
A Közgyűlés 133/2022. (X.27.) számú határozatának melléklete

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE
ESETLEGES AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK 

ÉS AZOK HATÁSA

A VÉGREHAJTÁS 

ELMARADÁSÁNAK 

OKA

ESETLEGES 

MÓDOSÍTÁSRA 

VAGY TOVÁBBI 

SZÜKSÉGES 

INTÉZKEDÉSRE 

VONATKOZÓ 

JAVASLAT
1/2022. (I.27.) Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezéssel kapcsolatos döntések meghozatala Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat az I. fokú hatóság felé továbbításra került, amely alapján a fellebbezők 

tájékoztatása megtörtént.

A határozat végrehajtása maradéktalanul megtörtént. Nem releváns. Nem releváns. Nincs ilyen.

2/2022. (I.27.) Fellebbezés elbírálása egyedi közigazgatási bírság ügyben Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat az I. fokú hatóság felé továbbításra került, amely alapján a fellebbezők 

tájékoztatása megtörtént.

A határozat végrehajtása maradéktalanul megtörtént.

3/2022. (I.27.) a Miskolc, Győri kapu 57. szám alatti volt „Lézerpont” ingatlan hasznosítása Vagyongazdálkodási Osztály A határozat végrehajtva. A határozat végrehajtva, a Miskolc Holding Zrt. a használati 

megállapodást megkötötte.

4/2022. (I.27.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztása

Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

5/2022. (I.27.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztása

Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

6/2022. (I.27.) A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által működtetett bölcsődék 2022. évi 

nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Szociális és Köznevelési Osztály A jogszabálynak eleget téve február 15. napjáig a szülők tájékoztatása megtörtént a 

bölcsődék nyári nyitvatartási rendjéről.

A fenntartó Önkormányzat eleget tett a jogszabály által előírt 

kötelezettségének.

7/2022. (I.27.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

8/2022. (I.27.) Miskolc, József Attila u. 76. szám alatt lévő 4778/8 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása Főépítészi Kabinet Az 5/2022. (IV.8.) számú rendelettel a MÉSZ módosítva lett.

9/2022. (I.27.) a Miskolc Holding Zrt.-nél a projektmenedzsment tevékenység következtében felhalmozódott veszteség 

kompenzálása

Pályázati Főosztály, Gazdálkodási 

Főosztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Miskolc 

Holding Zrt-nél felhalmozódott, a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői 

szolgáltatások ellátása során a 2017-2019. évek között keletkezett 478.166.000.- Ft 

veszteség felét, azaz 239.083.000.- Ft összeget Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a közös teherviselés érdekében támogatás formájában megtéríti a 

Miskolc Holding Zrt. felé. Pályázati Főosztály: Az egyeztetések a Felek között 

megkezdődtek.

A végrehajtáshoz kapcsolódó vezetői döntések folyamatban. Pályázati 

Főosztály: A Támogatási Szerződés tervezet elkészült, véleményezés 

alatt van.

Pályázati Főosztály:A részletek megtárgyalása 

és eldöntése elhúzódik.

Pályázati Főosztály: 

Elhúzódó egyeztetések

Pályázati Főosztály: 

Határidő módosítás 

javasolt.

10/2022. (III.3.) Miskolc Megyei Jogú Város területén található szavazókörökbe szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

11/2022. (III.3.) Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezéssel kapcsolatos döntések meghozatala Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

12/2022. (III.3.) A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába új 

igazgatósági tag választása

Polgármesteri Kabinet, Miskolc 

Holding Zrt. Igazgatósága

Az igazgatósági tag cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében a változásbejegyzési 

eljárás megindításra került.

Az igazgatósági tag bejegyzésre került a cégjegyzékbe.

13/2022. (III.3.) Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

várható összege a 2022-2024. évekre

Gazdálkodási Főosztály A Közgyűlésnek a korábbi évekhez hasonlóan a 2022. évi költségvetéshez 

kapcsolódóan határozatban kell rögzítenie az Önkormányzat saját bevételeit és 

adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit a költségvetési évet követő három 

évre, amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kell 

meghatároznia. 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.

14/2022. (III.3.) Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 

összege a 2023-2025. évekre

Gazdálkodási Főosztály 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.

15/2022. (III.3.) A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek Gazdálkodási Főosztály Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a 2022. évi 

költségvetés összességében 794.000.000 Ft hitel felvételét irányozta elő. 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.

A fejlesztési hitelhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás összeállítása 

folyamatban van.

16/2022. (III.3.) Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési-és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc, 47511/5, 47511/21, 47511/23, 47511/27, 47511/30, 47511/31, 47511/32, 

47511/34, 47511/35, 47511/40, 47511/42, 47511/44, 47511/45, 47511/46, 47511/47, 47511/48 hrsz.-ú ingatlanokra

Főépítészi Kabinet A 10/2022. (V.30.) rendelettel a MÉSZ módosítva lett.

17/2022. (III.3.) Miskolc, 2606/1 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása Főépítészi Kabinet Az 5/2022. (IV.8.) rendelettel a MÉSZ módosítva lett.

