
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. május  12. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
IV-116/22.311-1/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy: 2011. évi Ingatlangazdálkodási Terv, illetve önkormányzati feladatellátás 

felülvizsgálata 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat a 2011. évi 
Ingatlangazdálkodási Terv, illetve önkormányzati feladatellátás felülvizsgálatáról szóló 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. és a 

Miskolc Holding Zrt. 2011. évi Ingatlangazdálkodási Tervének jóváhagyásáról szóló II-
27/22.311/2011. számú közgyűlési határozat 2. pontját módosítja 2/a pontra, és a 
határozatot kiegészíti az alábbi 2/b ponttal: 

 
„2/a A Közgyűlés a Miskolc Holding Zrt. ingatlanvagyon nyilvántartási normatíváját 

2011. június 1. napjától megosztja, s e költséghely 2011. június 1-től számított 
időarányos részét a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. ingatlanvagyon 
nyilvántartási normatívájaként nevesíti. 

 
2/b A Közgyűlés az ingatlanvagyon nyilvántartási, ingatlanforgalmazási és 

városfejlesztési feladatok Miskolc Holding Zrt. szervezetéből a MIK Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt. szervezetébe történő visszarendezését jóváhagyja 2011. 
június 1-jei hatállyal. 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a MIK Zrt. megbízási szerződése 
módosításának, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződésnek, 
továbbá a Miskolc Holding Zrt. megbízási szerződés módosításának az aláírására.” 

 
2. A Közgyűlés az intézményi ingatlanok karbantartási, hibaelhárítási, felújítási, beruházási 

feladatainak és egyben az önkormányzat által rábízott eseti bonyolítói feladatoknak a 
MIBERSZOLG Kft. szervezetéből a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. szervezetébe 
történő integrálását jóváhagyja 2011. június 1-jei hatállyal. 

 
3. A Közgyűlés a megbízási szerződésben rögzített, az önkormányzat érdekkörében 

felmerülő műszaki ellenőrzési feladatok MIBERSZOLG Kft. szervezetéből a Miskolc 
Holding Zrt. Munkaszervezetébe történő beillesztését jóváhagyja 2011. június 1-jei 
hatállyal. 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 2. és 3. pontja szerinti szerződés 

módosítások aláírására. 
 

5. A közgyűlés elrendeli 
 

- az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-
kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- korszerűsítése támogatásának 2009. évi 
pályázati feltételeiről szóló 33/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, 

 



- az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező 
felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről szóló 11/2008. 
(III.12.) önkormányzati rendelet, 

 
- a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és 

mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának 2010. évi pályázati feltételeiről 
/ÖKO-PROGRAM/ szóló 4/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet, továbbá 

 
- az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi 

feltételrendszeréről szóló 5/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezet 2011. júniusi közgyűlésre történő beterjesztését. 
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