
 

 

 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság  
2018. december 5-én (szerdán) ülés tart a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. szám 

alatti Közgyűlési termében, melyre tisztelettel meghívom 
 

Az ülés kezdete: a 13.00 órakor kezdődő Egészségügyi és Szociális Bizottsággal összevont ülés 
után közvetlenül 
 
Napirendi javaslat  
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. 
(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. 
negyedéves korrekció) (közgyűlési előterjesztés) 
 

2. Javaslat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
(közgyűlési előterjesztés) 
 

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési 
Szabályzatának módosítására (közgyűlési előterjesztés) 
 

4. Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára (közgyűlési 
előterjesztés) 
 

5. Javaslat sporttal kapcsolatos vagyongazdálkodási döntések meghozatalára (közgyűlési 
előterjesztés) 
 

6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. 
közötti közfeladat-ellátási szerződés megkötésére (közgyűlési előterjesztés) 
 

7. Javaslat a „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó 
szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (közgyűlési előterjesztés) 
 

8. Javaslat Budai József védett síremlékének felújításához való hozzájárulás megadására 
(közgyűlési előterjesztés) 



  

 

9. Javaslat a 2019. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását 
végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztására 
(közgyűlési előterjesztés) 
 

10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
megállapítására (közgyűlési előterjesztés) 
 

11. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött 
folyószámlahitel szerződés módosítására (bizottsági előterjesztés) 
 

12. Tájékoztatás a 2018-2019. gázévi közös földgáz energia közbeszerzési eljárás eredményéről 
(bizottsági előterjesztés) 
 

13. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. évi 
Közbeszerzési Tervének 5. számú módosítására (bizottsági előterjesztés) 
 

14. Javaslat a Miskolc 2423 hrsz.-ú ingatlant terhelő 87 m2 nagyságú ingatlanrészre fennálló 
földhasználati jog megváltására (bizottsági előterjesztés) 

 
Zárt ülés: 
 

 
15. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások forgalmi értékének jóváhagyására bérlők 

felé történő kedvezményes értékesítés céljából (bizottsági előterjesztés) 
 

16. Javaslat lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadására (bizottsági előterjesztés) 
 

17. Javaslat a piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálására (bizottsági 
előterjesztés) 
 

18. Javaslat a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság 73/2018. (X.17.) számú 
határozatának módosítására (bizottsági előterjesztés) 
 

19. Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének 
jóváhagyására (bizottsági előterjesztés) 

 
 
Miskolc, 2018. december 4. 

Tisztelettel:  
   Soós Attila sk. 

       Városgazdálkodási és - üzemeltetési 
                     Bizottság Elnöke 