18/2022. (III.3.) Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak 

bővítéséről szóló döntés meghozatala

Miskolci Önkormányzati Rendészet A határozat végrehajtása folyamatban.

20/2022. (III.3.) A X-151/271.691/2015. számú határozat alapján a Nemzeti Sportközpontokkal a Miskolc 20036/24/A hrsz.-ú, 

természetben Győri kapu 12/A. szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés módosítása

 Miskolc Holding Zrt. 

2022. 05. 03. napján a szerződés aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

Miskolc Holding Zrt.
2022. 03. 24. napján a szerződés aláírása megtörtént.

Herman Ottó Múzeum A létszám bővítése érdekében a múzeum álláspályázatokat tett közzé (múzeum 

honlapja, Pulszky Társaság honlapja, Könyvvizsgálói Kamara), melyekre 26 pályázat 

érkezett. Az állásinterjúk folyamatosan zajlanak.

A határozat végrehajtásra került.

A korábbi engedélyezett 124 fős létszámkeret 137 főre emelkedett a 

közgyűlési határozattal. A végrehajtás eredményeképpen az 

intézményből távozó munkatársak pótlásával együtt 11 fő munkavállaló 

felvétele történt meg, 2022.09.15-től további 2 fő, 2022.10.01-től 

további 2 fő felvételére került sor. Ezzel jelenleg a teljes 

létszámállomány 129 fő.

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

19/2022. (III.3.) Javaslat ingatlanrész térítésmentes használatba adására a MESZEGYI részére

21/2022. (III.3.) A Herman Ottó Múzeum létszámkeret emelésének jóváhagyása A meghirdetett munkakörök betöltésére nem 

minden esetben sikerül a megfelelő személyt 

kiválasztani (például nincs jelentkező, vagy a 

jelentkezőnek nincs megfelelő végzettsége). 

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás 1 fő 

esetében munkáltatói, 1 fő esetében 

munkavállalói oldalról történt. Ezen kívül 

további 5 (nem új felvételes) munkavállaló 

felmondott.

A létszámbóvítés az 

intézményi struktóra 

fokozatos bővítéséhez 

kapcsolódik, lépcsőzetesen 

lett betervezve. A várható 

költségnövekedések miatti 

óvatosság elve (gazdasági 

helyzet, háborús hatások) 

miatt a teljes 

létszámbővítésre 

fokozatosan kerül sor.

nincs
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HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

22/2022. (III.3.) A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal fenntartói megállapodás megkötése Kulturális és Sport Osztály A fenntartói megállapodás előkészítése és a szerződéses felületre feltöltése 

megtörtént.

201.263/2022 iktatószámmal közszolgáltatási megállapodástkötött 

MMJV Önkormányzata és a Miskolci Csodamalom Bábszínház 2022. 

április 1. napjával.

23/2022. (III.3.) Miskolc Megyei Jog Város Önkormányzata és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság közötti közszolgáltatási szerződés megkötése

Kulturális és Sport Osztály A fenntartói megállapodás előkészítése és a szerződéses felületre feltöltése 

megtörtént.

201.265/2022 iktatószámmal közszolgáltatási megállapodástkötött 

MMJV Önkormányzata és a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2022. 

március 29. napjával.

24/2022. (III.3.) Csatlakozás az Európai Fórum a Városok Biztonságáért (EFUS) nemzetközi együttműködési hálózathoz Koordinációs Osztály A csatlakozási dokumentáció kitöltésre és előterjesztésre került. A tagfelvétel megvalósult.

25/2022. (III.3.) A polgármester 2022. évi szabadságával kapcsolatos döntések Önkormányzati Igazgatási Osztály Végrehajtva.

26/2022. (III.3.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről Önkormányzati Igazgatási Osztály Végrehajtva. Végrehajtva.

27/2022. (III.3.) Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása, a Miskolc, 01428/20, 01428/21 hrsz.-ú 

ingatlanok területére

Főépítész A 4/2022. (III.7.) rendelettel  a MÉSZ módosítva lett.

28/2022. (IV.7.) Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására Kulturális és Sport Osztály A döntés alapján a díjátadás teljes körű előkészítése megtörtént 

(rendezvényszervezés, gyűrűk, plakettek rendelése, vendéglátás, meghívók, 

emléklapok megrendelése, Pro Urbe kiadvány elkészíttetése, díjak kifizetése).

2022. május 11. napján a díjak átadása a Miskolci Nemzeti Színházban 

ünnepélyes keretek között megtörtént.

29/2022. (IV.7.) Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása, a Miskolc, József Attila u 4778/8 hrsz.-ú 

ingatlanok területére

Főépítész Az 5/2022. (IV.8.) rendelettel a MÉSZ módosítva lett.

