
 

 

 

 
 

 
Ikt. sz.: 702122/2020. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága 

 
M E G H Í V Ó 

 
Értesítem, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága  
2020. augusztus 24-én (hétfőn) 13.00 órakor tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz., III. emelet 

Közgyűlési terem 
 
Napirendi javaslat:  
 
Nyílt ülés: 
 
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. napirend) 
 

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

3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában (Közgyűlés 3. napirend) 
 

4. Javaslat ingatlangazdálkodási döntések meghozatalára, 2020. évi ingatlangazdálkodási terv 
elfogadására és a 25/2006. (VII.12.) számú lakások bérletéről szóló rendelet módosítására 
(Közgyűlés 4. napirend) 

 
5. Javaslat a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 

18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (Közgyűlés 6. napirend) 
 

6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás 
szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (Közgyűlés 7. napirend) 
 

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

 
8. Javaslat telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, 

valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati 
rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési- és tervezési szerződés jóváhagyására a 
Miskolc 76210, 76213, 76886/1 hrsz.-ú ingatlanokra (Közgyűlés 10. napirend) 
 



  

 

9. Javaslat telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. 
(VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési- és tervezési 
szerződés jóváhagyására a Miskolc 01240/2,3; 01262/1,2; 01263/2,3,4,5,6,7,8 hrsz.-ú ingatlanokra 
(Közgyűlés 11. napirend) 
 

10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának elfogadására (Közgyűlés 12. napirend) 
 

11. Javaslat Miskolc, Csermőkei úton elhelyezkedő „kivett udvar és egyéb épület 3 db” megnevezésű 
ingatlan értékesítésére (Közgyűlés 13. napirend) 
 

12. Javaslat a Komlóstetői Általános Iskola fenntartóváltásával összefüggő vagyonjogi döntések 
meghozatalára (Közgyűlés 14. napirend) 
 

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrész kedvezményes bérbeadására (Közgyűlés 15. napirend) 
 

14. Javaslat Miskolc, 23457, 23469 és a 23466 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Glanzer Miksa, Téglagyári 
utcában megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes 
vagyonátvételére (Közgyűlés 16. napirend) 
 

15. Javaslat a Közgyűlés 2020. év II. félévi munkatervének megállapítására (Közgyűlés 21. napirend) 
 

16. Beszámoló a MIHŐ Kft. műszaki, pénzügyi helyzetével, stratégiájával, jövőképével kapcsolatosan 
(bizottsági előterjesztés) 

 
17. Javaslat az önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, valamint a Miskolc Holding Zrt. 

és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságainak 2021. évre vonatkozó villamos energia 
beszerzésének engedélyezésére (bizottsági előterjesztés) 
 

18. Javaslat az MVK Zrt. műszaki, pénzügyi helyzetéről, stratégiájáról, jövőképéről szóló tájékoztató 
tudomásulvételére (bizottsági előterjesztés) 

 
19. Javaslat a MIVÍZ Kft. műszaki, pénzügyi helyzetével, stratégiájával, jövőképével kapcsolatos 

tájékoztatás tudomásulvételére (bizottsági előterjesztés) 
 

20. Javaslat Miskolc, 30655, 30233, 20262/2 és a 20331 hrsz.-ú, természetben Előhegy, Béke utca, 
Testvériség és Szarkahegy utcában megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként 
történő térítésmentes vagyonátvételére (bizottsági előterjesztés) 

 
21. Javaslat Miskolc, 45985, 46041, 47034, 47036, 47669 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Hattyú utcában 

megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére 
(bizottsági előterjesztés) 

 
22. Javaslat Miskolc, 23430 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Kerpely Antal utcában megvalósult 

víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére (bizottsági 
előterjesztés) 

 
23. Javaslat a Miskolc, Déli Ipari Park fejlesztését szolgáló Miskolc 0119, 0123/1, 0123/2, illetőleg a 

0126/12 hrsz.-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatos döntés meghozatalára (bizottsági előterjesztés) 
 



  

 

24. Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapuban elhelyezkedő 11121/2 helyrajzi számú „kivett parkoló” 
megnevezésű ingatlanból kialakuló Miskolc 11121/5 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére (bizottsági 
előterjesztés) 
 
 

Zárt ülés: 

 

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

26. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelmi törvény 
felhatalmazása alapján meghozott polgármesteri döntésekről (Közgyűlés 25. napirend) 

 
27. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi Éves beszámolójának jóváhagyására (bizottsági 

előterjesztés) 
 

28. Javaslat a Miskolc Holdig Zrt. 2019 évi Összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyására 
(bizottsági előterjesztés) 

 
29. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására (bizottsági előterjesztés) 

 
30. Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének jóváhagyására (bizottsági 

előterjesztés) 
 

31. Javaslat jogi személy javára történő önkormányzati bérlakás biztosítására (bizottsági előterjesztés) 
 

32. Javaslat méltányosságból történő bérbeadásra (bizottsági előterjesztés) 
 

33. Javaslat nyugdíjasházi névjegyzék megállapítására (bizottsági előterjesztés) 
 
 

 
Miskolc, 2020. augusztus 19. 

 
Tisztelettel:  
 

Badány Lajos s.k. 
       Városgazdálkodási és - üzemeltetési 
                     Bizottság Elnöke 


