
IX-  262  /3443/2012. sz. határozat   1. sz. melléklet  

Megszüntető okirat

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  IX-262/3443/2012. számú  határozatával,  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ában, továbbá az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. §-ában 
foglaltak  alapján  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatot,  mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési intézményt 2012. december 31. napjával megszűnteti az alábbiak szerint:

1./A Költségvetési szerv 

Megnevezése: Iránytű Szociális Szolgálat

Székhelye: 3533 Miskolc, Kabar u. 4.

2. A Megszűnés módja:

Jogutóddal.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  IX-262/3443/2012. számú  határozata, 
valamint az Ávr. 11. § (2) bekezdése alapján egyesítéssel (beolvadás).

 
3. A Megszüntetés oka:

Az  intézmény  által  ellátott  közfeladat  más  módon  és  más  szervezetben  hatékonyabban  kerül 
ellátásra.

4. Közfeladatok jövőbeni ellátása:

A megszüntetésre kerülő intézmény közfeladatait  az  általános jogutódja az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 
Intézmény – Módszertani Központ (3530 Miskolc, Arany J. u. 37. törzskönyvi nyilvántartási szám: 
473578) fogja ellátni.

5. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:

Az intézmény feladatellátáshoz rendelt ingatlanok, valamint a 2012. december 31. fordulónappal 
készített  vagyonleltárban  szereplő  tárgyi  eszközök  és  immateriális  javak  a  jogutód  Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ részére 
kerülnek átadásra.  

6. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:

Az intézmény közalkalmazottainak jogviszonya nem szűnik meg, a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ, mint új  munkáltató 2013. 
január  1.  napjától  a  jogelőd  általános  jogutódja.  A  jogutódlás  a  jogelőd  által  létesített 
közalkalmazotti jogviszonyokra is kiterjed, a közalkalmazotti jogviszony a jogutód munkáltató és a 
közalkalmazottak között változatlanul fennáll. 
7. A kötelezettségvállalás rendje:

A megszűnő  költségvetési  szerv  valamennyi  elismert,  vagy  nem  vitatott  pénz,  vagy  pénzben 
kifejezett  tartozása,  vagyoni  jogai  és  kötelezettségei  tekintetében  2013.  január  1.  napjától  a 
megszűnő  költségvetési  szerv  jogutódja  a  Miskolci  Egyesített  Szociális,  Egészségügyi  és 



Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ. A Megszűnő költségvetési szerv vagyoni és 
egyéb kötelezettséget 2012. december 31-ig vállalhat. 

Záradék:  Az  Iránytű  Szociális  Szolgálat  megszüntető  okiratát  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése a IX-262/3443/2012. sz. határozatával  2012. december 31. hatállyal hagyta jóvá. 

Miskolc, 2012. szeptember 27.

     Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
             jegyző               polgármester 


