
XII-350/3718/2012. Határozat  1. sz. melléklete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:

„ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (  XII.31.)  Korm.  rendelet és  az  államháztartási  szakfeladatok 
rendjéről szóló 56/2011 ( XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – 
alapító okiratot adja ki: „

2.) Hatályát veszti az Alapító Okirat 3. pontjának alábbi telephelye:
Miskolc, Kis-hunyad u. 9. 

3.) Hatályát vesztik az Alapító Okirat 8. pontjának alábbi szakaszai:
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról,  valamint  a  gyámhatóság  szervezetéről  és 
illetékességéről  szóló  331/2006.  (XII.  23.)  Korm. 
rendeletben  meghatározott  gyámhatósági  feladatok 
tekintetében Bükkszentkereszt, Kistokaj, Mályi, Muhi, 
Répáshuta,  Sajóhidvég,  Sajósenye,  Sajóvámos, 
Szirmabesenyő  települések  közigazgatási  területe, 
valamint  -  külön  megbízási  megállapodás  alapján  - 
Nyékládháza közigazgatási területe;
az  okmányirodák  kijelöléséről  és  illetékességi 
területéről  szóló  256/2000.  (XII.  26.)  Korm. 
rendeletben  meghatározott  esetben  az  ország  egész 
területe, illetve a Korm. r. 1. § (2) bek. b) és c) pontban 
meghatározott  esetben  Bükkszentkereszt,  Kistokaj, 
Mályi,  Miskolc,  Nyékládháza,  Répáshuta,  Sajósenye, 
Sajóvámos, Szirmabesenyő közigazgatási területe;
Üzletszerű  társasházkezelői  és  ingatlankezelői 
tevékenység bejelentésével és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos ügyekben az okmányirodák kijelöléséről és 
illetékességi  területéről  szóló  256/2000.(XII.  26.) 
kormányrendeletben meghatározott illetékességi terület, 
azaz  Bükkszentkereszt,  Kistokaj,  Mályi,  Miskolc, 
Nyékládháza,  Répáshuta,  Sajósenye,  Sajóvámos, 
Szirmabesenyő közigazgatási területe;
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Közterület-felügyelet  hatáskörébe  tartozó  feladatok 
tekintetében  –  megállapodás  alapján  –  Bőcs, 
Felsőzsolca, Onga, Sajólád közigazgatási területe.

4.) Az Alapító Okirat 8. pontjában az alábbi szakaszok módosulnak:

„Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe;
Építésügyi  és  az  építésfelügyeleti  hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az elsőfokú általános 
építésügyi  hatósági  feladatok tekintetében  Alsózsolca, 
Arnót,  Berzék, Bőcs, Bükkaranyos,  Bükkszentkereszt, 
Emőd,  Felsőzsolca,  Gesztely,  Harsány,  Hernádkak, 
Hernádnémeti,  Kisgyőr,  Kistokaj,  Kondó,  Köröm, 
Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, 
Radostyán,  Répáshuta,  Sajóbábony,  Sajóecseg, 
Sajóhídvég,  Sajókápolna,  Sajókeresztúr,  Sajólád, 
Sajólászlófalva,  Sajópálfala,  Sajópetri,  Sajósenye, 
Sajóvámos,  Sóstófalva,  Szirmabesenyő,  Újcsanálos, 
Varbó közigazgatási területe,
Zaj-  és  rezgésvédelem  vonatkozásában,  a  jegyző 
hatósági  feladatainak  ellátása  tekintetében  a  miskolci 
kistérség  valamennyi  településének  közigazgatási 
területe;”

5.) Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Kötelező feladatai: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében 
meghatározottak.

6.) Az Alapító Okirat 12. pontjának a Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe tartozó 
feladatok  rész az alábbi új szakfeladatokkal egészül ki:

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  rendszerű szakmai  
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
854314 Szociális ösztöndíjak
890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
 910110 Nemzeti könyvtári feladatok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
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910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

7.) Az Alapító Okirat 12. pontjának a Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe 
tartozó feladatok  részben az alábbiak módosulnak:

Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

                        
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek
841126  Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási 

tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,

     nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és 
szabályozása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(1–4. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(5–8. évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. 

évfolyam)
853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–

12/13. évfolyam)
853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 

évfolyam)
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési  

támogatása
882111 Aktív korúak ellátása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást  helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek

8.) Hatályát vesztik az Alapító Okirat 12. pontjának alábbi szakaszai:
683200 Ingatlankezelés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
882112 Időskorúak járadéka
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882115 Ápolási díj alanyi jogon
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
812000 Takarítás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatás tevékenység

9.) Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselő,  melyekre  a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény az irányadó. 
Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi.  IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak.

Miskolc, 2012. december 13.

    Dr. Csiszár Miklós                                        Dr. Kriza Ákos
                                                  jegyző                                                      polgármester
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