
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. március 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
IV-45/4670/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Szolártsik tér 4. és 9.sz. alatti, volt egyházi tulajdonú 

ingatlanok visszaadása. 
 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Va: 
29.894/1996.sz. a Miskolc-Görömböly, Szolártsik tér 4. és 9.sz.alatti, volt 
egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy  a 2860.számú tulajdoni lapon felvett 

42.614 hrsz.-ú, 1.813 m2 térmértékű, "kultúrház" megnevezésű 
Miskolc,Szolártsik tér 4.sz.alatti ingatlan (Budai Nagy Antal 
Művelődési Ház) - tekintettel arra, hogy az ingatlan nem tartozik az 
1991. évi XXXII. törvény hatálya alá - megtartandó önkormányzati 
tulajdonban, így a Miskolc-Görömböly Római Katolikus Egyházközség 
részére természetben történő visszaadásához nem járul hozzá. 

 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az intézményt 1996. május 1-étől az 
egyház - külön megállapodás alapján - meghatározott időpontokban 
téritésmentesen használja az üzemeltetési- fenntartási költségek 
arányos részének megfizetése mellett, 10 éves időtartamra. 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert hogy a Jogi- és Igazgatási 
Bizottság egyetértésével  az ingatlanátadás elutasítására, illetőleg  a 
használatba adásra vonatkozó megállapodást megkösse. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: 
- a használatra vonatkozó  

megállapodás megkötésében:  Közoktatási és Közművelődési O. 
                                                    Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda 
                                                    Jogi- és Igazgatási Bizottság 
- az ingatlanra vonatkozó 
  megállapodás előkészíté- 
  sében:                                        Vagyonkezelő és Vállalkozói O. 
                                                     Jogi- és Igazgatási Bizottság 
 
Határidő: döntést követő 30 nap 
 
 
 
 



2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 13741.számú tulajdoni lapon felvett 
42.596/2 hrsz.-ú 1.808 m2 térmértékű, "könyvtár , udvar és épület" 
megnevezésű Miskolc, Szolártsik tér 9.sz.alatti ingatlan tulajdonjogát 
téritésmentesen átadja  a Miskolc-Görömböly Római Katolikus 
Egyházközség részére. 
 
A könyvtár áthelyezendő a Budai Nagy Antal Művelődési Házba. Az 
átadással kapcsolatban felmerülő 1.000.000.-Ft összegű költséget az 
Önkormányzat kártalanításként megkéri a központi költségvetésből. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jogi- és 
Igazgatási Bizottság egyetértésével a megállapodást megkösse. 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: 
- az ingatlanátadási  
  megállapodás megkötésében:   Vagyonkezelő és Vállalkozói O. 
                                                     Jogi- és Igazgatási Bizottság 
                                                     Közoktatási és Közművelődési O. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
 
 

Kmft. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                         Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                           polgármester 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó                        
 


