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Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratának módosítását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján az 
alábbiak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

1.1. Az alapító okirat bevezető részét az alábbiakra módosítja: 

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az államháztartási szakfeladatok 
rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt 
– alapító okiratot adja ki:” 

1.2. Az alapító okirat 8. pontját (illetékesség)  kiegészíti a  következőkkel: 

„Zaj- és rezgésvédelem, valamint levegőtisztaság 
védelem vonatkozásában, a jegyző hatósági 
feladatainak ellátása tekintetében a miskolci kistérség 
valamennyi településének közigazgatási területe; 
a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok 
tekintetében Bükkszentkereszt, Kistokaj, Mályi, Muhi, 
Répáshuta, Sajóhídvég, Sajósenye, Sajóvámos, 
Szirmabesenyő települések közigazgatási területe; 
Gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység 
bejelentésével kapcsolatos eljárás, telepengedélyezési 
eljárás lefolytatása és e tevékenységek hatósági 
ellenőrzése, valamint kereskedelmi hatóságként, illetve 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a 
bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése, a 
bejelentett bevásárlóközpontok, engedélyezett vásárok 
és piacok nyilvántartása és hatósági ellenőrzése 
tekintetében a Miskolci Többcélú Kistérséghez tartozó 
települések 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; 
Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység 
engedélyezésével és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos ügyekben Borsod-Abaúj- Zemplén megye 
területe; 
Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó feladatok 
tekintetében – megállapodás alapján – Bőcs, 
Felsőzsolca, Onga, Sajólád közigazgatási területe.” 

1.3. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„10. Gazdálkodási jogkör:   önállóan működő és gazdálkodó” 

1.4. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„12. Alaptevékenysége: 
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása: 
 

    841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 
 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
811000 Építményüzemeltetés 
812900 Egyéb takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 



841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 

     és szabályozása 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

     kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és 
     szabályozása 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842428 Bűnmegelőzés 
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 



853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

(9–12/13. évfolyam) 
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) 
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
854234 Szociális ösztöndíjak 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
860000 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 

támogatása 
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex 

     támogatása 
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex 

     támogatása 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex 

     támogatása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 



882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 

programok 
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, 

támogatások 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900113 Kőszínházak tevékenysége 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 



931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 

és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatás tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
960301 Hadisírok létesítése, gondozása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés” 

1.5. Az alapító okirat alábbi 14.-16. pontjait törli: 

„14. Kiegészítő tevékenysége:  Alaptevékenységen belül a rendelkezésre álló és az 
alaptevékenységre csak részben lekötött személyi és 
anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja. 
Az intézmény alaptevékenységet kiegészítő 
tevékenysége az alaptevékenység ellátását nem 
veszélyeztetheti. 
 

     181200 Nyomás (kivéve: napilap) 
     181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
     182000 Egyéb sokszorosítás 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás 
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 
390003 Épületek szennyeződésmentesítése 
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 
390006 Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek 
411000 Épületépítési projekt szervezése 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
421200 Vasút építése 
421300 Híd, alagút építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 



429900 Egyéb m.n.s. építés 
431100 Bontás 
431200 Építési terület előkészítése 
452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522120 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
522301 Repülőterek üzemeltetése 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

      581900 Egyéb kiadói tevékenység 
591112 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása 
591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése 
591302 Film-, video- és televízió-műsor terjesztése 
592012 Élőhangfelvétel készítése 
631200 Világháló-portál szolgáltatás 
639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 
639910 Sajtófigyelés 
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683100 Ingatlanügynöki tevékenység 
683200 Ingatlankezelés 
691002 Egyéb jogi tevékenység 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
711100 Építészmérnöki tevékenység 
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712101 Mérőeszközök hitelesítése 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 
731100 Reklámügynöki tevékenység 
731200 Médiareklám 
732000 Piac-, közvélemény-kutatás 
743000 Fordítás, tolmácsolás 
749031 Módszertani szakirányítás 
749034 Akkreditációs tevékenység 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 



801000 Személybiztonsági tevékenység 
802000 Biztonságirendszer-szolgáltatás 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
822000 Telefoninformáció 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 

szinteken 
841173 Statisztikai tevékenység 
841184 Tudományos ösztöndíjak 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841351 Ipar fejlesztésének támogatása 
841352 Mezőgazdasági támogatások 
841353 Energia- és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, 

hasznosításával összefüggő támogatások 
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása 
841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása 
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása 
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása 
841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 
841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai 
841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 



842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 
842428 Bűnmegelőzés 
842429 Balesetmegelőzés 
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőttszakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása 
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása 
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 



