
 

 

  
 
 
 
 
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. május 26. napján tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

46/2022. (V.26.) számú határozat 
 

Tárgy:  a Miskolc Holding Zrt. által megkötendő, legfeljebb 4 milliárd Ft összegű, 10 
éves futamidőre szóló hitelhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által vállalt kötelezettség jóváhagyása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Holding Zrt. által kibocsátott „Várost építünk I. - Miskolc Kötvény” és „Várost építünk II. 
- Miskolc Kötvény” visszafizetésére szolgáló hitelhez kapcsolódó szükséges biztosítékok 
vállalására és a kapcsolódó döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Miskolc 
Holding Zrt. által tervezett legfeljebb 4 milliárd forint összegű, 10 éves futamidőre szóló, a 
„Várost építünk I. - Miskolc Kötvény” és „Várost építünk II. - Miskolc Kötvény” (a 
továbbiakban kötvények) pénzügyi rendezésére vonatkozó hitel felvétele kapcsán, a kötvények 
visszafizetését követően fennmaradó kötelezettség rendezéséhez szükséges forrás, de legfeljebb 
4 milliárd Ft összeg erejéig Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata átlagosan 81,36%-os 
arányú fizetési kötelezettséget a most felvételre tervezett hitel és költségei, valamint 
kamatterheinek megtérítésére vonatkozóan is vállalja. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy a kötvény 
tartozásból fennmaradó kötelezettség rendezéséhez felvételre tervezett hitelből az 1. pontban 
meghatározott arányban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő éves tőke és 
kamatfizetési kötelezettség összegét a futamidő végéig évente Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tárgyévi költségvetésébe be kell tervezni. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt továbbá arról, hogy az 
Önkormányzat az adott évi költségvetésébe betervezett kötelezettség összegét évente 
megállapodás alapján megtéríti a Miskolc Holding Zrt. részére, valamint felhatalmazza Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Miskolc Holding Zrt-vel hitel futamidejének végéig, évente 
kötendő megállapodások aláírására. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 1.pont tekintetében: azonnal, 
 2-3. pontok tekintetében 2022. évben 09.30-ig, 

 majd évente a tárgyévi költségvetés  
 elfogadását követő 30 napon belül. 

 

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

 

A kiadmány hiteléül: 
 

………………………. 

kiadó 


