A Közgyűlés 81/2022. (VI.23.) számú határozatának melléklete

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS
A pályázat eredménytelenné nyilvánítását követően új pályázati kiírás készült
és a közzététele iránti intézkedés megtörtént. Csoma-Simon Mária igazgatói
(intézményvezetői) munkakörre, határozott időre szóló megbízása iránti
intézkedés megtétele megvalósult.

413/2021.
(VIII.26.)

414/2021.
(VIII.26.)

415/2021.
(VIII.26.)

416/2021.
(VIII.26.)

417/2021.
(VIII.26.)

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére
vonatkozó pályázat ismételt kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványok felügyelőbizottsági tagja
lemondásának tudomásulvétele

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványok új felügyelőbizottsági
tagjának megválasztása

A Miskolc Holding Zrt. által megkötendő 3,4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre szóló
forgóeszközhitelhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó
biztosítékok jóváhagyása.

A Miskolc Holding Zrt. által megkötendő 3,4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre szóló
forgóeszközhitelhez kapcsolódó, Miskolc Holding Zrt. által vállalandó biztosítékok jóváhagyása

Humánerőforrás Osztály

Polgármester

Stratégiai és Várospolitikai
Osztály
Önkormányzati Igazgatási
Osztály

Miskolc Holding Zrt.

Miskolc Holding Zrt.

Miskolc Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Miskolc Holding Zrt.
Igazgatóságának elnöke

419/2021.
(VIII.26.)

Miskolc Holding Zrt. megválasztott felügyelőbizottsági tagja díjazásának megállapítása

Miskolc Holding Zrt.
Igazgatóságának elnöke

421/2021.
(VIII.26.)

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába
új igazgatósági tag választása

Dr. Enyedy Andor református püspök emlékére készített képzőművészeti alkotás elhelyezésének
véleményezése

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE
Az új pályázati kiírás megjelent és pályázati eljárás elindult.
Igazgatói (intézményvezetői) munkakör feladatainak ellátására a
pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 120 nap
időtartamra, 2021. október 5. napjától 2022. február 01. napjáig
tartó határozott időtartamra Csoma-Simon Mária kapott
megbízást. Igazgatói munkakör betöltésre került jogszabályban
meghatározottak alapján átmeneti időtartamra.
Ezt követően volt egy 461/2021. (XI.25.) sz. Közgyűlési
határozat, amelyben az új végleges igazgató, Varga Gábor
kinevezésre került.

418/2021.
(VIII.26.)

420/2021.
(VIII.26.)

határozat melléklete

Polgármesteri Kabinet
Miskolc Holding Zrt.
Igazgatósága

Lemondás tudomásul vétele Közgyűlés által megtörtént, új FB tag
megválasztása megtörtént, civil szervezetek névjegyzékében változás
jogerősen átvezetésre került.

Civil szervezetek névjegyzéke tartalmazza a hatályos adatokat.

Alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, új FB Civil szervezetek névjegyzéke tartalmazza a hatályos adatokat.
tag megválasztása megtörtént, civil szervezetek névjegyzékében változás
jogerősen átvezetésre került.

1.MMJV Önkormányzata által 2022.01.26. napján, Miskolc Holding Zrt. által Pénzügyi Osztály: A megkötött szerződések (Készfizető kezességi
2022.02.14. napján került aláírásra a megállapodás az évi 100.000 ft
és jelzálog szerződés) a Kormány 2006/2021. (XII. 29.) Korm.
kezességvállalási díjról, a készfizető kezességi szerződés 2021. december 14. határozatával hatályba léptek.
napján került aláírásra a jogosult UniCredit Bank és a kezes MMJV
Önkormányzata által. 2. Ingatlan Jelzálogszerződés az UniCredit Bank és
MMJV Önkörmányzata között a 2091 helyrajzi számú ingatlan tekintetében
az MMJV Önkormányzata részéről 2021. december 20. napján, és a
Zálogjogosult UniCredit Bank által 2021. december 21. napján került
aláírásra. Jelzálogjog bejegyzése megtörtént. Pénzügyi Osztály: A
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §
(1) bekezdése értelmében az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány
előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti
kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet,
melyre tekintettel az ügylet kormányengedélyhez kötött. A kérelem
benyújtásához szükséges volt, hogy a polgármester a Közgyűléstől a
határozatban foglaltak szerint felhatalmazást kapjon.

1. Ingatlan jelzálogszerződés az UniCredit Bank és a Miskolc Holding Zrt.
Pénzügyi Osztály: A megkötött hitelszerződés a Kormány
között az 1809 és 1810 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Miskolc
2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozatával hatályba lépett.
Holding részéről és a Zálogjogosult UniCredit Bank által 2021. december
21. napján került aláírásra. Földhivatali bejegyzés megtörtént. Pénzügyi
Osztály: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10/F. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel a részben
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak a Kormány előzetes
hozzájárulását kell kérniük a z adósságot keletkeztető ügyleteik
megkötéséhez. A kérelem benyújtásáhozz szükséges volt, hogy a
polgármester a Közgyűléstől a határozatban foglaltak szerint felhatalmazást
kapjon.

A megbízási szerződés megkötésre, a személyi változás a cégbíróságon
Stratégiai Osztály: A cégjegyzékben a hatályos adatok kerültek
bejegyzésre került. Stratégiai Osztály: Cégbírósági eljárás keretében az FB tag átvezetésre, az Alapszabályban is lekövetésre kerültek a
személyében történő változást a társaság jogi képviselője kezdeményezte, a
változások.
megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó iratok elkészítésre kerültek.