879012 Gyermekotthoni ellátás 
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879015 Utógondozó otthoni ellátás 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással 
879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex 

támogatása 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 
889101 Bölcsődei ellátás 
889102 Családi napközi 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889202 Kórházi szociális munka 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 
889204 Kapcsolattartási ügyelet 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és 

programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 

fiatalok részére 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 

programok 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos 

egyéb tevékenység 
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, 

támogatások 
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és 

támogatások 
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 



890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának 
fejlesztését segítő programok 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 
megteremtését célzó programok 

890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 
támogatásuk 

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900113 Kőszínházak tevékenysége 
900114 M.n.s. színházak tevékenysége 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 

és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

 
15. Kisegítő tevékenysége:  Alaptevékenységek körébe nem tartozó, azokat segítő 

szellemi vagy fizikai háttértevékenységet végez. 
 
521020 Raktározás, tárolás 
812100 Általános épülettakarítás 
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás 
812900 Egyéb takarítás 
 
 

16. Gazdálkodási jogköre:   Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai 
      feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
      rendelkező költségvetési szerv.” 

1.6. Az alapító okirat 17. pontjának számozása 14. pontra változik. 

1.7. Az alapító okirat alábbi 18. pontját törli: 

„18. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 30 %” 

1.8. Az alapító okirat 19. és 20. pontjainak számozása 15. és 16. pontra változik. 



1.9. Az alapító okirat alábbi 21. és 22. pontjait törli: 

„21. Engedélyezett létszámkeret: A Hivatal létszámkeretét az önkormányzat mindenkori hatályos 
költségvetési rendelete határozza meg. 
 
 
22. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
 

 
Hrsz. Megnevezés Ingatlan cím 

Tulajdoni 
hányad 

Bruttó érték 
(ezer Ft) 

1 1/1 Polgármesteri Hivatal Miskolc, Városház tér 8. 1/1 229 146 

2 131 
Polgármesteri Hivatal 
Üdülőépület 

Bükkszentkereszt, 
Erdőalja utca 

1799/1892 574 

3 19 
Polgármesteri Hivatal 
Okmányiroda 

Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. 

1/1 5 268 

4 2037/1 
Polgármesteri Hivatal 
Irodaház 

Miskolc, Petőfi S. u. 39. 1/1 83 395 

5 2059/5 Polgármesteri Hivatal Miskolc, Petőfi S. u. 23. 1/1 58 129 

6 2091 Polgármesteri Hivatal Miskolc, Petőfi S. u. 1- 3. 1/1 88 141 

7 41008 
Polgármesteri Hivatal 
Gárdonyi Géza 
Művelődési O. 

Miskolc, Sütő János u. 
42. 

1/1 162290 

8 42614 
Polgármesteri Hivatal 
Budai Nagy Antal 
Művelődési Ház 

Miskolc, Szolártsik 
Sándor tér 4. 

1/1 31 461 

9 45871 
Polgármesteri Hivatal 
Üdülőépület 

Miskolc, Aradi utca 15. 1/1 4 917 

10 49787 
Művelődési Ház 

Miskolc, Erkel Ferenc u. 
47. 

1/1 3 133 

11 88 
Polgármesteri Hivatal 
Üdülőépület és udvar 

Balatonmáriafürdő, 
Ady Endre út 19. 

1/1 175 374 

12  2453 Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5. 1/1 9 375 

    Összesen: 851 203 

„ 

1.10. Az alapító okirat 23. pontjának számozása 17. pontra módosul. 

Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határid ő:   azonnal 

 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 



foglalt alapító okiratnak a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
vétele iránt intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül. Az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat a határozat mellékletét képezi. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
 Határid ő:   a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 
 
 

K. m. f. 
 

    
 Jegyző távollétében: 
 
 Méhész Katalin  sk.                Dr. Kriza Ákos sk. 
         aljegyző                   polgármester 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 



 

 

Melléklet 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az államháztartási 
szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján az alábbi – egységes 
szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki: 
 
 
1. Költségvetési szerv megnevezése:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri   
  Hivatala 
 
2. Székhelye:  3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
3. Telephelyei:    3525 Miskolc, Petőfi S. u. 1-3. 

3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23. 
3525 Miskolc, Petőfi S. u. 39. 
3525 Miskolc, Városház tér 13. 
3525 Miskolc, Batthyány u. 1. 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
3530 Miskolc, Szemere u. 5. 
3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 15-17. (Avasi lakótelep) 
3510 Miskolc, Fő u. Közösségi Ház 
(Bükkszentlászló) 
3535 Miskolc, Árpád u. 4. (Diósgyőri lakótelep) 
3516 Miskolc, Szolártsik tér 5. (Görömböly) 
3508 Miskolc, Szeretet u. 5. (Hejőcsaba) 
3528 Miskolc, Kisfaludy u. 37-39. (Martin-
kertváros) 
3518 Miskolc, Faller u. 9. (Pereces) 
3521 Miskolc, Erkel F. u. 47. (Szirma) 
3519 Miskolc, Győri u. 13. (Tapolca)  
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 66. (Szentpéteri 
kapui lakótelep) 

