
 

 

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

 

155/2022. (XII.15.) számú határozat 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei, valamint 
kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai és a Miskolc Holding Zrt., illetve 
tagvállalatai között fennálló kamatkövetelés rendezésével és késedelmi kamat 
felhalmozódásának kizárásával kapcsolatos döntések 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei, valamint kizárólagos tulajdonú 
gazdasági társaságai és a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló 
kamatköveteléssel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:112. §-a alapján utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, 
hogy a késedelmi kamat felhalmozódásának elkerülése érdekében gondoskodjon olyan, az 
általa vezetett elismert vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatokra kötelező hatályú 
követeléskezelési keretszabályzat kidolgozásáról és elfogadásáról, amely Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, költségvetési szervei, valamint a legalább kizárólagos 
tulajdonú gazdasági társaságai tekintetében garantálja a késedelmi kamat felszámításának 
elmaradását. Egyúttal elrendeli, hogy a Miskolc Holding Zrt. Alapszabályában biztosított 
hatáskörében eljárva az Igazgatóság gondoskodjon arról, hogy az előbbiek szerinti 
követeléskezelési keretszabályzattal összhangban álló egyedi szabályzatok megalkotásra és 
elfogadásra kerüljenek az elismert vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok tekintetében. 
 

Felelős:      Polgármester 
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Határidő:    2023. március 31. 

 
 

2. A Miskolc Holding Zrt.-nek, illetve tagvállalatainak Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, költségvetési szerveivel és kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságaival 
szemben fennálló késedelmi kamatkövetelésének rendezése érdekében Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli – a Miskolc Holding Zrt. 
közreműködésével – olyan megállapodás vagy megállapodások kidolgozását és megkötését, 
amelyben meghatározásra kerül a tőketartozás teljesítésének ütemezése, egyúttal biztosítja, 
hogy a Miskolc Holding Zrt. és annak tagvállalatai az előbbiek szerinti kötelezetti kört 
terhelő – a megállapodás megkötéséig fennálló összegű – késedelmi kamat követelésüknek 
nem szereznek érvényt.  
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Határidő:    2023. március 31. 
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 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 
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