
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
VI-83/4705/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy:  Miskolci Kertészeti Vállalat gazdasági társasággá történő 
átalakítása. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint létesítő szerv megvitatta 
és elfogadta a Miskolci Kertészeti Vállalat gazdasági társasággá történő 
átalakítására vonatkozó javaslatot, és az alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Városgondnokságát 1996. június 30-i hatállyal, jogutód nélkül meg-
szünteti. 
 

Felelős:    Polgármester 
Határidő: 1996. június 30. 
 
2. A Miskolci Kertészeti Vállalat átalakításával, a vállalat egyidejű 

megszüntetésével, a vállalat általános jogutódjaként 1996. július 1. 
hatállyal egyszemélyes önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű 
társaságot hoz létre. 
 

A Közgyűlés következő ülésén az Alapító Okiratot külön határozatban 
hagyja jóvá. 

 
3. A létrejövő társaság neve:  

               
               VÁROSGAZDA Miskolci Városgazdálkodási  
               Korlátolt Felelősségű  Társaság 
 
4. A Közgyűlés a Miskolci Kertészeti Vállalatra rábízott vagyonból 1996. 

június 30-i fordulónappal az alábbi eszközt elvonja és elrendeli a 
vagyonváltozás átvezetését. 
 

       Telephely: Miskolc, Szentpéteri kapu 103. 
       Hrsz.:              11.113/1 
       Tul.lap száma:   8006 
       Térmérték:       92.259 ha 
       Nettó érték:      20.632.157 Ft 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály 
                           Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
                           Miskolci Kertészeti Vállalat 
Határidő:           1996. június 30. 
                                              
 
 



 
 
 
5. A létrejövő társaság és az önkormányzat polgárjogi szerződésben 

rögzíti az alábbi feladatok Városgondnokságtól történő átvételét és 
jövőbeni ellátását, a szükséges vagyoni eszközök használati jogát: 
 

- TELPARK rendszer üzemeltetése, 
- temetők fenntartása,  temetkezési szolgáltatások, 
- vadaspark üzemeltetése, 
- állategészségügyi telep fenntartása, 
- aluljárók üzemeltetése - hasznosítása, 
- köztéri alkotások, közkutak, illemhelyek, köztéri órák, utcanév- 
  táblák állagmegóvása, működtetése, 
- egyéb városgondnoki tevékenység (zászlózás, hangosítás,  
  társadalmi munkákhoz anyag biztosítása), 
- önerős közműfejlesztések bonyolítása, 
- közmunkások foglalkoztatásának szervezése, 
- mezőőri szolgálat fenntartása 
 
A szerződés aláírására a Közgyűlés jóváhagyását követően 

felhatalmazza Polgármestert. 
 
Az új gazdasági társaság a Városgondnokság 1996. évre beszabá-

lyozott költségvetési előirányzatából a Városgondnokság 1996. évre 
tervezett feladatait  ellátja. A Városgondnokság, illetve a megalakuló 
gazdasági társaság és Városgondnokság költségvetésében 
beszabályozott  10 millió Ft befizetési kötelezettségének eleget tesz. 

 
A TELPARK 1996. évre előirányzott 61.200.000 Ft bevételén felül 

képződő többletbevételét a feladatot ellátó, megalakuló gazdasági 
társaság köteles az önkormányzat részére befizetni. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály 
                           Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
                           Miskolci Kertészeti Vállalat (VÁROSGAZDA Kft.) 
                           Városgondnokság igazgatója 
Határidő:           1996. júniusi Közgyűlés 
 
 
6. A Közgyűlés elrendeli a Városgondnokság tárgyi eszközeinek 

szakértői értékelését, s az átalakulási vagyonmérlegi tervezet és 
apportlista összeállítását az átértékelt vállalati és intézményi vagyon 
figyelembevételével. 
                                

 
 
 
 



 
 
 
Az átalakulási vagyonmérleg tervezetet, apportlistát az új társaság 

tőkeszerkezetét és üzleti tervét az 1996. júniusi Közgyűlés elé kell 
terjeszteni. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési Osztály 
                           Vagyonkezelő és Vállalkozási Osztály 
                           Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
                           Miskolci Kertészeti Vállalat 
                           Városgondnokság 
Határidő:           1996. júniusi Közgyűlés 
 
 
7. A Közgyűlés a vállalat vagyonmérleg-tervezet alapját képező 1995. 

december 31-i mérlegét elfogadja. 
 

  
8. A Közgyűlés a létrejövő társaság ügyvezető igazgatójának 5 éves 

időtartamra történő megválasztására pályázat kiírását rendeli el. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Iroda 
                           Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 

9. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény 
megszüntetésével összefüggő hivatali és munkaügyi  intézkedéseket 
tegye meg. 
 

Felelős:Polgármester 
Közreműködik:Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
    Ellenőrzési  Osztály 
    Városgondnokság 
Határidő:1996. június 30. 
 

Kmft. 
 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                  Kobold Tamás sk. 
         jegyző                                                      polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

kiadó 


