
 

 

  
 
 
 
 
 
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. december 15. napján tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

154/2022. (XII.15.) számú határozat 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Holding Zrt. által kibocsátott „Várost építünk - Miskolc Kötvény” és „Várost építünk II. - 
Miskolc Kötvény” visszafizetését követően fennmaradó kötelezettség rendezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Várost építünk - Miskolc 
Kötvény” és „Várost építünk II. - Miskolc Kötvény” kapcsán fennállt visszafizetési 
kötelezettség Miskolc Holding Zrt. (továbbiakban: Holding) által történt teljesítésére 
figyelemmel a jelen határozat 1. számú melléklete szerint 3.030.766.903 Ft-ban, azaz 
Hárommilliárd-harmincmillió-hétszázhatvanhatezer-kilencszázhárom forint összegben 
hagyja jóvá a Miskolc Holding Zrt. felé fennálló önkormányzati fizetési kötelezettség 
összegét.  

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Holdinggal 
szemben jelen határozat 2. számú melléklete szerint „Bérleményszolgáltatás” jogcímen 
2022. szeptember 30. napjával 2.251.341.900 Ft, azaz Kétmilliárd-kétszázötvenegymillió-
háromszáznegyvenegyezer-kilencszáz forint összegű követelést tart nyilván. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy az 
Önkormányzat és a Holding jelen határozat 1. és 2. pontja szerinti követelés-kötelezettség 
állományt egymással szemben kölcsönös beszámítással (kompenzálással) rendezzék, a 
rendezést követően az Önkormányzatnak „kötvény elszámolási maradvány” jogcímen 
779.425.003 Ft, azaz Hétszázhetvenkilencmillió–négyszázhuszonötezer-három forint 
összegű fizetési kötelezettsége áll fenn a Holdinggal szemben. 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a kötvény 
elszámolási maradvány rendezése érdekében az Önkormányzat 2023. évi és 2024. évi  
költségvetésében évente a visszafizetés forrásaként a kötvény elszámolási maradvány 
fedezetét képező ingatlanértékesítési bevétel 75.000.000 Ft, az Önkormányzati lakások 
értékesítése kötvény elszámolási maradvány finanszírozásához bevétel 185.000.000 Ft, 
kötvény elszámolási maradvány törlesztése bérleményszolgáltatás pozitív egyenlegéből 
129.712.501 Ft összegben kerüljenek  jogcímenként betervezésre. 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt továbbá arról, hogy az 
Önkormányzat a 2023. évi és 2024. évi költségvetésébe betervezett források összegét 
évente megkötött - az esetlegesen felmerülő kamatok rendezési módját is tartalmazó - 
megállapodás alapján térítse meg a Miskolc Holding Zrt. részére, valamint felhatalmazza 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét a Miskolc Holding Zrt-vel kötendő 
megállapodások aláírására. 

 



 

 

Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Miskolc Holding Zrt. 

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     1-2. pontok esetén azonnal 
      3. pont esetén 2022.12.31. 
      4-5. pont esetén 2023.03.31., 2024. 03.31. 

 
 

k.m.f. 
 

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

 
A kiadmány hiteléül: 
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kiadó 