A felügyelőbizottsági tag díjazása a határoznak megfelelően történik
folyamatosan.
A megbízási szerződés megkötésre, a személyi változás a cégbíróságon
bejegyzésre került. Stratégiai Osztály: Cégbírósági eljárás keretében az
igazgatósági tag személyében történő változást a társaság jogi képviselője
kezdeményezte, a megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó iratok elkészítésre
kerültek.

A Balogh Zsófia szobrászművész által tervezett, Dr. Enyedy Andort (18881966), a Tiszáninneni Református Egyházkerület néhai püspökét ábrázoló
emléktábla kihelyezését engedélyező döntésről Rudolf Mihály DLA vezető
Kulturális, Sport és
tervezőt, valamint a kérelmező Miskolc-belvárosi Református
Rendezvényszervezési Osztály
Egyházközséget a Kulturális és Sport Osztály értesítette.

Stratégiai Osztály: A cégjegyzékben a hatályos adatok kerültek
átvezetésre, az Alapszabályban is lekövetésre kerültek a
változások.

Szabó Sándor lelkipásztor tájékoztatása alapján a bronzöntés
technikai sajátosságai késleltették az alkotás elkészítését. A mű
ünnepélyes leleplezése a felújított Palóczy utcai parókia
műemléképületének falán 2022. június 26-án hálaadó
istentisztelet keretében várható.
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422/2021.
(VIII.26.)

423/2021.
(VIII.26.)

424/2021.
(VIII.26.)

425/2021.
(VIII.26.)

Az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítása

A Diósgyőr FC Kft. 2022 – 2024. év közötti időszakra vonatkozó támogatása

A Miskolc, Hunyadi János utca 46. szám alatti „kivett lakóház, udvar és gazdasági épület 3 db”
megnevezésű ingatlan értékesítése

Sajószentpéter külterületén elhelyezkedő ingatlanok elidegenítése

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT

MVK Zrt.

Polgármesteri Kabinet
Gazdálkodási Főosztály
Stratégiai és Várospolitikai
Osztály

Miskolc Holding Zrt.

A Miskolc, Tímár utcában elhelyezkedő 5 db „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan
elidegenítése

Miskolc Holding Zrt.

427/2021.
(VIII.26.)

A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola fenntartóváltásával
kapcsolatos döntések meghozatala

Vagyongazdálkodási Osztály

Egyedi szociális hatósági ügyben fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

429/2021.
(X.7.)

430/2021.
(X.7.)

A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekről szóló 95/2021. (III.4.) számú közgyűlési határozat
módosítása

Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összege a 2022-2024. évekre

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE

Gazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály

ESETLEGES AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK
ÉS AZOK HATÁSA

Támogatási szerződés elkészítése, megküldése MMJV Polgármestere részére Támogatási szerződés aláírása: 2021. november 11. Stratégiai
aláírásra. Stratégiai Osztály: Szerződés tervezet jóváhagyásra, feltöltésre
Osztály: Szerződés jóváhagyást követően aláírásra került és
került.
hatályba lépett.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 311/2021. (V.13.) határozatában
döntés született arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Miskolc Holding Zrt., a Borsodsport Invest Kft. és a Diósgyőr FC Kft. között
2017. augusztus 30. napján létrejött Finanszírozási Megállapodás az
Önkormányzata részéről felmondásra kerüljön. Az Önkormányzat célja az
volt, hogy a társasággal való finanszírozási együttműködést új, átláthatóbb és
a közpénz célszerű és hatékony felhasználását biztosító támogatási rendszerbe
terelje. A felmondott Finanszírozás Megállapodás helyett szükséges volt
rendezni a társaság sport-tevékenységének jövőbeni támogatását. Az előbbiek
alapján az előterjesztés arra tett javaslatot, hogy Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2022 és 2024 közötti időszakra összesen évi 100.000.000,- Ft
összegű támogatás biztosításával járuljon hozzá a diósgyőri sportélet
finanszírozásához. Stratégiai Osztály: Támogatási szerződés egyeztetése,
feltöltése megtörtént.

A 2022. évi költségvetésben A Diósgyőri FC Kft . támogatására a
100.000.000 Ft is rendelkezsére áll. A támogatási szerződést a
szakterület indítja. Stratégiai Osztály: Szerződés aláírásra
került, hatályba lépett és a támogatás első részlete 2022.09.30-án
válik esedékessé.

Az ingatlan 2021. szeptember 15. napján meghirdetésre került, 5 db ajánlat
érkezett, amelyek 2021. október 13. napján bontásra kerültek.

Nem került végrehajtásra

Az értékesítési dokumentáció összeállítása megkezdődött.
Az Európai Uniós támogatások 2021-2027. időszakra vonatkozó fejlesztési
programjának egyeztetési dokumentációja ezen területtel mint iparterülettel
számol, így a kiajánlási dokumentáció véglegesítéséhez az egyeztetések még
folyamatban vannak.

Folyamatban van.

Adásvételi szerződés aláírásra került, a vételárat a vevő megfizette.
Vevői aláírás: 2021-11-15
MH aláírás: 2021-12-13
VG aláírás: 2022-01-05

Végrehajtva

A végrehajtás megtörtént.

A szerződés megkötésre került.

Miskolc Holding Zrt.

426/2021.
(VIII.26.)