 
4. Törzskönyvi nyilvántartási szám 
(PIR törzsszám):     472009 
 
5. Jogelődje:   Miskolc Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 
   Hivatala 
 
6. Alapítás időpontja:    1990. október 29. 
 
7. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló 



 

 

1990. évi LXV. törvény 
 
8. Illetékességi területe:   Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe; 

Építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiemelt elsőfokú 
építésügyi hatósági feladatok tekintetében 
Bükkszentkereszt, Mályi, Sajóvámos, Kistokaj, 
Répáshuta, Szirmabesenyő, Sajóecseg települések 
közigazgatási területe; 
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; 
Zaj- és rezgésvédelem, valamint levegőtisztaság 
védelem vonatkozásában, a jegyző hatósági 
feladatainak ellátása tekintetében a miskolci 
kistérség valamennyi településének közigazgatási 
területe; 
a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok tekintetében 
Bükkszentkereszt, Kistokaj, Mályi, Muhi, 
Répáshuta, Sajóhidvég, Sajósenye, Sajóvámos, 
Szirmabesenyő települések közigazgatási területe; 
Gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység 
bejelentésével kapcsolatos eljárás, 
telepengedélyezési eljárás lefolytatása és e 
tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint 
kereskedelmi hatóságként, illetve szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságként a 
bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése, a 
bejelentett bevásárlóközpontok, engedélyezett 
vásárok és piacok nyilvántartása és hatósági 
ellenőrzése tekintetében a Miskolci Többcélú 



 

 

Kistérséghez tartozó települések 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; 
Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység 
engedélyezésével és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos ügyekben Borsod-Abaúj- Zemplén 
megye területe; 

  Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó feladatok 
tekintetében – megállapodás alapján – Bőcs, 
Felsőzsolca, Onga, Sajólád közigazgatási területe. 
 

9. Alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv neve, székhelye:   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
      3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
10. Gazdálkodási jogkör:   önállóan működő és gazdálkodó 
 
11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Kötelező feladatai:  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
8. § (4) bekezdésében meghatározottak. 

 
Önként vállalt feladatai:  Településfejlesztés; település-rendezés; az épített és 

természeti környezet védelme; lakásgazdálkodás; 
csapadékvíz elvezetés; csatornázás; helyi 
tömegközlekedés, köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a 
közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a 
helyi energia-szolgáltatásban, foglalkoztatás 
megoldásában; gyermek és ifjúsági feladatokról való 
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; 
közművelődési, tudományos, művészeti 
tevékenység, sport támogatása; az egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Egyes 
közszolgálati feladatok (távhőszolgáltatás), 
közhatalmi feladatok ellátása. 

 
 
12. Alaptevékenysége: 



 

 

 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása: 
 

     841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
Szakfeladatrend szerinti alaptevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 
 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
811000 Építményüzemeltetés 
812900 Egyéb takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 

     és szabályozása 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

     kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása 



 

 

és 
     szabályozása 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842428 Bűnmegelőzés 
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz 

esetén) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, 

szín-és bábművészeti ágban 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 



 

 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
854234 Szociális ösztöndíjak 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
860000 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 

támogatása 
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak 

komplex 
     támogatása 

871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának 

komplex 
     támogatása 

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex 

     támogatása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 



 

 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 

programok 
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, 

támogatások 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900113 Kőszínházak tevékenysége 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 

tevékenysége és támogatása 



 

 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatás tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
960301 Hadisírok létesítése, gondozása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
13. Vállalkozási tevékenysége:  Nyereségszerzés céljából vállalkozási tevékenységet 

nem végez. 
 
14. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 % 
 
15. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, kinevezésének rendje: a Közgyűlés – pályázat alapján – 
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól. 
 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
17. A vagyon felett rendelkező:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a 
kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon 
rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, 
továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti 
bérbeadására. 
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, 
megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos 
közgyűlési rendelet szerint kell eljárni. 

 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10. napján 
tartott ülésén a II-25/22.309/2011. számú határozattal jóváhagyta. 
 
 
Miskolc, 2011. március 10. 
 
 
             Jegyző távollétében 
 
 
             
              Miskolc Megyei Jogú Város     

  Közgyűlése alapító nevében               Méhész Katalin 
    dr. Kriza Ákos               Miskolc Megyei Jogú Város 



 

 

        polgármester            Önkormányzat aljegyzője 
 

 
 


