
 

 

 

Ikt. sz.: 405273/2023. 
 
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 
2023. március 1-én (szerda) 16:00 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 egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 
2024-2026. évekre (Közgyűlés 1. napirend) 

2. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására, a 
költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára 
(Közgyűlés 2. napirend) 

3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában 
(Közgyűlés 3. napirend) 

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és 
településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (Közgyűlés 4. 
napirend) 

5. Javaslat Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén elhelyezkedő (volt katonai 
repülőtér) ingatlanok tulajdoni hányadainak elidegenítésére (Közgyűlés 5. napirend) 

6. Javaslat ingatlan kedvezményes értékesítése a „Szimbiózis” A Harmonikus Együtt-
Létért Alapítvány részére tárgyban (Közgyűlés 6. napirend) 



7. Javaslat a Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak 
közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére (Közgyűlés 7. 
napirend) 

8. Javaslat ingatlanrész térítésmentes használatba adására a MESZEGYI részére 
(Közgyűlés 8. napirend) 

9. Javaslat ingatlan közcélú adományként történő ingyenes használatba adása 
tárgyában (Közgyűlés 9. napirend) 

10. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről (Közgyűlés 12. napirend) 

11. Javaslat Balatonmáriafürdő 88 hrsz.-ú ingatlanon lévő teniszpálya időszakos 
bérbeadására (Bizottsági előterjesztés) 

12. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi Közbeszerzési Tervét érintő döntés 
meghozatalára (Bizottsági előterjesztés) 

 
Zárt ülés: 

13. Javaslat pénzbeli térítés megállapítása határozatlan idejű bérleti jogviszony 
önkormányzati érdekből történő megszüntetéséhez kapcsolódóan (Bizottsági 
előterjesztés) 

14. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások forgalmi értékének jóváhagyására 
bérlők részére történő kedvezményes értékesítés céljából (Bizottsági előterjesztés) 

15. Javaslat lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadására (Bizottsági előterjesztés) 

16. Javaslat jogi személy javára önkormányzati bérlakás biztosítására (Bizottsági 
előterjesztés) 

 
 
Miskolc, 2023. február 24. 
 
 
     Tisztelettel: 
 Szarka Dénes s.k. 
 Városgazdálkodási és - üzemeltetési 
 Bizottság Elnöke 


