
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2023. március 2. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
7/2023. (III.2.) számú határozat 

 
Tárgy:  A Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak 

közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvétele és ezen víziközmű 
vagyonelemek MIVÍZ Kft. részére történő vagyonkezelésbe adására 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak közcélú 
adományként történő térítésmentes vagyonátvételére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a 8. § (2) - (3) bekezdései alapján 
dönt a Miskolc Mechatronikai Ipari Park területén lévő ingatlanokon az ÉMOP-1.1.1/AC-
11-2012-00014 azonosító számú projekt keretében ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat 
víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes – összesen nettó 
73.349.660,-Ft, azaz Hetvenhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-hatszázhatvan 
forint nyilvántartási értéken történő –, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat általi 
átvételéről. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pontban rögzített 
víziközmű vagyonelemek térítésmentes tulajdonjogának átvételével egyidejűleg dönt ezen 
víziközmű vagyonelemeknek a MIVÍZ Kft. és az Önkormányzat között 2013. október 29. 
napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési szerződés III. fejezetének 7. pontjában 
foglaltaknak megfelelően a szerződés 1. számú mellékletének kiegészítésével MIVÍZ Kft. 
részére történő vagyonkezelésbe adásáról. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti közcélú 
adományozási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
 

Felelős:                            Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 

Határidő: Az 1-2 pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 

 

4. A Közgyűlés a MIVÍZ Kft. feladataként határozza meg, hogy gondoskodjon a MIVÍZ Kft. 

és az Önkormányzat között 2013. október 29. napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési 

szerződés 1. számú melléklete kiegészítésének előkészítéséről. 

 



 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős: MIVÍZ Kft.  

Végrehajtást felügyelő Osztály Vagyongazdálkodási Osztály 

Határidő:                                       a közcélú adományozási szerződés létrejöttét követő 30 

nap                                                       

 
 

k.m.f. 
 

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

 
A kiadmány hiteléül: 

 
……………………. 

      kiadó 


