
 

 
 

 

 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
Jogi és Ügyrendi Bizottsága  
 
Iktatószám: 808113-4/2020. 

M E G H Í V Ó  
 

Értesítem, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

2020. augusztus 26-án (szerda), 
14.00 órakor 

tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti                              
                                    tetőtéri Közgyűlési Terme  
Napirendi pontok:  
     
1. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára 
(I. féléves korrekció) (Közgyűlés 1. napirendi pontja) 
 

2. Javaslat az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet 
módosítására (Közgyűlés 2. napirendi pontja) 

 
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 

(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában 
(Közgyűlés 3. napirendi pontja) 

 
4. Javaslat ingatlangazdálkodási döntések meghozatalára, 2020. évi 

ingatlangazdálkodási terv elfogadására és a 25/2006. (VII.12.) számú lakások 
bérletéről szóló rendelet módosítására (Közgyűlés 4. napirendi pontja) 

 
5. Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására 
és kapcsolódó döntések meghozatalára (Közgyűlés 5. napirendi pontja) 
 

6. Javaslat a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról 
szóló 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (Közgyűlés 6. napirendi pontja) 

 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő 

díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására (Közgyűlés 7. napirendi pontja) 
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8. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására (Közgyűlés 8. napirendi pontja) 
 

9. Javaslat a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (Közgyűlés 9. 
napirendi pontja) 

 
10. Javaslat a Herman Ottó Múzeum Alapító Okiratának módosítására és az egységes 

szerkezetű Alapító Okirat jóváhagyására (Közgyűlés 19. napirendi pontja) 
 
11. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítására és az egységes szerkezetű Alapító Okirat jóváhagyására (Közgyűlés 20. 
napirendi pontja) 

 
12. Javaslat a Közgyűlés 2020. év II. félévi munkatervének megállapítására (Közgyűlés 21. 

napirendi pontja) 
 
Zárt ülés: 

13. Javaslat a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 
végelszámolási eljárásának befejezésére, valamint ezzel kapcsolatos végelszámolói 
javaslatok elfogadására (Közgyűlés 23. napirendi pontja) 

 
14. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben (Közgyűlés 24. 

napirendi pontja) 
 
15. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a veszélyhelyzet idején a 

katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján meghozott polgármesteri 
döntésekről (Közgyűlés 25. napirendi pontja) 

 
 
Miskolc, 2020. augusztus 19. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 Dr. Simon Gábor s.k. 
  Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 


