
 

 

  
 
 
 
 
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. május 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

62/2022. (V.26.) számú határozat 
 

Tárgy:  A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskolának helyet adó négy ingatlan térítésmentes 
használatba adásáról szóló szerződés módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó 
ingatlanok térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés módosítása tárgyában” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (6) 
bekezdése alapján – a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskolának helyet adó, Miskolc, 14006 helyrajzi számú, természetben 3529 
Miskolc, Áfonyás utca 33., a Miskolc 14049 helyrajzi számú, természetben 3529 Miskolc, 
Áfonyás utca 18., a Miskolc 14050 helyrajzi számú, természetben a 3529 Miskolc, Áfonyás utca 
16. és a Miskolc, 14051 helyrajzi számú, természetben 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18. szám 
alatti ingatlanok és az azokhoz tartozó ingó vagyonelemek tekintetében 2026. augusztus 31. 
napjáig térítésmentes használatot biztosít a Nő A Siker Alapítvány részére, közcélú 
adományként, a 2021. augusztus 31. napján kelt Megállapodásban rögzített feltételek 
megtartásával. 

 

2. Az Önkormányzat a térítésmentes ingatlan használatot az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. 
Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás 
következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő általános forgalmi adót az 
Önkormányzat számára megtéríteni. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a 
kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy gondoskodjon a szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, 
megszövegezéséről és megkötéséről. 

 

Felelős:                           Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. és 2. pont tekintetében azonnal,  
  a 3. pont tekintetében a határozat kézhezvételét követő 30 napon 

belül  
 

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

A kiadmány hiteléül: 
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kiadó 


