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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. szeptember 29. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
98/2022. (IX. 29.) számú határozat 

 
 

Tárgy:  a Miskolc 77605 helyrajzi számú, természetben a Lyukóvölgyben a Családi 
Mentor Programnak helyet adó ingatlanon található mobil konténerek 
határozatlan időtartamra történő térítésmentes használatba adása a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény részére 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat szociális 
ellátásokkal kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (6) bekezdése 
alapján dönt a Miskolc Lyukóvölgy-Gulyakút településrészen elhelyezkedő, 77605 helyrajzi 
számú ingatlanon található mobil konténerek Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény részére történő térítésmentes használatba adásáról határozatlan 
időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. 
 

2. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény részére a 
térítésmentes használatba adás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (1) bekezdés 8a. pontja szerinti „szociális szolgáltatások és ellátások” 
közfeladat elősegítése céljából, a közüzemi költségek és egyéb terhek megfizetésének 
kötelezettsége, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezéseinek megtartása mellett történik. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 
akként dönt, hogy az Önkormányzat és a MEFI között fennálló, 2021. április 19. napján 
létrejött használatba adási szerződés kerüljön módosításra oly módon, hogy a 77605 
helyrajzi számú, természetben a Lyukóvölgy-Gulyakút településrészen elhelyezkedő 
ingatlanon található mobil konténerek tekintetében a MEFI használati joga közös 
megegyezéssel kerüljön megszüntetésre, valamint a fentiekben meghatározott konténerek 
vonatkozásában a MESZEGYI-vel kerüljön megkötésre a használatba adásra vonatkozó 
szerződés. 
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozat 3. 
pontjában meghatározott szerződésekkel kapcsolatos intézkedésekről. 
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Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1.   3. pont tekintetében azonnal, a 4. pont tekintetében 

a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

………………………. 
kiadó 


