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

124/2019. (XII.19.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel Szerződéshez 

kapcsolódó feltételes döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Holding Zrt. és tagvállalatai Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodásának, 
valamint Folyószámlahitel szerződésének megkötéséhez szükséges feltételes döntések 
meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy a jelen határozat 

tárgyához kapcsolódik a 88/2019. (XI. 21.) számon meghozott korábbi határozata, továbbá a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -
üzemeltetési Bizottsága 40/2019. (VI. 12.) számon meghozott határozata, mely határozatok 
érvényességéhez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerinti Kormányengedély 
szükséges. Az engedélyezési eljárás jelen döntés meghozataláig még nem zárult le. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése arra az esetre, ha a vonatkozó 
Kormányengedély 2019. 12. 31. napjáig nem kerül kihirdetésre és az ehhez kapcsolódó 
szerződés(ek) nem kerülnek aláírásra, az alábbiak szerint dönt: 

2.1. A jelen határozat tárgyához kapcsolódó, 1. pontban meghivatkozott határozatok 2019. 
12. 31. napjával hatályukat vesztik. 

2.2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zrt-t, hogy a 2020. január 1.- 2020. szeptember 16. napjáig tartó időtartamra 
szóló „Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodás”-t, valamint a 9 milliárd 
forint keretösszegű „Folyószámlahitel szerződés”-t az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel 
- a 2019. évben hatályos változatlan szerződéses feltételek mellett - aláírja, és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye.   

2.3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel, a Miskolc 
Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő, 2020. január 1. – 2020. 
szeptember 16. napjáig tartó időtartamra szóló „Folyószámlahitel szerződés” 
biztosítékaként szereplő, legfeljebb 4 milliárd forint összegű Készfizető Kezességi 
Szerződést kössön, és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nevében a Készfizető Kezességi Szerződést aláírja, és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye.   

2.4. Miskolc Megyei Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 96. § alapján a kezesség feltételeként a kezességvállalás összegének 
évi 0,01 %-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díj megfizetését köti ki a Miskolc 
Holding Zrt. felé - kivéve, ha a határozat 2.3. pontja szerinti Szerződés aláírásának 
napján hatályban lévő egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik -, melynek feltételeiről 
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a felek külön szerződésben rendelkeznek. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
3. Miskolc Megyei Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy jelen határozat a 

vonatkozó Kormányengedély kihirdetésével hatályát veszti. 
 
 

Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködő:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    legkésőbb 2019. 12. 31. 

 
 

k.m.f. 
 
 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

……………………. 
kiadó 


