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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2019. június 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

44/2019. (VI.20.) számú határozat 
 
Tárgy:  Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő 

hasznosításához szükséges forrás-biztosítás feltételeinek megteremtése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához 
szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a 
„Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében, a 
Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan, mint munkásszállás céljából igénybe 
vehető ingatlan felújítása és apartmanszállás elnevezéssel történő hasznosítása érdekében 
támogatást igényel a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható 
támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Erre 
tekintettel jelen határozatával jóváhagyja a határozat mellékletét képező támogatási 
igénylőlapot, illetve annak támogató szervezet felé történő benyújtását. 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő: azonnal 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pont szerinti beruházás 
megvalósítása érdekében akként dönt, hogy: 

a) jóváhagyja a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan felújításához szükséges 
engedélyes és kiviteli tervekre vonatkozó jogoknak - a tervekkel rendelkezni jogosult 
Miskolc Holding Zrt.-től az általa a tervek megszerzésre fordított összeggel azonos 
összegen történő megvásárlása, vagy a tervek megrendelésére vonatkozó tervezési 
szerződésbe új jogalanyként történő belépés útján - történő megszerzését, továbbá 

b) a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanok kizárólagos tulajdonjogának 
megszerzésével egyidejűleg hozzájárul az ingatlanokra vonatkozó jelzálogjog 
„Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program 
támogató szervezetének javára, a támogatási összeg és járulékai erejéig történő 
bejegyzéséhez. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan, mint munkásszállás 
céljából igénybe vehető ingatlan felújítása érdekében benyújtott támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén a hatósági szerződés megkötésének feltételét képező, a 
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munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott, támogatásra 
vonatkozó kötelezettségvállalásokhoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a hatósági 
szerződést megkösse, valamint a 2. pont a) alpontjában rögzítettek szerint a jogok átruházása 
tárgyában a szerződést megkösse. 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő:                      Jegyzői Kabinet  
Határidő: folyamatos 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci programhoz és a 
jelen határozat szerinti beruházáshoz kapcsolódó útmutatóknak megfelelően gondoskodjon 
a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan, mint munkásszállás céljából 
igénybe vehető ingatlan felújítása és hasznosítása érdekében szükséges beszerzési és 
egyéb (esetlegesen felmerülő) eljárások megindításáról és lebonyolításáról, valamint a 
szükséges jognyilatkozatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében történő megtételéről. 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt.  
Határidő: folyamatos 

 
 

k.m.f. 
 
 Dr. Alakszai Zoltán sk. Dr. Kriza Ákos sk. 
 jegyző polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

……………………. 
kiadó 


