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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. október 20. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
120/2022. (X. 20.) számú határozat 

 
 

Tárgy:  Közgyűlés tájékoztatása az energiaárak változásának önkormányzati 
gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, valamint az energia-áremelkedés 
következményeinek kezelése érdekében szükséges intézkedések megtételére 
vonatkozó felhatalmazás 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Közgyűlés 
tájékoztatására az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt 
hatása tárgyában” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az energiaárak változásának 

önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja és támogatja a jelen 

határozat melléklete szerinti, az energiaválság kezelése és az önkormányzati feladatellátó 
rendszer energiafogyasztási költségeinek csökkentése érdekében tett és tervezett 
intézkedéseket. 

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

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében 
eljárva, utasítsa az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, valamint a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdés rendelkezései alapján az 
önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, 
hogy az energiafelhasználás racionalizálása, a költségek csökkentése és az energiaválság 
következményeinek kezelése érdekében saját hatáskörben a fennálló pénzügyi nehézségek 
ellenére is tegyenek meg mindent – a határozat mellékletében foglaltakra is figyelemmel – , 
hogy működőképességük és fizetőképességük fenntartható legyen. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdés rendelkezései alapján utasítja a Miskolc Holding 
Zrt. Igazgatóságát, hogy a jelen határozat 3. pontjában foglaltakat a Miskolc Holding Zrt. 
egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek utasításával is 
biztosítsa. 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazást ad a Polgármester 

részére arra, hogy az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 
1473/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerint – a jelen határozat mellékletének 
figyelembevételével – az energia-áremelkedés hatásainak, következményeinek enyhítése 
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érdekében Magyarország Kormányával, a megbízott miniszteri biztossal, Miniszterelnökséggel 
és az éritett minisztériumokkal tárgyalásokat folytasson. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Közreműködő: Polgármesteri Hivatal valamennyi főosztálya, Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési 
szervei, gazdasági társaságai  

Határidő: azonnal 
 
 

k.m.f. 
 
 

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

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

………………………. 
kiadó 


