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A. Bevezető 

A „Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati 

szolgáltatásnyújtók bevonásával” program elem keretében jelen dokumentum az 

önkormányzati közszolgáltatások és a közszolgáltatókat elemző (WS), valamint a 

Vezetői konzultációs (WS) rendezvényeken összegyűjtött információkat, a feltárt 

működési hiányosságokat, problémákat és megoldási javaslatokat tartalmazza. 

Egyben részletesen tartalmazza a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat által 

ellátott önkormányzati feladatok felmérését, rendszerbe helyezését, a 

közfeladatokat ellátó, jelenleg működő intézményrendszer bemutatását, 

működésének elemzését. 

Cél volt az elemzés elkészítésénél áttekinteni a települési közszolgáltatásokat, az 

önkormányzati és nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók tevékenységét, ezen 



    

 

 

belül kiemelten a közterületek, valamint a városrendezéssel kapcsolatos 

feladatok ellátását.   

További cél a csúsztatott munkaidő rendszer bevezetésének stratégiai 

kidolgozása, majd megvalósítása. 

Célként határozta meg az Önkormányzat a program elem keretében a 

feladatellátás hatékonyabb megszervezését, és ebből adódó költségcsökkentési 

lehetőségek feltárását és megvalósítását. Ezen célok megvalósításával azonban a 

szolgáltatás színvonalának megtartására vagy éppen növelésére kell törekedni.  

A lakosság elégedettsége központi tényező a javaslatok megfogalmazásánál.  

Az elemzések során törekedni kellett arra, hogy feltárásra kerüljenek a jelenlegi 

szolgáltatásnyújtókon kívül fennálló lehetőségek. 

Fontos vizsgálandó elem, hogy a közszolgáltatásokat biztosító szolgáltatók között 

megfelelő-e a kommunikáció és hatékonyan tudnak-e együttműködni. 

Ezért cél a javaslatok kialakításánál a szolgáltatók közötti hatékonyabb 

együttműködés megvalósítása is. 

Az elemzés módszere a hatályos önkormányzati dokumentumokra és az 

Önkormányzat által nyújtott információkra, valamint a WS-ok elemzésének 

eredményeire épül. 

Az elemzésnél helyzetértékelési és dokumentum alapú módszereket 

alkalmaztunk. 

A tevékenység várható eredménye egy olyan költségcsökkentési, vagy 

hatékonyságnövelési intézkedés feltárása, mellyel az önkormányzat a kötelező és 

önként vállalt feladatai körében ésszerűen és fenntarthatóan szervezett 

szolgáltatást kínál önkormányzati vagy nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók 

bevonásával. 



    

 

 

 

Valamint elkészül a csúsztatott/rugalmas munkaidő rendszer bevezetésére 

megalkotott stratégia.  

A megvalósítás eredménye, hogy csökkenni fog a feladatok ellátásának 

forrásigénye, hatékonyabban kerülnek megszervezésre az önkormányzati 

közszolgáltatások és javul az együttműködés a közszolgáltatásban résztvevő 

szereplők között.  Mindezekkel hozzájárul az Önkormányzat hatékonyabb 

közigazgatás megvalósításához a teljesítőképesség növekedéséhez. 

 

B. Az Önkormányzat közigazgatási besorolása és fontos 

környezeti tényezői 

Miskolc Megyei Jogú Város Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) megye székhelye, 

egyben a Miskolci Kistérség és Járás központja. A járáshoz tartozik 33, ill. a 

kistérséghez 31 községi és - a székhely településen kívül - további 5 városi 

önkormányzat (Sajószentpéter, Felsőzsolca, Alsózsolca, Emőd, Nyékládháza).   

Ez a járás és a kistérség a megye legnagyobb területű és egyben a legnépesebb 

járása és kistérsége.  

Egyben elmondható, hogy az ország második legnépesebb kistérsége és járása is 

a Budapesti Járás és Kistérség után.  

A járás területe 97.280 ha, népessége 245.384 fő (2013.01.01.).   

(Megjegyzés: Sóstófalva és Újcsanálos községek a Szerencsi Kistérséghez 

tartoznak.) 



