Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2018. szeptember 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:
99/2018. (IX.20.) számú határozat
Tárgy:

A Miskolc 38509 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának
térítésmentes megigénylése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat állami
tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának térítésmentes
megigénylésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban foglaltak,
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában lévő, Miskolc 38509 helyrajzi számon felvett kivett udvar, egyéb épület
ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 5522 m2 térmértékű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott vízgazdálkodási
közfeladat ellátás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben
meghatározott vízbázis védelmi közfeladat ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni és a
Szinva-főforrásra víztisztítási technológia kiépítése céljára kívánja felhasználni.

2.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 27. § (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott vízgazdálkodási
önkormányzati közfeladat ellátás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényben meghatározott vízbázis védelmi közfeladat ellátás biztosításához kapcsolódó
közfeladatainak ellátása érdekében az MNV Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában lévő, Miskolc 38509 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett udvar,
egyéb épület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 5522 m2 térmértékű ingatlan ingyenes
vagyonkezelési jogának megszerzését a térítésmenetes tulajdonjog megszerzésére irányuló
igény bejelentésével egyidejűleg, a tulajdonjog megszerzéséig.

3.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás és az ingyenes
vagyonkezelésbe adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4.

Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt Miskolc 38509 helyrajzi számú
ingatlan a Bükki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti terület, valamint
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete által érintett és az
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó
kötelezettségek megtartását és teljesítését.
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5.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 38509 helyrajzi számú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával és ingyenes vagyonkezelésbe adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.

6.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc 38509 helyrajzi számú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására és az ingyenes vagyonkezelésbe adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
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