
 
 

  
 
 
 
 
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2019. december 19. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

117/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési terv 

elfogadása és kapcsolódó egyéb döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Állami 
Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési tervek elfogadására és 
kapcsolódó egyéb döntés meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék által végzett „Nemzeti 
tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit 
Kft.” című vizsgálat jelentéséhez kapcsolódó intézkedési tervet a határozat 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék által végzett „Nemzeti 

tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.” 
című vizsgálat jelentéséhez kapcsolódó intézkedési tervet a határozat 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyás céljából a 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság részére nyújtsa be. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály 
Határidő: 2020. április 30. 

 
k.m.f. 

 
 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

……………………. 
kiadó 



 

 

 

 

 

A Közgyűlés 117/2019. (XII.19.) számú határozatának 1. sz. melléklete 
 
 

INTÉZKEDÉSI TERV  
 
 

 
A „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Nonprofit Kft.” című, 19211. sorszámú számú vizsgálati jelentésben foglaltak végrehajtására 
 
 
 
Az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének: 
 
 
Kezdeményezze a Közgyűlésnél a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 
mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzat megalkotását a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (Taktv.) 
előírtaknak megfelelően. 

  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének intézkedése: 

 
A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottság 
tagjai és az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony 
megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszerére 
vonatkozó szabályzatot a Taktv.-ben előírtaknak megfelelően el kell készíteni és jóváhagyásra a 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság elé kell terjeszteni. 

 
 
 
Felelős:                                      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:             Miskolci  Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő:            Stratégiai és Felügyeleti Főosztály  
Határidő:                                   2020. április 30. 
 
 
 
 

Miskolc, 2019. december    „…” 
                                                                                                  
 
                                                                                                     Veres Pál 
                                                                                                   polgármester  
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A Közgyűlés 117/2019. (XII.19.) számú határozatának 2. sz. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV  
 

 
A „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 
Kft.” című, 19217. sorszámú vizsgálati jelentésben foglaltak végrehajtására 
 
 
Az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének: 
 

 
1. Kezdeményezze a Közgyűlésnél a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 
mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzat megalkotását a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben 
(Taktv.) előírtaknak megfelelően. 

 
2. Kezdeményezze a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását a jogszabályi előírás szerint. 

  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének intézkedése: 

 
1. A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottság tagjai 

és az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony 
megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszerére 
vonatkozó szabályzatot a Taktv.-ben előírtaknak megfelelően el kell készíteni és jóváhagyásra 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság elé kell terjeszteni. 

 
Felelős:                                      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:             Miskolci  Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő:            Stratégiai és Felügyeleti Főosztály  
Határidő:                                   2020. április 30. 

 
 

2. A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét jóváhagyásra a 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság elé kell terjeszteni. 

 
Felelős:                                      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:             Miskolci  Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő:            Stratégiai és Felügyeleti Főosztály  
Határidő:                                   2020. április 30. 

 
 
Miskolc, 2019. december    „…”                                                 

      Veres Pál 
                                                                                                  polgármester 

 