    

 

 

 

 

A Miskolci MJV Önkormányzat fontosabb adatai: 

Önkormányzat neve:   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közigazgatási besorolása:  Megyei Jogú Város 

Megye:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Kistérség:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 

   Miskolci Járás és Kistérség 

Címe:    3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Lakosság száma:   162.905 (Forrás: 2013.01.01. KSH) 

Területe:   236,66 km² (Forrás: 2013.01.01. KSH) 

Népsűrűség:    688 fő/km² 

 

Az Miskolci MJV Önkormányzatának vezetői: 

Polgármester:   Dr. Kriza Ákos 

Alpolgármesterek:   Dr. Zsiga Marcell, Pfliegler Péter, Kiss Gábor 

Jegyző:    Dr. Csiszár Miklós 



    

 

 

Aljegyző:    Dr. Batta Angéla Miklós Béláné 

A városban 10 (Bolgár, Görög, Horvát, Lengyel, Német, Cigány, Ruszin, Szerb, 

Szlovák, Ukrán) nemzetiségi önkomrányzat működik 

Miskolc az ország negyedik legnagyobb városa. A városban és az  

agglomerációjában több mint 240 ezer ember él.  A 90-es évekig a nagyipari 

termelés határozta meg a népességének összetételét, de még ma is 

meghatározó tényező. A munkanélküliség 10 százalék feletti, ezért magas a 

szociálisan rászorultak aránya. 

Miskolc városrészei, agglomerációja: 

 Avas, Bábonyi-bérc, Belváros, Diósgyőr, Miskolci Egyetemváros, Hejőcsaba, 

Görömböly, Komlós-tető, Martin-kertváros, Miskolctapolca, Pereces. 

 Miskolctól különálló települések, de közigazgatásilag a városhoz tartoznak, az 

agglomeráció részei: Alsóhámor, Bükkszentlászló, Felsőhámor, Lillafüred, 

Ómassa, Szirma 

A város oktatási, gazdasági és foglalkoztatási helyzetére jelentős befolyással van 

a felsőfokú képzést ellátó Miskolci Egyetem. A Miskolci Egyetem a régió 

kiemelkedő felsőoktatási komplexuma és kutatási központja: 6 egyetemi, 2 

főiskolai karból, 3 egyéb kutatási és oktatási egységből és 4 kutatóközpontból 

áll.   Mérete miatt „város a városban”, ahol jelentős az alkalmazottak létszáma 

(kb. 800 oktató és kutató) és kb. 14.000 a hallgatói létszám. 



    

 

 

C. Az Önkormányzat  közszolgáltatási célfeladatainak számba 

vétele 

 

I. Az Önkormányzat által ellátandó kötelező közfeladatok -

közszolgáltatások 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Önktv.) eltérő feladatokat és hatásköröket határoz meg az eltérő közigazgatási 

besorolású településeknek.  

Az Önktv. differenciál a települések helyi önkormányzatai között a kötelező 

feladatkör megállapításánál, amikor is figyelembe veszi az önkormányzat eltérő 

adottságait. A differenciálásnál tényezőként veszi elsődlegesen számba a 

jogszabály az önkormányzat gazdasági teljesítőképességét, a lakosságszámát, a 

közigazgatási területének nagyságát. 

Az Önktv. 13. § (1) bekezdése határozza meg a helyi közügyeket, az ellátandó 

helyi önkormányzati feladatokat. 

Az Önktv. meghatározza, hogy az önkormányzat köteles ellátni a 

jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, melyek a helyi lakosság 

alapvető létfeltételeit, és az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen 

igénybevételének lehetőségeit biztosítják. 

Amennyiben a közérdekű szolgáltatásoknál a közösségi feladat végrehajtását 

részben közösen szervezik meg, akkor közszolgáltatásról beszélhetünk.  

A közszolgáltatások jellemzője, hogy hatósági engedély vagy hatósági 

kötelezettség alapján nyilvános szolgáltató végzi, ezáltal a település 

közellátását biztosítja.   

Miskolc MJV Önkormányzata a hatályos Önktv. rendelkezése alapján a 

közigazgatási besorolása szerint megyei jogú város.  



    

 

 

A megyei jogú városi önkormányzatok kötelező feladatellátását többlépcsős 

törvényi előírások határozzák meg: 

 első szintjét az Önktv.,  

 a második szintet a hatásköri,  

 a harmadik szintet a további ágazati, szakmai törvények adják.  