30/2022. (IV.7.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között városüzemeltetési 

közfeladatok ellátására létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása

Városfejlesztési Főosztály Szerződés aláíráa Felek részéről 2022. május 2. napján megvalósult. 1. - 2. pont tekintetében: Végrehajtva

31/2022. (IV.7.) Ingatlanhasználat biztosítása az Egy Esély Civil Szervezet részére Miskolc Holding Zrt. 2022. 04. 11. napján a szerződés aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

32/2022. (IV.28.) Egyedi szociális hatósági ügyekben fellebbezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
 Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

33/2022. (IV.28.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó vezetői nyilatkozatok elfogadása

Gazdálkodási Főosztály A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 

370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 11.  § (1) bekezdése értelmében tett vezetői 

nyilatkozatok a határozattal felfogadásra kerültek.

A nyilatkozatok elfogadásán túl további teendő nincs.

34/2022. (IV.28.)
Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2021. évi tájékoztató 

tudomásul vétele

Gazdálkodási Főosztály Az Állami Számvevőszék 2011. évben országos vizsgálat keretén belül ellenőrzést 

végzett a helyi önkormányzatoknál, melynek részeként vizsgálta Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerét is. A vizsgálati időszak döntően 

a 2007-2010. évekre terjedt ki, mely évekre vonatkozóan az ellenőrzés azt vizsgálta, 

hogy az önkormányzatok gazdálkodásuk során biztosítani tudták-e a tartós pénzügyi 

egyensúlyt és utóellenőrzés keretében azt is áttekintették, hogy a korábbi évek 

ellenőrzései során tett ÁSZ javaslatok milyen módon hasznosultak.A Jelentéssel 

összefüggésben a Közgyűlés a II-30/2329/2012. sz. határozatával Intézkedési tervet 

fogadott el, mely a feladatok meghatározása mellett döntött arról is, hogy a feladatok 

végrehajtásáról a Közgyűlés kapjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodásról szóló 

tájékoztatók során. 

Az Intézkedési Tervből adódó feladatok 2021. évi végrehajtásáról adott számot, és 

egyben érintette az egyes feladatokkal kapcsolatos korábbi intézkedéseket, 

döntéseket, eredményeket. A határozat elfogadása további intézkedést nem igényelt.

A 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési 

Tervben foglalt feladatok 2021. évi végrehajtásáról kapott tájékoztatást a 

Közgyűlés.

35/2022. (IV.28.)
Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 

milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitel biztosításáról szóló 379/2021. (IV.14.) határozatának módosítása

Gazdálkodási Főosztály Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat fizetési 

számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az Önkormányzat 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, 

valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitel biztosításáról szóló 379/2021. 

(IV.14.) számú határozatának módosításáról, mely szerint a beszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjével kötendő szerződés legkorábban 2022. október 1-től lép hatályba, 

mely 2023. december 31-ig terjedő határozott időtartamra szól, kiegészülve azzal, 

hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő évenkénti megkötése 

javasolt.

Közbeszerzési eljárás 2021.06.29. nappal visszavonásra került, az új 

beszerzési eljárás megíndítására 2022. április hónapban került sor.

36/2022. (IV.28.) Közterületek elnevezése Főépítészi Kabinet Végrehajtása megtörtént.

37/2022. (IV.28.)
A Miskolc, Csengey Gusztáv utca 10. szám alatti ingatlan (Művészeti Iskola) hasznosításával kapcsolatos döntések 

meghozatala

Vagyongazdálkodási Osztály A Tankerület vagyonkezelési szerződése és a MKK használati szerződése szerkesztés 

alatt van. A használatbavételi engedély megszerzése után lehet a szerződéseket 

megkötni.

A Művészeti Iskola a használatbavételi 

engedélyét még nem kapta meg. Az engedély 

hiányában nem adhatjuk át az ingatlant.

38/2022. (IV.28.) a Kárpát-medence Népviseletei Gyűjteménnyel összefüggő jogviszonyok rendezése
Vagyongazdálkodási Osztály Végrehajtva. A határozat végrehajtva, az adományozási szerződés megkötésre került.

39/2022. (IV.28.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság közötti fenntartói megállapodás megkötése

Kulturális és Sport Osztály A fenntartói megállapodás előkészítése és a szerződéses felületre feltöltése. A 

szerződés a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft részéről aláírásra került.

Közszolgáltatási megállapodást kötött MMJV Önkormányzata és a 

Miskolci Nemzeti Színház 2022. június 2. napjával.

Herman Ottó Múzeum A létszám bővítése érdekében a múzeum álláspályázatokat tett közzé (múzeum 

honlapja, Pulszky Társaság honlapja, Könyvvizsgálói Kamara), melyekre 26 pályázat 

érkezett. Az állásinterjúk folyamatosan zajlanak.

A korábbi engedélyezett 124 fős létszámkeret 137 főre emelkedett a 

közgyűlési határozattal. A végrehajtás eredményeképpen az 

intézményből távozó munkatársak pótlásával együtt 11 fő munkavállaló 

felvétele történt meg, 2022.09.15-től további 2 fő, 2022.10.01-től 

további 2 fő felvételére került sor. Ezzel jelenleg a teljes 

létszámállomány 129 fő.