428/2021.
(X.7.)

határozat melléklete

A Közgyűlés, mint másodfokú hatóság határozata aláírást követően
A Közgyűlés, mint másodfokú hatóság határozata aláírást
továbbításra került a Szociális és Köznevelési Osztálynak, aki továbbítják azt követően továbbításra került a Szociális és Köznevelési
a fellebbezésben érintett ügyfél részére.
Osztálynak, aki továbbítják azt a fellebbezésben érintett ügyfél
részére.
Az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a 2021.
évi költségvetés összességében 1.424.343.513 Ft hitel felvételét irányozta
elő. A Közgyűlés a költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek tárgyában
meghozott 95/2021 (III.4.) számú határozatának módosításával ez az összeg 2.
066.291.222 Ft-ra változott. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.) rendelkezései szerint a hitelfelvétel nem
tartozik a Kbt. hatálya alá. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény rendelkezései szerint – a törvényben meghatározott
kivételekkel – az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet – melybe
beletartozik a hitel felvétele is – érvényesen csak a kormány előzetes
hozzájárulásával köthetnek.
A hitel beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges volt, hogy a polgármester
a Közgyűléstől a határozatban foglaltak szerint felhatalmazást kapjon.

Az eredményes beszerzési eljárást követően megkötött
hitelszerződésekből a 90 millió Ft összegű, (nem
kormányengedély köteles) hitelszerződés hatályba lépett, a 320,4
millió Ft összegű hitelkérelmet a Kormány 1737/2021. (X. 14.)
Korm. határozatával engedélyezte, az 1,013 milliárd Ft összegű
hitelkérelmet 2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozatával
elutasította.

Az Önkormányzatnak a költségvetés Közgyűlés elé történő beterjesztésekor
középtávú tervezési elképzeléseinek ismertetése során be kell mutatni a
költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatok keretszámait
főbb csoportonként. A keretszámok a Közgyűlés tájékoztatását szolgálják. Az
abban meghatározott tervszámokat az adott évek költségvetésének
tervezésekor felül kell vizsgálni, a központi, illetve helyi szabályozások
figyelembevételével, valamint a pénzügyi, gazdasági folyamatok változásaival
összhangban aktualizálni, szükség szerint módosítani kell.
A határozat elfogadása további intézkedést nem igényelt.

A határozat elfogadásával az Áht 29/A. §-ában előírt
kötelezettségét - mely szerint a helyi önkormányzat évente,
legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét teljesítette az Önkormányzat, további intézkedésre nem volt
szükség.

Főépítészi vélemény alapján a nyílt
kétfordulós versenyeztetési eljárást
eredménytelenné nyilvánítottuk.
Jelenleg egy új koncepciótervezet
kidolgozása van folyamatban.
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431/2021.
(X.7.)

Az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervek (intézmények) – bankszámláinak vezetése és a
számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámlahitelkeret biztosítása

Gazdálkodási Főosztály

432/2021.
(X.7.)

Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési-és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc 01428/20, 01428/21 hrsz.-ú ingatlanokra.

Főépítészi Kabinet

433/2021.
(X.7.)

A Miskolc 45563/3, 45566/2, 45566/4, 45567, 45568/2 hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítása

Főépítészi Kabinet

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS

435/2021.
(X.7.)

436/2021.
(X.7.)

Miskolc 21804, 21805, 046/2, 49003/6, 49003/7 hrsz.-ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet alapító okiratának a módosítása – a Miskolci Egészségfejlesztési
Intézetnél foglalkoztatottak jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulása tárgyában

A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet alapító okiratának a módosítása – a Miskolci Egészségfejlesztési
Intézet székhelyének, telephelyeinek változása tárgyában

Főépítészi Kabinet

Gazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE

Az Áht. 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat fizetési számláját A bankszámla és folyószámlahitelkeret szerződések a CIB Bank
választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. Az
Zrt-vel megkötésre kerültek a 2022-évre.
Önkormányzatnak – beleértve az intézményeket is – bankszámlavezetéssel
kapcsolatos feladatait 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a
CIB Bank Zrt. látta el. Ezt követően a 2019-es és 2020-as és 2021-es évekre
vonatkozóan változatlan feltételek mellett új szerződések kerültek a CIB
Bank Zrt-vel aláírásra. A meglévő szerződések 2021. december 31. napjáig
hatályosak. Az önkormányzat csak azon pénzintézettel köthet
folyószámla–hitelkeret szerződést, ahol a bankszámláját is vezeti, a
bankszámlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a folyószámla-hitelkeret
szerződés is. A Közgyűlés 94/2018. (IX.20.) számon hozott határozatával
döntött az „Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű
folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról. A pandémiás helyzetre való tekintettel a közbeszerzési eljárás
visszavonásáról, beszerzési eljárás lefolytatásáról szóló 379/2021.(VI.14.)
számú közgyűlési határozat alapján lefolytatott beszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjével a CIB Bank Zrt-vel kötendő szerződések 2022. január 1.
napján lépnek hatályba és legkésőbb 2022. december 31. napján hatályukat
vesztik.

A hatályos településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

4/2022. (III.7.) rendelettel, a 27/2022. (III.3) határozattal
módosultak a hatályos településrendezési eszközök.

Egyeztetések történtek az érintettekkel (nem született egyezség).

A hatályos településrendezési eszközök módosítása nem
kezdődött el.
43/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelettel, a 473/2021. (XI.25.)
határozattal módosultak a hatályos településrendezési eszközök.

