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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2020. szeptember 24. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

115/2020. (IX. 24.) számú határozat 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az éghajlati 
vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez szükséges 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy környezeti és 

éghajlati vészhelyzet áll fenn, és kinyilvánítja, hogy feladat- és hatáskörén belül minden 
lehetséges intézkedést meg kíván tenni a veszély elhárítására. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 

terjesszen elő döntéstervezetet a klímasemlegesség elérése, a környezeti szempontból káros 
támogatások megszüntetése érdekében teendő konkrét lépésekről, különös tekintettel 

 
a.  az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a település lakóépületei fűtésének 

korszerűsítésére, 
b.  az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a lakóépületek hőszigetelésére, 
c.  az önkormányzat, annak cégei, valamint a településen működő gazdasági társaságok 

tulajdonában álló gépjárművek nulla kibocsátású járművekkel való felváltására. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Városfejlesztési Főosztály 
 Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2020. december 1. 

 
3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 

terjesszen elő döntéstervezetet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez társuló 
szociális intézkedésekre, az igazságos és méltányos átmenet biztosítása érdekében. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  2020. december 1. 

 
4.   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat nevében nyújtson be pályázatot a 2. és a 3. pontban említett intézkedések 
finanszírozásának az Európai Unió forrásai terhére történő támogatására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Városfejlesztési Főosztály 
 Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2020. december 1. 
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5.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 
évente nyújtson be jelentést a fenti rendelkezések végrehajtásáról, és tegyen javaslatot az 
éghajlati vészhelyzet elhárításához való hozzájárulás érdekében alkotott döntéseknek a cél 
elérése érdekében szükséges módosítására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  minden évben a zárszámadással egyidejűleg 

 
 

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

A kiadmány hiteléül: 
 

……………………. 
kiadó 