21/2022. (III.3.) A Herman Ottó Múzeum létszámkeret emelésének jóváhagyása A meghirdetett munkakörök betöltésére nem 

minden esetben sikerül a megfelelő személyt 

kiválasztani (például nincs jelentkező, vagy a 

jelentkezőnek nincs megfelelő végzettsége). 

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás 1 fő 

esetében munkáltatói, 1 fő esetében 

munkavállalói oldalról történt. Ezen kívül 

további 5 (nem új felvételes) munkavállaló 

felmondott.

A létszámbóvítés az 

intézményi struktóra 

fokozatos bővítéséhez 

kapcsolódik, lépcsőzetesen 

lett betervezve. A várható 

költségnövekedések miatti 

óvatosság elve (gazdasági 

helyzet, háborús hatások) 

miatt a teljes 

létszámbővítésre 

fokozatosan kerül sor.

nincs
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40/2022. (IV.28.) Kosárlabda félpályák térítésmentes használatba vétele és üzemeltetésbe adása

Kulturális és Sport Osztály Az üzemeltetési szerződés 2. sz. módosításának előkészítése és a szerződéses 

felületre történő feltöltése.

A 2. sz. üzemeltetési szerződés módosítása MMJV Önkormányzata és a 

Miskolci Sportcentrum Kft. között 2022. június 10. napján lépett 

hatályba.

41/2022. (IV.28.)
a Magyar Labdarúgó Szövetség által korábban telepített műfüves futballpályák felújítására vonatkozó 2022. évi 

pályázat hiánypótlásának benyújtása és önrész biztosítása

Kulturális és Sport Osztály Hiánypótlásként benyújtásra kerültek a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok a 

Magyar Labdarúgó Szövetség felé 2022. május 05. napján.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2022. szeptember 14. napján megküldte 

MMJV Önkormányzata részére a 3 db együttműködési megállapodást, 

amelyet Dr. Vági Márton főtitkár úr már aláírt. A szerződés nyilvántartó 

rendszerben történő jóváhagyást követően Polgármester Úr fogja aláírni, 

amelyet az Önkormányzat visszaküld az MLSZ részére. Felújítás 

megvalósulása: az MLSZ tájékoztatása alapján, az együttműködési 

megállapodás aláírását és a becsült önrész átutalását követően, 

lefolytatnak egy beszerzési eljárást a Kivitelező kiválasztására és a 

pontos vállalkozói árra vonatkozóan. A vállalkozási szerződés 

hatálybalépését követően átadják a munkaterületet és onnantól számítva 

pályamérettől függően 30-60 nap végteljesítési határidő + 30 nap 

műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása – de természetesen 

előteljesítéssel élhet a vállalkozó. 

42/2022. (IV.28.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési 

jelentésének jóváhagyása

Belső Ellenőrzési Osztály Az ellenőrzések elrendelésére sor került. Az elvégzett ellenőrzések tekintetében lezárt ellenőrzési jelentések.

43/2022. (IV.28.) a Közgyűlés Pénzügyi Bizottságával kapcsolatos döntés meghozatala
Önkormányzati Igazgatási Osztály Végrehajtva. Végrehajtva.

44/2022. (V.26.)
a Miskolc Holding Zrt. által megkötendő, legfeljebb 4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre szóló hitelhez 

kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó ingatlanfedezetek jóváhagyása

Miskolc Holding Zrt.

Gazdálkodási Főosztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a Miskolc Holding Zrt. által 

megkötendő, legfeljebb 4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre szóló hitelhez 

kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó 

ingatlanfedezetek jóváhagyását. Holding: A Miskolc Holding Zrt. módosított AKÜ 

kérelmét az Államkincstár 2022.05.16-án továbbította a minisztériumok felé. 

Ajánlatkérés 4 pénzintézet felé megküldésre került.

A hitelhez kapcsolódó kormányengedélyről információval még nem 

rendelkezünk. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV törvény 10. §-ban 

foglaltaknak megfelelő kormányengedély 

megléte

45/2022. (V.26.)
a Miskolc Holding Zrt. által megkötendő, legfeljebb 4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre szóló hitelhez 

kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadandó komfortlevél jóváhagyása

Miskolc Holding Zrt. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Miskolc 

Holding Zrt. által megkötendő, legfeljebb 4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre 

szóló hitelhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

kiadandó komfortlevelet. Holding: A Miskolc Holding Zrt. módosított AKÜ kérelmét 

az Államkincstár 2022.05.16-án továbbította a minisztériumok felé. Ajánlatkérés 4 

pénzintézet felé megküldésre került.

A hitelhez kapcsolódó kormányengedélyről információval még nem 

rendelkezünk. Holding: UniCredit Bank Hungary Zrt. Forgóeszközhitel 

3 havi BUBOR-hoz kötött kamatfelár 0,72%-os ajánlata, szerződéskötés 

folyamatban van.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV törvény 10. §-ban 

foglaltaknak megfelelő kormányengedély 

megléte

46/2022. (V.26.)
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

Gazdálkodási Főosztály Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Miskolc 

Holding Zrt. által megkötendő, legfeljebb 4 milliárd Ft összegű, 10 éves futamidőre 

szóló hitelhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalt 

kötelezettséget.