A hatályos településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.
434/2021.
(X.7.)

határozat melléklete

A határozat alapján az alapító okiratban szükséges átvezetni, miszerint a
A Magyar Államkincstár 2021. október 25-én elvégezte a
MEFI közalkalmazottainak jogviszonya 2021. március 1. napjától a törvényi vonatkozó módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásban.
rendelkezések értelmében, egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény megjelölése
helyett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
megjelölése szükséges az alapító okiratban a költségvetési szervnél
alkalmazásban álló személyek jogviszonyára vonatkozó jogszabály
megjelölésénél.

A MEFI működésében a megalakulásától eltelt időszakban több olyan
A Magyar Államkincstár 2021. október 25-én elvégezte a
változás is történt, amely érinti az intézmény alapító okiratát. A határozat
vonatkozó módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásban.
döntött az intézmény telephelyei vonatkozásában történt változásokról,
amelyek átvezetése szükséges az alapító okiratban. Továbbá Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 332/2021.(V.28.) határozatával
a MEFI által használt 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. szám alatti épületrészek
visszavételéről döntött. Tekintettel arra, hogy ezen épület volt feltüntetve az
intézmény székhelyeként, ennek módosítására is sor kerül. Az alapító
okiratban a MEFI székhelyeként a 3525 Miskolc, Városház tér 13. szám kerül
feltüntetésre.
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A Közgyűlés 81/2022. (VI.23.) számú határozatának melléklete

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

437/2021.
(X.7.)

A „Szimbiózis” a Harmónikus Együtt-Létért Alapítvánnyal fogyatékos személyek nappali ellátására kötött
szerződés módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

438/2021.
(X.7.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési
feladatai ellátása módjának átalakítása Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső
ellenőrzési szervezeti egységének, a Belső Ellenőrzési Osztály kijelölésével

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT

439/2021.
(X.7.)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere jubileumi jutalmának megállapítása

Gazdálkodási Főosztály

440/2021.
(X.7.)
441/2021.
(X.7.)

A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri
döntésekről

Polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

Tulajdonosi hozzájárulás megadása és együttműködés jóváhagyása

Vagyongazdálkodási Osztály

443/2021.
(X.28.)

Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

444/2021.
(X.28.)

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása, a Csabai utca 46646/29 hrsz.-ú
valamint az Andrássy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggésben a 4251,
4252/1, 6822/7 hrsz.-ú ingatlanok területére

Főépítész

442/2021.
(X.7.)

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS

Az ellátási szerződés 3. számú módosítása úgy rendelkezik, hogy
a szolgáltatói nyilvántartásba történő módosító bejegyzésről
hozott döntés véglegessé válásának napján lép hatályba.
Amennyiben a szociális intézmény működését engedélyező szerv
a működtetés kezdő időpontjára nézve későbbi időpontot állapít
meg, a szerződés ezen későbbi időpontban lép hatályba. A
Kormányhivataltól ezidáig még nem érkezett döntés a
bejegyzésről. Vagyongazdálkodási Osztály: Az ellátási szerződés
3. számú módosítása úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatói
nyilvántartásba történő módosító bejegyzésről hozott döntés
véglegessé válásának napján lép hatályba. Amennyiben a szociális
intézmény működését engedélyező szerv a működtetés kezdő
időpontjára nézve későbbi időpontot állapít meg, a szerződés ezen
későbbi időpontban lép hatályba. A Kormányhivataltól ezidáig
még nem érkezett döntés a bejegyzésről.

A határozaban foglalt pontok végrejhajtása érdekében felvettük a kapcsolatot
az intézményekkel. A korábbi szerződések felmondásáról értesítettük az
intézményeket, valamint az újonnan megkötendő megállapodás tervezetek
egyeztetésére sor került.

A határozat 1. pontja szerinti kijelölés megtörtént. A határozat 2.
pontjának megfelelően a korábbi megbízási szerződések
felmondására sor került, ezt követőn az intézményekkel történő
megállapodások megkötése megtörtént.

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése A jubileumi jutalom számfejtése és kifizetése megtörtént.
alkalmazni rendeli a Kttv. 150. §-át is, mely a jubileumi jutalomra
vonatkozik, s a 150. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő 25, 30, 35,
illetve 40 évi kormányzati szolgálati (közszolgálati) jogviszonyban töltött idő
után jubileumi jutalomra jogosult. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
33 év 2 hónap közalkalmazotti, továbbá 1 év 10 hónap közszolgálati, azaz
összesen 35 éves közszolgálatban eltöltött jogviszonnyal rendelkezik, így
2021. augusztus 16. napján 35 éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá.

A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, további intézkedést nem
igényel.
A végrehajtás megtörtént.

Végrehajtva.

A végrehajtás megtörtént.

A felépítmény befejezetlen beruházásként a MISI tulajdonába, az
ingatlan pedig térítésmentes használatba került.

34/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelettel módosítva lett a hatályos Miskolci Módosult a hatályos (TszT) Településszerkezeti Terv.
Építési Szabályzat.
A végrehajtás megtörtént.

A szerződés megkötésre került.

A végrehajtás megtörtént.

A szerződés megkötésre került.

A végrehajtás megtörtént.

A szerződés megkötésre került.

A működő és a lezárt önkormányzati tulajdonú temetők használati jogviszonyának rendezése

Vagyongazdálkodási Osztály

A Miskolci Állatkertnek helyet adó Miskolc 01231/2 hrsz.-ú ingatlan kedvezményes bérleti díj ellenében
történő használatba adása a Miskolci Városgazda Nkft. részére.

