
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2012. március 22. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

III-55/2493/2012. sz. határozat

Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Magyar  Ökumenikus 
Segélyszervezet között létrejött Ellátási Szerződés módosítása, a Miskolc 13009 hrsz.-ú 
ingatlan helyiségcsoportjának a Segélyszervezet részére történő bérbe adása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között létrejött 
Ellátási Szerződés módosítására, valamint a Miskolc 13009 hrsz.-ú ingatlan 
helyiségcsoportjának a Segélyszervezet részére történő bérbe adására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Önkormányzat és a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet között  2007. július 2.  napján megkötött  „Ellátási  Szerződés” 2.  és 12. 
pontjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

„2./  Megbízó  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Megbízott  részére  családok  átmeneti 
otthonának  működtetése  céljára  határozatlan  időre,  de  maximum  a  feladatellátási 
kötelezettség teljesítésének időtartamára bérbe adja a 3534 Miskolc, Leszih Andor u. 4. sz. 
alatti,  Miskolc 13009 hrsz.-ú ingatlan 926 m2 nagyságú helyiségcsoportját.  A használat 
feltételeit  külön  megállapodás  rögzíti.  A Megbízott  az  ingatlant  kizárólag  a  szerződés 
céljának  megvalósítása  érdekében,  rendeltetésszerűen  használhatja,  azt  el  nem 
idegenítheti,  harmadik  fél  részére  használatba  nem adhatja.  Megbízott  felelős  minden 
olyan kárért, amely a szerződésellenes ill. rendeltetésellenes használat eredménye.”

 „12./  Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól,  illetve addig,  amíg a megbízott  a 
vállalt kötelezettségét szerződés szerint teljesíti.”

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős:                         Humán Főosztály
Határidő:                         2012. március 30.

2.)  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  „Ellátási  Szerződés”  módosításának 
aláírására.

Felelős  :       Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály  
Határidő: 2012. március 30.

   3.) Közgyűlés a Miskolc, Leszih A. u. 4. sz. alatti 13009 hrsz-ú ingatlan intézményi rábízott 
vagyonként átadott részét az Iránytű Szociális Szolgálat vagyonából elvonja, az ingatlan 
önkormányzat  tulajdonát  képező 4/5-öd részét  forgalomképes  vagyonnak minősíti,  a 
MIK Zrt.  kezelésébe adja. Felhatalmazza a MIK Zrt.-t,  hogy a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezettel  az  ingatlan  926  m2 nagyságú  helyiségcsoportjára  vonatkozóan,  - 
családok átmeneti otthonának működtetése céljára - bérbeadás tárgyában a szerződést az 
alábbi feltételekkel megkösse:
A Segélyszervezet  az  ingatlanrész  használatáért  bruttó  20.000,-Ft/hónap  bérleti  díj 
megtérítésére köteles. A Segélyszervezet a bérleti díjon túlmenően megfizeti az ingatlan 
használatával összefüggésben felmerülő rezsi és karbantartási költségeket. A bérleti díj 
határozatlan időre, de maximum az ellátási szerződésben vállalt feladat teljesítésének 
időtartamáig szól.



Felelős:                                                 Polgármester
Végrehajtásért felelős:                        MIK Zrt.
Végrehajtást felügyelő Főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                                             2012. március 30.

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk. Dr. Kriza Ákos sk. 
    jegyző             polgármester

A kiadmány hiteléül

kiadó
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