A hitelhez kapcsolódó kormányengedélyről információval még nem 

rendelkezünk.

47/2022. (V.26.)
a Miskolc Holding Zrt. által megkötendő, 1,8 milliárd Ft összegű, éven belüli lejáratú hitelhez kapcsolódó, Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó kezesség jóváhagyása

Miskolc Holding Zrt. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Miskolc 

Holding Zrt. által megkötendő, 1,8 milliárd Ft összegű, éven belüli lejáratú hitelhez 

kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó kezességet.  

Holding:  Az OTP Bank Nyrt. És a Miskolc Megyei Jogú Önkormányzata közötti 

Kezességi megállapodás (készfizető kezesség) 2022.07.18. napján aláírásra került.

A hitelhez kapcsolódó kormányengedélyről információval még nem 

rendelkezünk.   Holding:   Az 1,8 Mrd Ft-os hitel lehívásra került

48/2022. (V.26.) Az Önkormányzat rendelkezésére tartott folyószámla-hitelkeret összegének módosítása

Gazdálkodási Főosztály Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a 

rendelkezésére tartott folyószámla-hitelkeret összegének 3 milliárd Ft-ról 4 milliárd 

Ft-ra történő átmeneti emelését, azzal, hogy a módosított hitelkeret összege a Bank 

által meghatározott rendelkezésre tartás napjától, de legkorábban 2022. július 1-től a 

beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő szerződés hatályba lépéséig, de 

legfeljebb 2022. december 30-ig tartó határozott időtartamra történhet.

A hitelkeret az elfogadott közgyűlési határozat értelmében 2022. július 1-

én megemelésre került.

49/2022. (V.26.)
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. – jogutódja Miskolc Holding Zrt. – által kibocsátott kötvény 

visszafizetéséhez kapcsolódó önkormányzati fedezet biztosítására

Gazdálkodási Főosztály Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta, hogy MIK 

Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. – jogutódja a Miskolc Holding Zrt. – által 

kibocsátott „Várost építünk I. - Miskolc Kötvény” és „Várost építünk II. - Miskolc 

Kötvény” pénzügyi rendezéséhez 1 milliárd Ft forrást biztosít ingatlanértékesítés 

bevételének növelésével „Kötvény visszafizetése” jogcímen. 

A forrás biztosítására Polgármesteri hatáskörben a 2022. júliusi 

előirányzat módosítás keretében került sor. A Közgyűlés tájékoztatására 

a  2022. I.féléves korrekciója keretében történik.

50/2022. (V.26.) A Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása Helyi Választási Iroda Végrehajtva. Végrehajtva.

51/2022. (V.26.) Egyedi szociális hatósági ügyben fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Önkormányzati Igazgatási Osztály Végrehajtva.

52/2022. (V.26.) Fellebbezés elbírálása egyedi közterület-használati ügyekben
Önkormányzati Igazgatási Osztály Végrehajtva.

53/2022. (V.26.)

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása, a Miskolc, 21804, 21805, 046/2, 49003/1, 

49003/6, 49003/7, 47511/5, 47511/21, 47511/23, 47511/27, 47511/30, 47511/31, 47511/32, 47511/34, 47511/35, 

47511/40, 47511/42, 47511/44, 47511/45, 47511/46, 47511/47, 47511/48 hrsz.-ú ingatlanok területére

Főépítész A 10/2022. (V.30.) rendelettel a MÉSZ módosítva lett.

54/2022. (V.26.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. között közszolgáltatási 

szerződés megkötése

MIHŐ Kft. 1. pont tekintetében: A közszolgáltatási szerződés 2022. június 13-i dátummal 

aláírásra került.

2. pont tekintetében: A MIHŐ Kft. a határozati pont szerint jár el.

3. pont tekintetében: A megszüntető okirat 2022. június 13-i dátummal aláírásra 

került.

1. pont tekintetében: Végrehajtva

2. pont tekintetében: Folyamatosan

3. pont tekintetében: Végrehajtva

55/2022. (V.26.)
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 66/2020. 

(VI.17.) sz. határozat módosítása

MIHŐ Kft.

Önkormányzati Igazgatási Osztály 

A MIHŐ Kft. a módosított határozatban foglaltaknak megfelelően látja el feladatait. Folyamatosan
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57/2022. (V.26.) A Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadása Koordinációs Osztály A beszámoló a Közgyűlés elé terjesztésre került. A beszámolót a Közgyűlés elfogadta.

58/2022. (V.26.) a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021. évi beszámolójának elfogadása Polgármester A beszámoló teljesült, elfogadásra került. További vérehajtást nem igényel.

59/2022. (V.26.) A Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Koordinációs Osztály A beszámoló a Közgyűlés elé terjesztésre került. A beszámolót a Közgyűlés elfogadta.

60/2022. (V.26.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadása

Szociális és Köznevelési Osztály A beszámoló a 60/2022. (V.26.) számú határozattal elfogadásra, valamint a 

gyámhivatal részére megküldésre került.