Vagyongazdálkodási Osztály

A Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése

Vagyongazdálkodási Osztály

448/2021.
(X.28.)

Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési
pontjainak bővítéséről szóló döntés meghozatala

Miskolci Önkormányzati
Rendészet

A kamerák telepítése és üzembe helyezése megtörtént mind a négy
helyszínen.

Városfejlesztési Főosztály

2021 decemberében javaslatot dolgoztunk ki arra szervezeti struktúrára és
személyi feltételekre, ami biztosíthatja a Klímastratégia megvalósítását.
Kinevezésre kerültek Miskolc Klímanagykövetei.

Miskolc Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elfogadása

450/2021.
(X.28.)

Miskolczi István rendőr alezredes a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezető beosztásába történő
kinevezésének véleményezése

451/2021.
(X.28.)
452/2021.
(X.28.)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A 2021. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása

Önkormányzati Igazgatási
Osztály
Önkormányzati Igazgatási
Osztály

453/2021.
(X.28.)

Felterjesztési jog gyakorlása a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása
tárgyában

Jogi, Igazgatási és Szervezési
Főosztály

Koordinációs Osztály

Végrehajtva.

A Közgyűlés, mint másodfokú hatóság határozata aláírást követően
A Közgyűlés, mint másodfokú hatóság határozata aláírást
továbbításra került a Szociális és Köznevelési Osztálynak, aki továbbítják azt követően továbbításra került a Szociális és Köznevelési
a fellebbezésben érintett ügyfél részére.
Osztálynak, aki továbbítják azt a fellebbezésben érintett ügyfél
részére.

445/2021.
(X.28.)
446/2021.
(X.28.)
447/2021.
(X.28.)

449/2021.
(X.28.)

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE

Az ellátási szerződés aláírásra került 2021.október 26.napján.
Vagyongazdálkodási Osztály: Az ellátási szerződés megkötésre került 2021.
október 26. napján.

Szociális és Köznevelési Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály

Belső Ellenőrzési Osztály

határozat melléklete

A Közgyűlés határozatával támogatta Miskolczi István rendőr alezredes úr
Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába való
kinevezését. Az erről szóló közgyűlési határozat megküldésre került a
Rendőrkapitányság részére.

A kinevezést támogató közgyűlési határozat megküldésre került a
Rendőrkapitányság részére, így az Önkormányzat eleget tett a
véleményezési kötelezettségének.

A végrehajtás megtörtént.

Végrehajtva.

A végrehajtás megtörtént.

Végrehajtva.

Felterjesztési jog gyakorlása a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi
CLXVIII. törvény módosítása tárgyában született közgyűlési határozatot
felterjesztő levél kíséretében megküldésre került határidőben a
Pénzügyminisztérium részére.

A Pénzügyminisztériumtól még nem kaptunk választ.
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A Közgyűlés 81/2022. (VI.23.) számú határozatának melléklete

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT

454/2021.
(X.28.)

Miskolc 4123 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

Főépítészi Kabinet

455/2021.
(X.28.)

Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc 2413 hrsz.-ú ingatlanra

Főépítészi Kabinet

456/2021.
(X.28.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaságban
lévő üzletrészének értékesítése

Stratégiai és Várospolitikai
Osztály

457/2021.
(X.28.)

458/2021.
(X.28.)

A 119/2020. (IX.24.) számú közgyűlési határozat visszavonása és a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel
kötött közművelődési megállapodás módosítása

Miskolc Holding Zrt.
Ingatlangazdálkodási
Igazgatósága; Kulturális és Sport
Osztály

a Miskolc, 3013/3; 3013/5; 3013/17; 3030 és 3031 helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanok elidegenítése

Miskolc Holding Zrt. és a 3./
pont tekintetében a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.

a TOP programhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri feladatok átvételéről szóló
tájékoztatás tudomásul vétele

Jegyző

460/2021.
(XI.25.)

Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

461/2021.
(XI.25.)

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása és
döntés intézményvezetői munkakör betöltéséről

Humánerőforrás Osztály

459/2021.
(X.28.)

462/2021.
(XI.25.)

Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összege a 2022-2024. évekre

Gazdálkodási Főosztály

463/2021.
(XI.25.)

Közterületek elnevezése

Főépítészi Kabinet

határozat melléklete

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE

A hatályos településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

47/2021. (XII.17.) rendelettel, a 484/2021. (XII.16.) számú
határozattal módosultak a hatályos településrendezési eszközök.

A hatályos településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

A hatályos településrendezési eszközök módosítása folyamatban
van.
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Környezetvédelmi hatásvizsgálatot
készítése szükséges.

Szerződés egyeztetése a DFC Kft. jogi képviselőjével és a hivatali kollégákkal Üzletrész átruházásra, ellenérték kifizetésre került, tulajdonosi
megtörtént.
változás a cégjegyzékben jogerősen átvezetésre került.
2021.11.30. napján a bérleti szerződés megszüntetésre került. Kulturális és
Sport Osztály: A Kulturális és Sport Osztály kezdeményezte a Magyar Házak
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött "Megállapodás
Közművelődési- és közfeladat ellátására" okiratának módosítását Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 457/2021. (X.28.) számú
határozata szerint.

