja  a 
Miskolc, Tizeshonvéd u. 15. sz. fsz. 1. alatt lévő - korábban orvosi 
rendelő céljára használt - 51 m2. alapterületű helyiségcsoportot, a közös 
tulajdonból hozzá tartozó részilletőséggel együtt. A helyiségek használati 
/bérbeadói/ jogát a MIK Rt-től 1996. szeptember 1. hatállyal elvonja, s 
kötelezi arra, hogy azt a közös tulajdoni illetőséggel együtt a kisebbségi 
önkormányzat részére adja át. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Közreműködik: MIK. Rt. ügyvezető igazgatója 
Határidő: az átadásra 1996. október 1. 
 

3, A Miskolci Görög Kisebbségi Önkormányzat használatába adja a  
Miskolc, Torontáli u.8. fsz.2. alatt lévő - korábban általa bérleti szerződés 
alapján használt - 53 m2.  alapterületű helyiségcsoportot, a hozzá tartozó 
erkéllyel és pincével, valamint a közös tulajdonból ráeső részilletőséggel 
együtt. A helyiségek használati /bérbeadói/ jogát a MIK. Rt-től a 
birtokbaadás illetőleg a bérleti szerződés megszüntetése napjával 
elvonja. 
 
Felelős: Káli Sándor alpolgármester 
Közreműködik: MIK. Rt. ügyvezető igazgatója 
Határidő: azonnal /a birtokbaadás megtörént/ 
 



 
 
 

4, A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
elhelyezése a 17.sz. Általános Iskola bükkszentlászlói /Fő u. 103. sz./ 
telephelyén - egy helyiség kizárólagos, egy helyiség közös 
használatával, az 1996. május 23.-ai feljegyzésben rögzített 
megállapodás szerint - átmenetileg megoldott. 
 
Kötelezi Káli Sándor alpolgármestert, hogy a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat tartós, ingyenes használatába, kerülő ingatlan 
/ingatlanrész/ kijelölésére, kialakítására irányuló további egyeztetéseket 
folytassa le, és erre vonatkozó javaslatát - a kisebbségi önkormányzattal 
egyetértésben - 1996. december 31.-éig terjessze elő. 
 
Felelős: Káli Sándor alpogármester 
Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály vezetője 
Határidő: fentiek szerint és a végleges elhelyezésre  
                1997. junius 30. 
 

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