Az Önkormányzat eleget tett május 31-ig a jogszabályban előírt 

kötelezettségének.

61/2022. (V.26.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 

alapító okiratának módosítása és a kapcsolódó intézkedések megtétele

Lakosságszolgálati Főosztály A Közgyűlés által elfogadott anyag megküldésre került a Magyar Államkincstár 

részére. A MÁK a módosítást és az új egységes szerkezetű alapító okiratot befogadta.

A MIÓVI és tagintézményei 2022. szeptember 1-jén az Államkincstár 

által jóváhagyott, alapító okiratban meghatározott gyermeklétszám 

figyelembevételével kezdete meg a 2022/2023-as nevelési évet.

62/2022. (V.26.)
A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó négy ingatlan 

térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés módosítása

Vagyongazdálkodási Osztály A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő 

Iskolának helyet adó  négy darab ingatlan térítésmentes használatba adásáról szóló 

szerződés módosítása 2022.07.21. napján megtörtént a Nő A Siker Alapítvány és  

MMJV Önkormányzata között.

A határozat végrehajtva, a szerződés módosítása megtörtént.

63/2022. (V.26.)

Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési-és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc, 40592/3, 40592/10, 40592/11, 40593/4, 40593/5, 40593/6, 40593/17, 

40597/13 hrsz.-ú ingatlanokra

Főépítészi Kabinet Településrendezész szerződés aláírása van folyamatban.

64/2022. (VI.23.)
CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos döntés 

meghozatala

Humánerőforrás Osztály A munkabér változása miatt, 100769-3/2022. iktatószámon az ügyvezető, Bíró Tibor 

munkaszerződésének módosítása megtörtént.

A Társaság ügyvezetője részére munkabéremelés. 

65/2022. (VI.23.) Egyedi szociális hatósági ügyben fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozat végrehajtva.

66/2022. (VI.23.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok felügyelőbizottsági tagjainak 

visszahívása

Stratégiai Osztály FB tagjainak visszahívás tudomásulvételéről szóló nyilatkozattétele megtörtént. Az 

alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben minden közalapítvány 

tekintetében elkészült. A változásbejegyzési kérelem a Miskolci Törvényszékhez 

határidőben benyújtásra került.

A Miskolci Törvényszék 2022.08.31. napján hozott végzéseivel a 

változásokat jóváhagyta. 

67/2022. (VI.23.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok új felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztása

Stratégiai Osztály, Önkormányzati 

Igazgatási Osztály

Az újonnan megválasztott FB tagok részéről megtörtént az elfogadó nyilatkozatok 

megtétele. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben minden 

közalapítvány tekintetében elkészült.  A változásbejegyzési kérelem a Miskolci 

Törvényszékhez határidőben benyújtásra került.

A Miskolci Törvényszék 2022.08.31. napján hozott végzéseivel a 

változásokat jóváhagyta. 

68/2022. (VI.23.)
Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke lemondásának tudomásulvétele és új kuratóriumi 

elnök kijelölése

Stratégiai Osztály, Önkormányzati 

Igazgatási Osztály

Tóth Csaba új elnök és Herendy Adrienn kuratóriumi elnök megtették az elfogadó 

nyilatkozatot. Elkészült a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, 

majd a Miskolci Törvényszék felé határidőben benyújtásra került a 

változásbejegyzési kérelem.

A Miskolci Törvényszék 2022.08.31. napján hozott végzéseivel a 

változásokat jóváhagyta. 

69/2022. (VI.23.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolt 

társaságok felügyelőbizottsági tagjai díjazásának megállapítása

Miskolci Nemzeti Színház 

Nonprofit Kft.

 Miskolci Szimfonikus Zenekar 

Nonprofit Kft.

 Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft.

 Miskolci Kulturális Központ 

Nonprofit Kft.

CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató 

Nonprofit Kft.

Miskolci Sportcentrum Korlátolt 

Felelősségű Társaság

 ügyvezetése

A Miskolci Sportcentrum Kft. Felügyelőbizottság tagjainak megbízási szerződése 

módosításra került 2022. július 01. napjától a megemelt tiszteletdíj vonatkozásában. 

Bábszínház:A közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a gazdasági 

társaság, a felügyelőbizottsági tagjainak a megbízási szerződéseit módosította a 

határozatban szereplő összeggel. CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft.: 

A közgyűlési határozat alapján a munkaügy és a bérszámfejtás tájékoztatva lett a 

határozat megküldésével. A változásról az adóhatóság tájékoztatása megtörtént a 

szükséges dokumentumok beküldésével. MNSZ.: A Miskolci Nemzeti Színház 

Nonprofit Kft a felügyelő bizottsági tagok szerződésének módosítását elkészítette.

A Miskolci Sportcentrum Kft. Felügyelőbizottság tagjai 2022. július 

hónaptól emelt tiszteletdíjban részesülnek. Bábszínház: A közgyűlési 

határozatban foglaltaknak megfelelően a felügyelőbizottsági tagok 

díjazását 2022. július 1. napjától felemeltük. CINE-MIS Moziüzemi 

Szolgáltató Nonprofit Kft.: A határozatban foglaltak szerint a 

felügyelőbizottságok tagjainak díjazása 2022. július 1. napjától 

módosításra került.