2. pont végrehajtva. Kulturális és Sport Osztály: A "Megállapodás
Közművelődési- és közfeladat ellátására" okirat módosítása
(iktatószám: 103.756-5/2021) 2022.01.17-én mindkét fél
aláírásával hatályba lépett.. Eszerint: 1. A Megállapodás 2. a)
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„a. Miskolcon berendezi
és működteti a Felvidék Házat (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u.
2.), amely valamennyi, a Felvidék történelmi régióját érintő helyi
és határon átnyúló régiófejlesztő és nemzetpolitikai programnak
intézményi hátteret biztosít. A Felvidék Házban berendezésre
kerül egy nemzetpolitikai ügyeket koordináló iroda, egy felvidéki
információs és turisztikai pont, egy felvidéki regionális értékeket
bemutató hungarikum üzlet, valamint egy helyi és regionális
közösségi kezdeményezéseknek helyet biztosító klubhelyiség.”
2. A Megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Feladatellátó közművelődési tevékenységéhez a 3530
Miskolc, Rákóczi utca 2. sz. alatti Rákóczi- ház épületegyüttes
földszintjén található, a Széchenyi utca felől nyíló 62,5 m²
alapterületű, 1 helyiségből álló üzlethelyiséget (a hozzá tartozó
mosdó és WC helyiségekkel) használja.”
3. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az adásvételi szerződés 2021. december 16. napján aláírásra került

Végrehajtva.

Megszűntetésre kerültek Miskolc MJV Önkormányzata és a Miskolc Holding A projektek folyamatos és biztonságos megvalósítása érdekében, Akadályozó tényezők nem voltak
Zrt. közötti in-house szerződések, a szerződésekkel érintett tevékenységeket a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői és műszaki
Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalának Pályázati Főosztálya látja el
ellenőri feladatokat ellátó munkavállalók 2021.december 01.
naptól Miskolc MJV Önkormányzatának Pályázati Főosztályának
keretén belül végzik tovább tevékenységüket
A Közgyűlés, mint másodfokú hatóság határozata aláírást követően
A Közgyűlés, mint másodfokú hatóság határozata aláírást
továbbításra került a Szociális és Köznevelési Osztálynak, aki továbbítják azt követően továbbításra került a Szociális és Köznevelési
a fellebbezésben érintett ügyfél részére.
Osztálynak, aki továbbítják azt a fellebbezésben érintett ügyfél
részére.
Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató elkészítése és aláíratása iránti Csoma-Simon Mária megbízásának megszűnése megtörtént.
intézkedés.
Igazgatói munkakör betöltésre került Varga Gábor által.
Az Önkormányzat saját bevételeként figyelembe vehető forrásokban az éves
gazdálkodás során történt változás. Ennek következtében módosultak az
Önkormányzat azon saját bevételeinek összegei, amelyek az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinél számba
vehetők, illetve módosultak az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei is. Az év folyamán az I. féléves
korrekció keretén belül, a 430/2021. (X.7.) közgyűlési határozattal került
módosításra.
Jelen módosítása szükséges annak érdekében, hogy a költségvetési
rendeletben szereplő adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségekkel való összhang biztosított legyen.

A címkezeléshez kapcsolódó intézkedések megtörténtek.

A határozat elfogadásával az Áht 29/A §.-ában előírt
kötelezettségét - mely szerint a helyi önkormányzat évente,
legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét teljesítette az Önkormányzat, további intézkedésre nem volt
szükség.

A tájékoztatót a
Módosításra nem volt
Közgyűlés tudomásul szükség
vette, végrehajtás nem
maradt el

A Közgyűlés 81/2022. (VI.23.) számú határozatának melléklete

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

464/2021.
(XI.25.)

465/2021.
(XI.25.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló rendezetlen
követelések, kötelezettségek hosszútávú rendezésére vonatkozó döntések

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között megkötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

466/2021.
(XI.25.)

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

467/2021.
(XI.25.)
468/2021.
(XI.25.)
469/2021.
(XI.25.)

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadása
A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri
döntésekről
Az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a települési önkormányzati képviselők munkájáról szóló
tájékoztatás tudomásulvétele
A Miskolc, Széchenyi utca 107. sz. alatti ingatlan második emeletének Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának és a kapcsolódó ingó vagyonelemek ingyenes használatba adására a Pályázati
Főosztály működésének biztosítása érdekében

470/2021.
(XI.25.)
471/2021.
(XI.25.)
472/2021.
(XI.25.)
473/2021.
(XI.25.)

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT

Gazdálkodási Főosztály
Miskolc Holding Zrt.

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE

MIKOM: Egyeztetések megtörténtek, amelyekről jegyzőkönyvek készültek.
Pénzügyi Osztály: A Közgyűlés határozatának megfelelően a Miskolc Holding
Zrt., valamint tagvállalatai és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai
között a tételes egyeztetések megtörténtek. A 107/2021. (III.4.) számú
határozat rendelkezett arról, hogy 2021. november 30. napjáig megállapodás
kerüljön megkötésre a megállapításra került követelések, kötelezettségek
összegéről, illetve azok rendezési módjáról Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos érdeke, hogy a
cégcsoporttal továbbra is együttműködve a mindkét fél által elismert
követelések és kötelezettségek figyelembevételével, azok rendezése
érdekében legkésőbb 2022. június 30. napjáig megállapodás kerüljön
megkötésre.

