
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. május  12. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
IV-111/22.648/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  Irányt ű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Iránytű Szociális 
Szolgálat alapító okiratának módosítására” című sürgősségielőterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 

1. A Közgyűlés az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítását 2011. május 
12. napjától az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 
- A 2./ pont „Jogszabályban meghatározott közfeladata” részből: „ közszolgáltató 
költségvetési szerv” szöveget. 
 
- A 2./pont „Működési köre” részből: „ az alapító okirat 7. pontjában meghatározottak 
szerint” szöveget. 
 
- A 3./ pontból „Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok 
megjelölése:” és „Az Szt. 57.§. (4) bekezdése szerint Alapszolgáltatási központ szervezeti 
formán belül ellátja” szöveget. 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, (-1 ill. 
-2 jelű) technikai kódot. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- A „3./ Az intézmény Szt., szerinti besorolása, típusa” címet „3./ Az intézmény 
szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége, Szt., szerinti besorolása, típusa” címre 
 
- A „7./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége” címet „7./ Az intézmény vállalkozási 
tevékenysége” címre 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- A bevezető részt: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki.” szöveggel. 
 
- A 3./ pontot „89044 Közfoglalkoztatás 

890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 



időtartamú közfoglalkoztatás)” 
„Ténylegesen végzett egyéb tevékenység 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység” szöveggel 

 
- A 7./ pontot „871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
A vállalkozásként végezhető tevékenység arányának felső határa: 15%.” szöveggel 

 
 

2. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és felhatalmazza a 
Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt 
intézkedjen a közgyűlés döntését követő 8 napon belül. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály 
Határid ő: azonnal, illetve 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 



 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben) 

 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 
 
1./Az intézmény neve: Iránytű Szociális Szolgálat 

2./Az intézmény székhelye: Miskolc, Kabar u. 4. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó 
közintézmény 

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR 
törzsszám): 

473699 

Alaptevékenységi szakágazat: 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

Működési köre: jogszabályban meghatározott szociális és 
gyermekjóléti feladatok ellátása 

Az alapítás éve: 1998. 

Alapító: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartó és irányító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc, Városház tér 8. 

3./Az intézmény szakfeladatrend szerinti 
alaptevékenysége, Szt., szerinti besorolása, 
típusa 

 

 Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: 

 889924    Családsegítés 

 889201    Gyermekjóléti szolgáltatás 

 889921    Szociális étkeztetés 

 889922   Házi segítségnyújtás 

 889923   Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

 881011   Idősek nappali ellátása 

 Természetben nyújtott szociális ellátások keretében: 

 882201   adósságkezelési szolgáltatás 

 Személyes gondoskodás keretében végzett szociális 
szakosított ellátások 

 873012   Időskorúak átmeneti ellátása 

 Az intézmény számviteli törvény szerint előírt egyéb 



 

 

szakfeladatai: 

 841901   Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 89044 Közfoglalkoztatás 

 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás) 

 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
(bérpótló juttatások, hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás) 

 Ténylegesen végzett egyéb tevékenység 

 7220 Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés 

 7490 Mns egyéb szakmai, 
tudományos. műszaki 
tevékenység 

 
4./Az intézmény Gytv. szerinti besorolása, típusa: 
 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretén belül  
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
5./Az intézmény alaptevékenysége: 
 
Szociális alapszolgáltatás keretén belül: 
étkeztetés biztosítása (56.29 egyéb vendéglátás) 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen, koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 
miatt. 
 
házi segítségnyújtás (88.10.) Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül) 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi 
segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül) 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 



 

 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 
gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, és szükség esetén 
további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
 
Családsegítés keretében biztosítja (88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül): 
 
• a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működtetését 
szociális, életvezetési és mentális tanácsadást, 
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli-, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a  
szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
családgondozást a családi konfliktusok megoldására 
közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programokat(üdültetés, táboroztatás, 
gyermekfelügyelet, stb) 
családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló, közösségépítő, családterápiás , konfliktuskezelő 
mediációs programokat   és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat 
segítő szolgáltatásokat 
a tartós munkanélküliek, adósságterhekkel, és lakhatási problémákkal küzdők, a 
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 
kábítószer-problémával küzdő, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 
részére tanácsadás nyújtását. 
kötelező együttműködés keretében  bonyolítja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 
beilleszkedési programját, adósságkezelési tanácsadást, csoportos és közösségi szociális 
munkát, jogi és pszichológiai tanácsadást. 
nappali ellátás(88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül): 
Elsősorban  a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására  részben képes 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi 
az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza (87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos 
ellátása) 
Ellátottjai számára ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást 
biztosít, mely különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének 
figyelembevételével egy alkalommal, egy évre meghosszabbítható. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében Gyermekjóléti Központ feladata: 

a) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 
• a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
• a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 



 

 

• a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 
megszervezése, 
• szabadidős programok szervezése, 
• hivatalos ügyek intézésének segítése. 

b) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, az 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
• a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
• tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abban a 
gyermek örökbefogadáshoz  való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről 

c) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
• családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozása, 
• családi konfliktusok megoldásának elősegítése, 
• egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése, 
• javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére 
vagy annak megváltoztatására. 

