
 

 

 

Ikt. sz.: 106339-0/2022. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága 
 

M E G H Í V Ó 
 

 
Értesítem, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága 
2022. december 14-én (szerda) 13:00 órakor tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi u. 2. III. emelet 
 Közgyűlési terem 
 

Napirendi javaslat: 
 

Nyílt ülés: 

1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció) 
(Közgyűlés 1. napirend) 

2. Javaslat a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (Közgyűlés 2. napirend) 

3. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására (Közgyűlés 4. napirend) 

4. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására (Közgyűlés 5. napirend) 

5. Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására (Közgyűlés 6. napirend) 

6. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában 
(Közgyűlés 8. napirend) 

7. Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési 
szerződés jóváhagyására, valamint a Miskolc 01428/23 hrsz.-ú ingatlan kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítására (Közgyűlés 9. napirend) 



8. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére (Közgyűlés 10. napirend) 

9. Javaslat ingatlan civil szervezet részére történő térítésmentes használatba adása 
tárgyában (Közgyűlés 11. napirend) 

10. Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
szolgáltatásaival összefüggő vagyonjogi döntések meghozatalára (Közgyűlés 12. 
napirend) 

11. Javaslat a „304. sz. főút 0+174 km szelvényben épült körforgalmú csomópont” 
projekthez kapcsolódó közvilágítás vagyonjogi rendezése tárgyában (Közgyűlés 13. 
napirend) 

12. Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában (Közgyűlés 14. napirend) 

13. Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára (Közgyűlés 
15. napirend) 

14. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi Ellenőrzési 
Tervének elfogadására (Közgyűlés 17. napirend) 

15. Javaslat a Közgyűlés 2023. I. félévi munkatervének megállapítására (Közgyűlés 18. 
napirend) 

16. Javaslat a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 25. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonban lévő „lakás” megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésére 

(Bizottsági előterjesztés) 

Zárt ülés: 

17. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. által megkötendő 2, 8 milliárd Ft összegű, 2023. 
január 02. napjától - 2023. december 31. napjáig szóló forgóeszközhitel felvételéhez 
kapcsolódó döntések meghozatalára (Közgyűlés 20. napirend) 

 

 
Miskolc, 2022. december 09. 
 
 
     Tisztelettel: 
 Szarka Dénes s.k. 
 Városgazdálkodási és - üzemeltetési 
 Bizottság Elnöke 