Holding: Végrehajtás még folyamatban van, a határidő még nem
telt le. MIKOM:A MIÖR és a Szimfónikus Zenekar teljes
összegében rendezte 2022-ben a kintlévőségeit a MIKOM
Nonprofit Kft. felé. Az MMJV Önkormányzata a MIKOM felé a
tartozásait csak részben rendezte. A közterületi szerződés
megszűnése miatt a vitatott MMJV követelésekről szóló számlák
törlésre kerültek. 1 db egyéb költséget tartalmazó számla kapcsán
a MIKOM többször kért írásbeli tájékoztatást az egyezség
létrejötte érdekében, ám választ nem kapott. Pénzügyi Osztály: A
megállapodás megkötésére 2022. június 30. napjáig kerül sor.

A Kulturális és Sport Osztály a 465/2021. (XI.25.) számú határozatban
foglaltaknak megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci
Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási
szerződést aláírásra előkészítette és eljuttatta az érintett feleknek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti
Színház Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási
szerződést 2021. december 16-i dátummal minden szerződő fél
aláírta. A szerződés az Önkormányzat szerződésnyilvántartó
rendszerében 18523-as azonosítószámmal került rögzítésre. A
Kulturális és Sport Osztály a közszolgáltatási szerződést az előadóművészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási
hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervek részére
megküldte.

A Kulturális és Sport Osztály a 466/2021. (XI.25.) számú határozatban
foglaltak szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci
Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási
szerződést aláírásra előkészítette és eljuttatta az érintett feleknek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus
Zenekar Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási
szerződést 2021. december 16-i dátummal minden szerződő fél
aláírta. A szerződés az Önkormányzat szerződésnyilvántartó
rendszerében 18525-ös azonosítószámmal került rögzítésre. A
Kulturális és Sport Osztály a közszolgáltatási szerződést az előadóművészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási
hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervek részére
megküldte.

A Közgyűlés a beszámolót elfogadta, további intézkedést nem igényel.

Végrehajtva.

A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, további intézkedést nem
igényel.
A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, további intézkedést nem
igényel.
A végrehajtás megtörtént.

Végrehajtva.

Miskolci Nemzeti Színház
Nonprofit Kft.
Kulturális és Sport Osztály

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Nonprofit Kft.
Kulturális és Sport Osztály

Önkormányzati Igazgatási
Osztály
Önkormányzati Igazgatási
Osztály
Polgármester

határozat melléklete

Végrehajtva.
A szerződés megkötésre került.

Vagyongazdálkodási Osztály

Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala

Miskolc Holding Zrt.

Ingatlanrész értékesítése a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére

Miskolc Holding Zrt.

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása a TOP-6.4.1 projekt keretében
tervezett kerékpárutak, és a Lajos Árpád utca meghosszabbításának kiépítése vonatkozásában

Főépítész

474/2021.
(XII.16.)

A 2022. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium
állandó tagjai melletti további négy tagjának megválasztása

Kulturális és Sport Osztály

475/2021.
(XII.16.)

Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepciójának elfogadása

Koordinációs Osztály

Végrehajtva.
Végrehajtva.
43/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosítva lett a hatályos
Miskolci Építési Szabályzat.

Módosult a hatályos (TszT) Településszerkezeti Terv.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól
szóló 38/2004. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a kitüntető címek és díjak adományozására tett javaslatok
előzetes elbírálását végző Kuratórium 2022. évi tagjai sorába az alábbi négy
személyt választotta meg:
1. Klikas Katsios Sokratis nemzetiségi képviselő,
2. Kapusi Szabolcs
3. Palik Zoltán
4. Kázár Ágnes
Az Önkormányzat határozatáról, valamint a Kuratórium ülésének időpontjáról
a megválasztott kuratóriumi tagokat a Kulturális és Sport Osztály értesítette.

2022. március 21-én Miskolc Megyei Jogú Város Önkormánzata
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében a Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata által adományozható kitüntető címekre és
díjakra tett javaslatokat a Kuratórium előzetesen elbírálta. A
Kuratórium ülésén a megválasztott tagok szavazati joggal vettek
részt.

A Részvételi Koncepciót a Közgyűlés határozatával elfogadta.

A Közgyűlés támogató határozatával MMJV Állampolgári
Részvételi Koncepciója elfogadásra került.

ESETLEGES AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK
ÉS AZOK HATÁSA

MIKOM: Pénzhiány miatt nem került sor a
MIKOM követelések teljes kiegyenlítésére.
A MIKOM likviditási helyzete tovább
romlott.

A VÉGREHAJTÁS
ELMARADÁSÁNAK
OKA

MIKOM: Nem történt
meg az egyezség 1
vitatott számla
kapcsán, az MMJV
Önkormányzata nem
adott tájékoztatást a
kintlévőség
rendezésének
időpontjáról.

ESETLEGES
MÓDOSÍTÁSRA
VAGY TOVÁBBI
SZÜKSÉGES

MIKOM: Az MMJV
Önkormányzata
részéről a kintlévőség
rendezése kapcsán
időintervallum
meghatározása, a
vitatott MMJV
követelést tartalmazó
számla kapcsán pedig
tájékoztatás nyújtása a
MIKOM részére.

A Közgyűlés 81/2022. (VI.23.) számú határozatának melléklete

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT

A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS
Alpolgármester Asszony elnöki kijelölése érdekében Polgármester Úr
nevében a felkérő levél előkészítésre került.

476/2021.
(XII.16.)

Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítása

477/2021.
(XII.16.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Ellenőrzési Tervének módosítása, valamint a 2022.
évi Ellenőrzési Tervének elfogadása

Belső Ellenőrzési Osztály

478/2021.
(XII.16.)