d) A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 
• családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek javításához, a 
szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
• utógondozói szociális munka a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 

e) A szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységei 
• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 
• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket 
• elkészíti a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervét, 
• szervezi – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, 
illetve működteti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat 
• segíti a nevelési, oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
• felkérésre környezettanulmányt készít, 
• vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően 
• biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket 
• részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
munkájában 
• nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről 

f.)  A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai: 
• utcai és lakótelepi szociális munkát, 
• kapcsolattartási ügyeletet, 
• kórházi szociális munkát, 
• készenléti szolgálatot biztosít 

 
6./Az intézmény működési területe: 



 

 

 
• Gyermekjóléti ellátás és családsegítés tekintetében Miskolc- Avas városrész, Miskolc- 
Tapolca városrész, Görömböly városrész, Hejőcsaba városrész – 1.sz. melléklet szerinti 
utcajegyzék. 
• Idős személyek ellátásával kapcsolatban alap és szakosított ellátás keretében – az alapító 
okirat 2. sz. mellékletében szereplő utcák. 
• A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól átvállalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
vonatkozásában a mindenkori intézményfenntartói társulási szerződésben foglalt települések 
közigazgatási területe. 
• A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól átvállalt házi segítségnyújtás vonatkozásában 
a mindenkori intézményfenntartói társulási szerződésben foglalt települések közigazgatási 
területe. 
 
7./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 
932918  Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás (szabadidős 

tevékenységek szervezése, sportversenyek, táborok, vetélkedők szervezése 
önköltségi  (non-profit) alapon. 

 
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás (szakmai fórumok, szakmai műhelyek, 

szakmaközi találkozók, képzések, továbbképzések, esetmegbeszélő csoportok, 
szupervíziós csoportok, tréningek szervezése, tartása önköltségi (non-profit) 
alapon. 

 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
773000  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 
960100  Textil, szőrme mosása tisztítása (nappali ellátást és házi segítségnyújtást 

igénylők ruháinak szolgáltató központban történő mosása, vasalása önköltségi 
alapon) 

 
562920  Egyéb vendéglátás (Egészségügyi okból rászoruló beteg személyek étkeztetése, 

étel házhoz szállítása) 
 
561000  Éttermi, mozgóvendéglátás 
 
823000  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
960200  Fodrászat, szépségápolás 
 
960400  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 
871000  Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
 
A vállalkozásként végezhető tevékenység arányának felső határa: 15% 
 
 
8./Intézmény telephelyei: 



 

 

 
Miskolc, Hajós A. u. 1. 
Miskolc, Klapka Gy. u. 6-8. 
Miskolc, Testvérvárosok u.15. 
Miskolc, Testvérvárosok u.6. 
Miskolc, Szilvás u. 37. 
Miskolc, Középszer u. 17. 
Miskolc, Kabar u. 4 
Miskolc, Andrássy u.10. 
Miskolc, Mátyás király u.15. 
Miskolc, Hámor,. Palota u. 26. 
Miskolc, Sütő J.u.6. 
Miskolc, Bartók B. u. 7. 
Miskolc, Kacsoh P. u. 8. 
Miskolc, Bollóalja u. 115. 
Miskolc, Leszih A.u.4. 
Miskolc, Fazola H. u. 4.(Konyha) 
Miskolc, Bajcsy Zs. u. 1-3(Raktár) 
Miskolc, Báthory sor 2. 
 
9./Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
 
10./Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját előzetes 
pályázati eljárást követően Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki, a hatályos 
jogszabályban előírt időtartamra. 
  
11./ Az Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
  
12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Épület helye  hrsz. 

Miskolc, Testvérvárosok u. 15.  40026/30 (195/1000-ed tulajdonrész) 

Miskolc, Testvérvárosok u. 6. 40026/25/A 

Miskolc, Kabar u. 4. 23448/2, 23448/1 

Miskolc, Bartók B.u.7. 32504 

Miskolc, Bollóalja u. 115. 35138 

Miskolc,  Sütő J. u. 6. 41050 

Miskolc, Kacsóh P.u.8. 30118/10 

Miskolc, Palota u. 26. 38290 



 

 

Miskolc, Leszih A. u. 4. 13009 

Miskolc, Bajcsy Zs. u. 1-3 4190/7/A/38; 
 
13./ Az Iránytű Szociális Szolgálat bérelt épületei: 
 
Címe Bérbeadó neve 

Miskolc, Szilvás u. 37   Avas és Környéke Gazdasági Igazgatóság 

Miskolc,  Középszer u.  17 MIK Zrt. 

Miskolc, Klapka Gy.6-8. MIK Zrt 

Miskolc, Hajós A.u.1. EBESZ 

Miskolc, Andrássy u. 10. Andrássy úti Társasház 

Miskolc, Mátyás király u. 15. ÖNO kez. 
 
14./ A vagyon felett rendelkező: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
 
 
 
Záradék: Az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése IV-111/22.648/2011. számú határozatával  2011. május 12. napján jóváhagyta. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 
 
 
Jegyző távollétében: 
 
 
 Méhész Katalin  Dr. Kriza Ákos  
 aljegyző polgármester 
 


