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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2020. január 30. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

5/2020. (I.30.) számú határozat 
 
 
Tárgy:  A Közgyűlés VIII-101/80.935/2014. számú határozatának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Magyar 
Cserkészszövetséggel létrejött adásvételi szerződés módosítására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 

hozzájárul a Közgyűlés 193/2017. (XI.30.) számú határozatával módosított, a Közgyűlés VIII-
101/80.935/2014. számú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Cserkészszövetség (székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény 3/a.) között 2015. február 
17. napján létrejött adásvételi szerződés módosításához akként, hogy  

a) az adásvételi szerződés 6.1. pontjában foglalt beruházási kötelezettség teljesítési 
határideje 2025. december 31. napjára,  

b) az adásvételi szerződésben rögzített elidegenítési tilalom határideje 2040. december 31. 
napjára módosul, valamint  

c) a szerződés 6.3. pontjában foglalt fenntartási idő a beruházás megvalósításától kezdődő 
húsz évben kerüljön megállapításra.  

Amennyiben a Magyar Cserkészszövetség a jelen határozat alapján meghosszabbított teljesítési 
határidőre az adásvételi szerződésben foglaltak szerint a felújítási (beruházási) 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a nemteljesítési kötbért az Önkormányzat 
részére az adásvételi szerződésben foglaltak szerint megfizetni.  

 
2. A Közgyűlés akként rendelkezik, hogy a beruházási feladatok ellátása az alábbi ütemezés szerint 

történjen:  
a) legkésőbb 2020 évben a kiviteli tervek elkészítése, 
b) legkésőbb 2021 évben a közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
c) legkésőbb 2022. január 1-től a kivitelezés megkezdése a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő dokumentálással. 
 
3. A Közgyűlés akként rendelkezik, hogy a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a Magyar 

Cserkészszövetség kössön a 8483 hrsz.-ú, természetben a Miskolc, Csengey Gusztáv utca 3. sz. 
alatti ingatlan vonatkozásában biztosítást, az épület nem megfelelő műszaki állapotából 
esetlegesen adódó valamennyi kár megtérítése érdekében.  
 
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletének 17. § b) pontja alapján – az irányadó jogszabályi előírások 
figyelembevételével - a Miskolc Holding Zrt. útján gondoskodjon az adásvételi szerződés 
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módosításának előkészítéséről, megszövegezéséről és aláírásáról, azzal, hogy a szerződés jelen 
határozat 1-3. pontjaiban nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal fennmaradnak. 

 
Felelős:       Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály:       Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:   2020. február 14. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

……………………. 
kiadó 