70/2022. (VI.23.)
A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának, 

Felügyelőbizottságának díjazásához kapcsolódó döntések

Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Humánerőforrás Osztály, mint közreműködő a határozatban foglaltaknak eleget 

tett.Ikt. sz: 101016/2022, 101017/2022,101018/2022, 101019/2022,101020/2022, 

101021/2022, 1010222/2022, 101023/2022, 101024/2022, 101025/2022, 

101026/2022 megbízási szerződésmódosítások elkészítése, megküldése a Miskolc 

Holding Zrt. részére.   Holding:    Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díja a 

határozatnak megfelelően kerül kifizetésre.

Az Igazgatóság és a FelügyelőbIzottság tagjainak a díjazás módosulása 

realizálódott.   Holding:   Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok 

díja a határozatnak megfelelően kerül kifizetésre.

MVK Zrt.

A 2021. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2021. évi Éves Pénzügyi 

Ellentételezés összegének elfogadása
56/2022. (V.26.)

A szerződés nyilvántartó 

programban Szilágyi 

Kornél Gazdálkodási 

osztályvezető indoklása a 

következő: "A 2021. évre 

vonatkozó veszteség 

ellentételezés összege a 

Közgyűlés 56/2022. 

(V.26.) számú 

határozatával elfogadásra 

került. Az Önkormányzat 

nyilvántartásaiban a 

kötelezettség előírásra 

került. A 2022. évi 

költségvetés az 

ellentételezésre fedezetet 

nem tartalmaz, így a 

megállapodás egyelőre 

nem megköthető. Az 

üggyel kapcsolatban Dukai 

Zoltán vezérigazgató úr 

tájékoztatása is 

megtörtént."

 A Közszolgáltatási 

Szerződés értelmében a 

megállapodás megkötése 

elengedhetetlen.

A szerződés nem került aláírásra.Az MVK Zrt. részéről a szerződés elkészült, a szerződés véleményező felületre 

19452 szerződés azonosítóval feltöltésre került.  



A Közgyűlés 133/2022. (X.27.) számú határozatának melléklete

BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉS A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYE
ESETLEGES AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK 

ÉS AZOK HATÁSA

A VÉGREHAJTÁS 

ELMARADÁSÁNAK 

OKA

ESETLEGES 

MÓDOSÍTÁSRA 

VAGY TOVÁBBI 

SZÜKSÉGES 

INTÉZKEDÉSRE 

VONATKOZÓ 

JAVASLAT

HATÁROZAT SZÁMA, TÁRGYA

71/2022. (VI.23.) Közétkeztetéshez kapcsolódó döntések meghozatala

Szociális és Köznevelési Osztály A Miskolci Közintézmény-működtető Központ és a Miskolci Egyesített Szociális, 

Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény részére megküldésre került a 2022. 

szeptember 1. napjától alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 

szóló határozat, valamint szintén az e naptól hatályos térítési díjakat tartalmazó 

rendelet. 

2022. szeptember 1. napjától az új térítési díjakat alkalmazzák az  

Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti-, valamint 

köznevelési intézmények, melyekben biztosított lesz az étkeztetési 

szolgáltatás színvonalának fenntartása és a jogszabályi kötelezettségek 

teljesítése.

72/2022. (VI.23.)
Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési- és tervezési szerződés jóváhagyása, valamint kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítás a Miskolc 23365/43 hrsz.-ú ingatlan, DAM déli részének területére

Főépítészi Kabinet Településrendezész szerződés aláírásra került, a településrendezési eszközök 

tervezése van folyamatban.

73/2022. (VI.23.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 379/2021. (VI.14.) számú határozata módosítása

Gazdálkodási Főosztály Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 379/2021. (VI.14.) 

számú határozata módosításáról döntött. Jóváhagyta a szükséges beszerzési eljárás 

lefolytatását az Önkormányzat  - beleértve a költségvetési szervek (intézmények)- 

bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, 

valamint 4 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitel biztosításáról. A beszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő szerződés legkorábban 2022. október 1-től 

hatályos, mely 2023. december 31-ig terjedő határozott időtartamra szól, kiegészülve 

azzal, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő évenkénti megkötése 

javasolt.

A beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a bankszámlaszerződések 

aláírása folyamatban van.

74/2022. (VI.23.) a Hejő patak medrét képező ingatlanok megszerzésének kezdeményezése

Vagyongazdálkodási Osztály Az Önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogára vonatkozóan az igénylést elküldte az 

ÉMVÍZIG-nek, az állami eljárás további folyamataira várunk.

75/2022. (VI.23.) Ingatlanrész értékesítése a „Napfényt az életnek” Alapítvány részére Miskolc Holding Zrt. 2022. 08. 01. napján a szerződés aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

76/2022. (VI.23.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CINE-MIS Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés 

megkötése

Kulturális és Sport Osztály A fenntartói megállapodás előkészítése és a szerződéses felületre feltöltése. A 

szerződés a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft részéről aláírásra került.