A Közgyűlés 2022. év I. félévi munkatervének megállapítása

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

479/2021.
(XII.16.)

A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött bérleti szerződés 2. számú módosításának
jóváhagyása

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

Koordinációs Osztály

Önkormányzati Igazgatási
Osztály
Önkormányzati Igazgatási
Osztály

480/2021.
(XII.16.)
481/2021.
(XII.16.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 412/2021. (VI.30.) számú határozatának
módosítása – Szarka Dénes tanácsnoki tisztségének módosítása

482/2021.
(XII.16.)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú
módosítása

Jegyző

483/2021.
(XII.16.)

Ingatlan a használatba adása a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata és a MiskolcDiósgyőr Római Katolikus Plébánia részére

Miskolc Holding Zrt.

484/2021.
(XII.16.)

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása a Miskolc, Búza téri piac 4123.
hrsz-ú ingatlant érintő területére

Főépítész

485/2021.
(XII.16.)

Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc 11062/2 hrsz.-ú ingatlanra

Főépítészi Kabinet

486/2021.
(XII.16.)

A Miskolc, Téglagyár u. 2. szám alatti volt Diósgyőri Vasgyári Szakképző ingatlan tanműhelyében
található munkagépek értékesítése

Vagyongazdálkodási Osztály

487/2021.
(XII.16.)

Felterjesztési jog gyakorlása a veszélyhelyzet és a kormányzati intézkedések miatt kieső bevételek,
valamint a 2022. évi költségvetés tervezése során prognosztizált megnövekedett kiadások állam felé
történő kompenzációs igényének érvényesítése tárgyában

Önkormányzati Igazgatási
Osztály

488/2021.
(XII.16.)

Az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és
Közszolgáltatási Ellentételezés 2022. évi tervezett mértékének elfogadása

MVK Zrt.

A Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének megválasztása

határozat melléklete

A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE

ESETLEGES AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK
ÉS AZOK HATÁSA

A Közgyűlés határozatával döntött Miskolc Megyei Jogú Város
Civil Partnerségi Tanácsának megalakításáról, melynek
elnökeként Polgármester Úr Varga Andrea Klára Alpolgármester
Asszonyt jelöli ki.

Az elfogadott 2021. évi ellenőrzési terv módosítás és a 2022. évi ellenrőzési Az áthúzódó és 2022. évben indított ellenőrzés folyamatban van. Adatkérések késői teljesítése, illetve újabb
terv alapján a Belső Ellenőrzési Osztály ütemezetten hajtja végre feladatait. A 2022. évi ellenrőzési terv végrehajtási határideje a határozatban adatkérés szükségessége miatt a feladatok
Az áthúzódó vizsgálatok tekintetében adatbekérésekre került sor. A 2022.
foglaltak alapján 2022. 12. 31.
elvégzése folyamatban van.
évben indított ellenőrzés megindításának dokumentumai kiállításra kerültek.
A Közgyűlés a munkatervet elfogadta, további intézkedést nem igényel.

Végrehajtva.

Megkötésre került, végrehajtva.

Végrehajtva.
Végrehajtva.
Végrehajtva.

489/2021.
(XII.16.)

Felsőzsolca Város Önkormányzata közigazgatási területén végzett személyszállítási közszolgáltatás 2022.
évi teljesítésének jóváhagyása

MVK Zrt.

490/2021.
(XII.16.)

A Miskolc 4123 és 4124/1 hrsz.-ú ingatlanok apportálása

Vagyongazdálkodási Osztály

Végrehajtás folyamatban.

A kedvezményezett szervezet aláírási joggal bíró képviselője
elhalálozott, utódja kinevezése augusztusra várható.

47/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelettel módosítva lett a hatályos
Miskolci Építési Szabályzat.

Módosult a hatályos (TszT) Településszerkezeti Terv.

A hatályos településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

A hatályos településrendezési eszközök módosítása folyamatban
van.
A szerződések megkötésre kerültek.

A munkagépekre a pályázati eljárás lefolytatásra került, az érvényes
pályázatot benyújtókkal a szerződések megkötésre kerültek.
A közgyűlési határozat felterjesztő levél kíséretében továbbításra került a
Pénzügyminisztérium felé.

Közszolgáltatás Szerződés 28. sz. módosításának elkészítése, megküldése
aláírásra MMJV Polgármester részére.

Közszolgáltatási Szerződés 28. számú módosítása hatályos
2022.01.01-től.

Személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó Megállapodás elkészítése, ITM
részére megküldése aláírásra. Pénzügyi Megállapodás elkészítése,
megküldése aláírásra.

Szolgáltatásra vonatkozó Megállapodás aláírása ITM-MMJV
Polgármestere és Felsőzsolca Polgármestere által 2022.01.11.
Pénzügyi Megállapodás aláírása MMJV Polgármestere; MVK Zrt.
és Felsőzsolca PM által:2021.12.22.

A 4123 hrsz. tekintetében a határozat nem került végrehajtásra, mert a
Közlekedési Hatóság az apportáltás előfeltételét képező útmegszüntetési
eljárás iránti kérelmet elutasította.

A 4123 hrsz. tekintetében a határozat nem került végrehajtásra.

Környezetvédelmi hatásvizsgálatot
készítése szükséges.

A VÉGREHAJTÁS
ELMARADÁSÁNAK
OKA

ESETLEGES
MÓDOSÍTÁSRA
VAGY TOVÁBBI
SZÜKSÉGES

