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

 
55/2022. (V.26.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 
66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 
hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat 1., 3. és 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
 „1. A MIHŐ Kft. a földgáz beszerzés során minden évben (október 01. 06:00 órától a 

következő év október 01. 06:00 óráig) az aktuális gázévre vonatkozóan koordinálja az 
önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és 
tagvállalatainak földgáz beszerzését.  

 A vállalkozási díj mértéke az adott egységek beszerzendő földgáz mennyiségére vonatkozóan 
1 Ft/m3 + ÁFA. 

 A MIHŐ Kft. javaslatot készít Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a földgázbeszerzési eljárás fajtájának, 
típusának meghatározására, lefolytatása menetére. 

 A MIHŐ Kft. részletes tájékoztatást ad Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a csoportos földgáz 
energia beszerzés tapasztalatairól, a beszerzés költségéről és a várható megtakarítás összegéről 
a beszerzést követő 90 napon belül, legkésőbb november 30-ig. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft.  
 Végrehajtást felügyelő osztály: Városfejlesztési Főosztály 
 Határidő:   beszerzés tekintetében minden év augusztus 31.  
    javaslat készítése tekintetében minden év február 28.  
    beszámoló tekintetében minden év november 30.” 
 
„3. A MIHŐ Kft. a villamos energia beszerzés során a tárgyévet (a következő év január 01. 00:00 

órától december 31. 24:00 óráig) megelőző minden évben koordinálja az önkormányzati 
gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 
villamos energia beszerzését. A MIHŐ Kft. vállalkozási díja: 

- önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és 
tagvállalatai esetén a beszerzendő villamos energia mennyiségre vonatkozóan 0,1 Ft/kWh + 
ÁFA, 
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- Miskolc Megyei Jogú Város közvilágításának villamos energia beszerzésében szakmai 
segítségnyújtás igénylése esetén a beszerzendő villamos energia mennyiségre vonatkozóan 0,03 
Ft/kWh + ÁFA. 
A MIHŐ Kft. javaslatot készít Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a villamos energia beszerzési eljárás 
fajtájának, típusának meghatározására, lefolytatása menetére. 
A MIHŐ Kft. a beszerzést követő 90 napon belül, legkésőbb március 31-ig részletes 
tájékoztatást ad Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a csoportos villamos energia beszerzés 
tapasztalatairól, a beszerzés költségéről és a várható megtakarítás összegéről. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIHŐ Kft.  
Végrehajtást felügyelő osztály: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: beszerzés tekintetében minden év december 31.  
 javaslat készítése tekintetében minden év május 31.  
 beszámoló tekintetében minden év március 31.”  

 
„7. A MIHŐ Kft. igény szerint közreműködik az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvényben meghatározott intézmények tekintetében előírt energiamegtakarítási intézkedési 
tervek elkészítésben és a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületre 
történő feltöltésben. A díjazás mértéke egyedileg kerül megállapításra Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és intézményei számára ellátandó külön megállapodásban foglalt 
feladatoktól függően. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIHŐ Kft.  
Végrehajtást felügyelő osztály: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:  2021. január 1-től folyamatosan” 

 
2. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat 8. pontját az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény módosítására tekintettel visszavonja.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály  
Határidő:  azonnal 

 
3. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat 1. pont szerinti módosításokkal 
nem érintett 2., 4., 5., 6. pontjaiban a Végrehajtást felügyelő osztályt Gazdálkodási Főosztályról 
Városfejlesztési Főosztályra módosítja. 

 
k.m.f. 

 
 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 

A kiadmány hiteléül: 
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kiadó 