Közszolgáltatási megállapodást kötött MMJV Önkormányzata és a Cine-

Mis Nonprofit Kft. 2022. július 19. napjával.

77/2022. (VI.23.) az időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatása

Koordinációs Osztály A kérelmet benyújtó nyugdíjas szervezetekkel a támogatási szerződések megkötésre 

kerültek.

A kérelmet benyújtó nyugdíjas szervezetekkel a támogatási szerződések 

megkötésre kerültek. (Kérelmek benyújtására év végéig van lehetőség.) 

78/2022. (VI.23.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálata

Szociális és Köznevelési Osztály A felülvizsgálat a 78/2022. (VI.23.) számú határozattal elfogadásra, valamint a 

jogszabály által előírt szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.megküldésre 

került.

Az Önkormányzat eleget tett a jogszabályban előírt kötelezettségének.

79/2022. (VI.23.) A Miskolc Holding Zrt. 2022. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása

Miskolc Holding Zrt. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Miskolc 

Holding Zrt. 2022. évi ingatlangazdálkodási tervét.      A határozat végrehajtása 

folyamatos.

1. pont: Tudomásul véve

2. pont: Tudomásul véve

3. pont: Folyamatban

4. pont: Tudomásul véve. A lakáscélú és kereskedelmi ingatlanok 2022. évi 

önkormányzati költségvetésben tervezett értékesítésén felül nem realizálódott bevétel.

5. pont: Az ingatlanok hirdetése és az ingatlanokra vonatkozó értékbecslések 

megrendelése folyamatos, egyes ingatlanok értékesítésére vonatkozó közgyűlési 

előterjesztés benyújtása a 2022. szeptember 29-i közgyűlésre megtörténik.

6. pont: Tudomásul véve

7. pont: 111.549 ezer Ft teljesítve

8. pont: 2022.07.31-ig 6 M Ft realizálva.

9. pont: Tudomásul véve

10. pont: Tudomásul véve

11. pont: A határozat keltétől a) pont szerinti javaslat már több ízben benyújtásra 

került jóváhagyásra. A b) pont szerinti méltányosság gyakorlására nem került sor.

A Miskolc Holding Zrt.2022. évi ingatlangazdálkodási terve  Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésével 

összhangban került elfogadásra.

80/2022. (VI.23.) A Közgyűlés 2022. II. félévi munkatervének megállapítása
Önkormányzati Igazgatási Osztály A Közgyűlés a munkatervet elfogadta, további intézkedést nem igényel. Végrehajtva.

81/2022. (VI.23.) A 2021. II. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Önkormányzati Igazgatási Osztály A Közgyűlés a beszámolót elfogadta, további intézkedést nem igényel. Végrehajtva.

82/2022. (VI.23.) A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Önkormányzati Igazgatási Osztály A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, további intézkedést nem igényel. Végrehajtva.

83/2022. (VI.23.)

a „Miskolc-Lillafüredi függőkertek támfal helyreállítás” című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a 

Közgyűlés utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz 

szükséges önrész biztosítása

Városfejlesztési Főosztály Végrehajtva.

84/2022. (VI.23.)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei és minősített többségi tulajdonú gazdasági 

társaságai, valamint a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló követelések, kötelezettségek 

hosszútávú rendezésére vonatkozó döntések

Miskolc Holding Zrt. A 84/2022. (VI.23.) sz. határozat végrehajtási határideje 2024. november a 

közgyűlési előterjesztés benyújtására, illetve 2024. december a megállapodások 

megkötésére. 

A teljesítési határidő tehát még nem telt, a megállapodások megkötése érdekében az 

egyeztetések folynak, egyelőre konkrét eredmény, amiről beszámolhatnánk, nincs. A 

Miskolc Holding Zrt. mindent megtesz a határidőben történő teljesítés érdekében.

85/2022. (VI.23.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozati javaslatokat a Közgyűlés nem fogadta el, ezért azok végrehajtásával 

kapcsolatban nem merült fel további feladat.

Nem értelmezhető.

86/2022. (VI.23.) Varga Andrea Klára alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozati javaslatokat a Közgyűlés nem fogadta el, ezért azok végrehajtásával 

kapcsolatban nem merült fel további feladat.

87/2022. (VI.23.) Szopkó Tibor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozati javaslatokat a Közgyűlés nem fogadta el, ezért azok végrehajtásával 

kapcsolatban nem merült fel további feladat.

88/2022. (VI.23.) Badány Lajos alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Önkormányzati Igazgatási Osztály A határozati javaslatokat a Közgyűlés nem fogadta el, ezért azok végrehajtásával 

kapcsolatban nem merült fel további feladat.

89/2022. (VI.23.) a Közgyűlés Rendészeti Bizottságával kapcsolatos döntés meghozatala
Önkormányzati Igazgatási Osztály Végrehajtva. Végrehajtva.


