
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
XII-196/4655-6/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Belváros szabályozása keretében kijelölt "akcióterületek" sorsát 
befolyásoló intézkedések megállapitása. 
 
A VF: 45.298/1996. sz. előterjesztést megtárgyalva Miskolc Város 
Közgyűlése a belvárosi akcióterületek fejlesztése érdekében az 
alábbiakat rendeli el: 
 
1. A belvárosi terület árvízveszélyének elhárítására 20 MFt  

költségelőirányzatot kell biztosítani 1997. évben. 
  
2. A belvárosi szennyvízhálózat kapacitásnövelése érdekében a déli 

főgyűjtő bekapcsolásának tervei 1997-ben elkészítendők.  
  
3. Az 5. sz. tömbben az ideiglenes területfelhasználás a meglévő 

körülmények javításával fenntartandó, ehhez megvalósítandó  
 3.1. a parkoló tereprendezése,  
 3.2. a parkolófelületek aszfaltozása, felszíni vízelvezetése, 
 3.3. a beépítés kiajánlási terveinek elkészítése, 
 3.4. a terület telekkönyvi rendezése. 
  
4. A 8. sz. tömbben a végleges területfelhasználáshoz meg kell kezdeni  
 4.1. a bontandó épületek kiürítését, 
 4.2. a kiürített épületek lebontását. 

  
5. A 9. sz. tömbben a VIII-128/4655-2/1996. sz. határozat szerint 

hajtandók végre a megjelölt feladatok. 
  
6. A 10. sz. tömbben   
 6.1. a Hősök tere geodéziai, közmű, és talajmechanikai felmérési   

tervei, 
 6.2. a tömblezáró épület kiajánlási tervei, 
 6.3. a tér déli oldalán építendő út kiviteli tervei 
 elkészíttetendők. 
  
7. A 11. sz. tömbben a végleges területfelhasználáshoz meg kell kezdeni  
 7.1. a bontandó épületek kiürítését, 
 7.2. a kiürített épületek lebontását, 
 7.3. a tömbbelső közterület és az intenzív gépjárműtároló területének 

tereprendezését. 
  

8. A 12. sz. tömbben az ideiglenes területfelhasználást a meglévő 
körülmények javításával a zúzottköves parkoló területén fenntartandó, 
ehhez megvalósítandó 



 8.1. a parkolófelületek tereprendezése, 
 8.2. a parkolófelületek aszfaltozása, felszíni vízelvezetése. 

 A végleges területfelhasználáshoz meg kell kezdeni 
 8.3. a bontandó épületek kiürítését, 

     8.4. a kiürített épületek lebontását, 
     8.5. a végleges beépítés kiajánlási terveinek, 
     8.6. a tömbbelső közterület engedélyezési terveinek  elkészíttetését. 
  

9. A felsorolt feladatok végrehajtásáról a Közgyűlés évente két 
alkalommal tájékoztatást kér. 

  
Felelős:Kobold Tamás polgármester 
Közreműködnek: - a bontandó épületek kiürítésében a MIK Rt. 

-  az épületbontásokban és a tereprendezésben a 
MIK Rt. és az Építési és Beruházási Osztály, Városi 
Főépítész Osztálya  

-  a telekrendezések végrehajtásában a  
Városi Főépítész Osztály 
MIK Rt. 

- a közműhálózat és a közterületfejlesztési 
feladatokban az Építési és Beruházási Osztály, 
MIK Rt., Városüzemeltetési  és Városellátási 
Osztály, Városi Főépítész Osztálya  

Határidő:a tájékoztatás vonatkozásában 1997. június 30. 
 

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

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 


