
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. május 2-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
V-64/4713/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Hősök tere 7. és a Déryné u.6.sz. alatti, volt egyházi tulajdonú 
ingatlanok tulajdoni rendezésére. 
 
 
Miskolc  megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc, Hősök 
tere 7. és a Déryné u.6.sz. alatti volt egyházi tulajdonő ingatlanok 
tulajdoni rendezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 

2323.számú tulajdoni lapon felvett Miskolc, I., 2.595/3 hrsz.-ú, 4.864 
m2  térmértékű, Miskolc, Hősök tere 7.sz.alatti, "középiskola" 
megnevezésü  (Földes Ferenc Gimnázium) és Miskolc megyei jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan természetben 
való visszaigénylése helyett a Magyar Katolikus Egyház az 1991. évi 
XXXII.törvény 2.§.-a (4) bekezdésének b) pontja alapján pénzbeli 
kártalanitást kérjen az állami költségvetésből. 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a 431.000 eFt. összegű 
ingatlanforgalmi értéket reálisnak tartja. 
 
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az ingatlanra 2001-ig terjedő 
időszakra  bejegyzett elidegenitési és terhelési tilalom törlésére az 
Egyház akkor intézkedik, amikor a kártalanitási összeget megkapta. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert - a Jogi- és Igazgatási 
Bizottság egyetértésével - a megállapodás aláirására. 
 
Felelős: Polgármester 
Közremüködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály 
Határidő: döntést követő 30 nap 

 
2. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése  egyetért azzal, hogy a 2254 

számú tulajdoni lapon felvett Miskolc, I., 2.501 hrsz.-ú 222 m2 
térmértékű, Miskolc,Déryné u.6.sz.alatti, "lakóház, udvar" 
megnevezésü, Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingatlan természetben történő visszaigénylése 
helyett - az 1991. évi XXXII.törvény 2.§.-a (4) bekezdésének b.) pontja 
alapján - a Magyar Katolikus Egyház pénzbeli kártalanitást kérjen az 
állami költségvetésből. 
 
 
 



 
 
 
A Közgyűlés az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapitott  
23.000 eFt. összegű forgalmi értéket reálisnak tartja. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert - a Jogi- és Igazgatási 
Bizottság egyetértésével - a megállapodás aláirására. 

 
Felelős: Polgármester 
Közremüködik: Vagyonkezelő és Vállalkozói Osztály 
Határidő: döntést követő 30 nap 
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Dr.Szádeczki Zoltán sk.                               Kobold Tamás sk. 
             jegyző                                              polgármester 
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