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84/2018. (VI.19.) számú határozat
Tárgy: A Miskolci Közintézmény-működtető Központ és a Miskolci
Egészségfejlesztési Intézet részére a Miskolc, 2528/1 hrsz-ú,
természetben 3525 Miskolc, Városház tér 13. szám alatti ingatlanból
helységrészek térítésmentes használatba adása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati
rendelet 12. § (3) bekezdése, valamint a 23. § (1) bekezdése alapján a Miskolci
Közintézmény-működtető Központ részére, közfeladatainak ellátása céljából a
Miskolc 2528/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Városház tér 13. szám alatti
ingatlan 659,37 m2 nagyságú helyiségcsoportját, valamint az ingatlan tetőterében
lévő összesen 326,84 m2 nagyságú helyiségcsoportját kizárólagosan, míg 194,09
m2 nagyságú helyiségcsoportját közös használati jelleggel, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. július 1-jétől
határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, térítésmentes
használatba adja azzal, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült
költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott
üzemeltetési közös költség stb.) a Miskolci Közintézmény-működtető Központ
viseli.

2.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15) önkormányzati
rendelet 12.§ (3) bekezdése alapján Miskolc, 2528/1 hrsz-ú, természetben 3525
Miskolc, Városház tér 13. szám alatti ingatlanból 113,86 m2-es kizárólagos
használatú helyiségrészt, továbbá 194,09 m2 közös használatú helyiségrészt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018.
július 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére térítésmentes használatba adja azzal,
hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi,
karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös
költség stb.) a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet viseli.

3.

Az ingatlan udvarát az Miskolci Közintézmény-működtető Központ és a Miskolci
Egészségfejlesztési Intézet egymás közötti megállapodás arányában jogosultak
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használni. A rezsi megfizetésére a használók a közösen használt ingatlanrészek
tekintetében egymás közötti megállapodás alapján kötelesek.
4.

A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1., 2., és 3. pontjaiban
rögzített
feltételekkel a használati szerződések megkötésére.
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