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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. november 24. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
145/2022. (XI.24.) számú határozat 

 
 

Tárgy:  a Miskolc, Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található Vasgyári Rendelőintézetre 
vonatkozó jogviszonyok módosítása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található Vasgyári Rendelőintézetre vonatkozó 
jogviszonyok módosítása tárgyában” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12.§ (10) 
bekezdése alapján akként dönt, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező Miskolc, 
23431/3 hrsz.-ú, természetben a Miskolc, Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található, kivett 
orvosi rendelő megnevezésű, 2863 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Vasgyári 
Rendelőintézet) vonatkozásában az Önkormányzat és a B-A-Z. Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház között 2021. január 1. napjától fennálló térítésmentes használati 
megállapodás hatályát a felek a TOP-6.6.1-16-MI1-2021-00013 azonosító számú „Miskolc, 
Kórház utca 1. szám alatti épületek infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű projekt kapcsán 
az ott kialakításra kerülő orvosi rendelők végleges használatba vételi engedélyének 
kézhezvételét követő 30. napban határozzák meg. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 
törvény 11.§ (13) bekezdése alapján továbbá akként dönt, hogy a Vasgyári Rendelőintézet 
vonatkozásában az Önkormányzat és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet között 2021. 
január 1. napjától fennálló üzemeltetési megállapodás hatályát a felek a TOP-6.6.1-16-MI1-
2021-00013 azonosító számú „Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek infrastrukturális 
fejlesztése” megnevezésű projekt kapcsán az ott kialakításra kerülő orvosi rendelők végleges 
használatba vételi engedélyének kézhezvételét követő 30. napban határozzák meg. 
 

3. Az 1. és 2. pontokban meghatározott ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott egészségügyi alapellátási közfeladatainak ellátása érdekében kívánja 
térítésmentesen a továbbiakban is használni, és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézettel az 
üzemeltetési jogviszonyt folytatni. 
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban meghatározott 
módosító megállapodások megkötése során teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 
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5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban meghatározott 
módosító megállapodásokat aláírja. 

 
Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1-3. pontok tekintetében azonnal, a 4-5. pontok 

tekintetében 2022. december 31.  
 
 

k.m.f. 
 

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

 
A kiadmány hiteléül: 

 
………………………. 

kiadó 


