
 

 

 

 
 

Ikt. sz.: 711.193/2019. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága 

 
M E G H Í V Ó 

 
Értesítem, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága  
2019. december 16-án (hétfőn)  

 tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom 
 
Az ülés kezdete: a 13.00 órakor kezdődő Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi 
Bizottsággal összevont zárt ülés után közvetlenül 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz., III. emelet 

Közgyűlési terem 
 
Napirendi javaslat:  
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. 
negyedéves korrekció) (Közgyűlés 1. napirend) 

 
2. Javaslat a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

(Közgyűlés 2. napirend) 
 

3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában (Közgyűlés 3. 
napirend) 

 
4. Javaslat az „Okos Város – Okos Miskolc” című projekt keretében beszerzett eszközökhöz 

kapcsolódó döntések meghozatalára (Közgyűlés 6. napirend) 
 

5. Javaslat civil- és egyéb szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (Közgyűlés 7. 
napirend) 

 
6. Javaslat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (Közgyűlés 8. 

napirend) 
 



  

 

7. Javaslat az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési tervek 
elfogadására és a kapcsolódó egyéb döntés meghozatalára (Közgyűlés 9. napirend) 

 
8. Javaslat közterületek elnevezésére (Közgyűlés 10. napirend) 

 
9. Javaslat a Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny miskolci versenyszakaszának 

megtartására vonatkozó pályázat benyújtására (Közgyűlés 11. napirend) 
 

10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
megállapítására (Közgyűlés 12. napirend) 

 
11. Javaslat a Közgyűlés 2020. I. félévi munkatervének megállapítására (Közgyűlés 13. 

napirend) 
 

12. Tájékoztatás a 2019-2020. gázévi közös földgáz energia közbeszerzési eljárás eredményéről 
(bizottsági előterjesztés) 

 

Zárt ülés: 

13. Javaslat közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadásra az Y-híd 
beruházás megvalósításához kapcsolódóan (bizottsági előterjesztés) 
 

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésére kiírt pályázatok elbírálására 
(bizottsági előterjesztés) 
 

15. Javaslat lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadására (bizottsági előterjesztés) 
 

16. Javaslat közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadásra a Miskolc, 
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanprojekt megvalósításához kapcsolódóan (bizottsági 
előterjesztés) 
 

 
Miskolc, 2019. december 11. 

 
Tisztelettel:  
 

Badány Lajos s.k. 
       Városgazdálkodási és - üzemeltetési 
                     Bizottság Elnöke 