A megyei jogú városi ranggal rendelkező települési önkormányzatoknak a 

jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatok esetében szélesebb 

körben kell a közszolgáltatásokat is biztosítania. Ez azt jelenti, hogy a saját 

lakosságán és közigazgatási területén túl a megye egészére vagy nagy részére is 

ki kell terjednie az általa biztosított szolgáltatásoknak. 

 



    

 

 

 

Miskolc MJV Önkormányzat kötelező önkormányzati feladatai 

településfejlesztés, településrendezés 

távhőszolgáltatás  

helyi közösségi közlekedés biztosítása  

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában: a
rendőrséggel kapcsolattartás, a rendészet és a mezőőri szolgálat
működtetése

nemzetiségi ügyek (nemzetiségi önkormányzatok működtetés 
íté )

turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek 

a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott 
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is 

gazdaság-szervezéssel és a helyi vállalkozások segítésével kapcsolatos 
feladatok 

helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

honvédelemmel, polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatok 

víziközmű-szolgáltatás 

hulladékgazdálkodás 

vízgazdálkodás és  vízkárelhárítás kapcsolatos feladatok 

szennyvíz-kezeléssel  és  szennyvízszállítás kapcsolatos feladatok 

helyi környezet- és természetvédelem kapcsolatos feladatok 

lakás- és helyiséggazdálkodás 

az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának
és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének
biztosítása 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (bölcsődei ellátás is) 

szociális alap és szakosított szolgáltatások és ellátások (öregek és 
fogyatékosok nappali és szakosított ellátása, átmeneti és rehabilitációs
intézmények) 

kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység

köznevelési feladatok: köznevelési intézmények működtetése-
fenntartási feladatok, óvodai ellátás biztosítása, kollégiumok
fenntartása-működtetése, iskolák fenntartása-működtetése, iskolai,
óvodai gyermekétkeztetés 

környezet-egészségügy, köztisztaság, a települési környezet
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás 

az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

járó beteg szakellátás 

egészségügyi alapellátás: háziorvosi és gyermekorvosi alapellátások
sürgősségi háziorvosi ellátás, fogorvosi szakellátás, védőnői szolgálat 

településüzemeltetés: köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása 



    

 

 

 

II. A jogszabályi változások hatása a kötelező önkormányzati 

közfeladat ellátására   

Jelen tanácsadói dokumentumban számba vesszük az elmúlt években meghozott 

az önkormányzati közfeladatok érintő jogszabályi változásokat, melyeket a 

Miskolc MJV Önkormányzatának a közfeladatok szervezésénél figyelem kell 

vennie. 

A településfejlesztés és a településrendezés önkormányzati feladatait 

meghatározza a 1254/2012. (VII. 19.) Kormányhatározat az Országos 

Területfejlesztési Koncepcióról, mely a területfejlesztés új irányait szablya meg.  

A Megyei Önkormányzatok és a települési önkormányzatok területfejlesztési 

koncepciójának és területfejlesztési programjának átdolgozását határozta meg 

feladatként. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. január 1-jétől a megyeszékhely 

városoknak kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a megyei 

önkormányzatok helyett. A települési önkormányzatok az eddigiekhez hasonlóan 

átvállalhatják a feladatot, de az átvállalás időtartama legalább 5 évre történik, 

és figyelemmel kell lenni az Önktv. előírásaira. Azaz ez az önként vállalt feladat 

a települési önkormányzatok esetében nem járhat többlet állami támogatással.  

A korábbi feladatátvállalások nem szűnnek meg és időtartamuk sem változik, új 

szabály, hogy a szolgáltató az önkormányzat saját költségvetési szerve és saját 

cége is lehet, nem kizárólag külső vállalkozás. 

Igen fontos kedvező szabály, hogy az önkormányzatnak a pályázatot a feladata 

ellátására csak akkor kell kiírnia, ha ki akarja szervezni a feladat ellátást, azaz 

külső szolgáltató céget akar bevonni. 



    

 

 

Az egészségügyi alapellátások (háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) 

ellátása települési önkormányzat kötelező feladata, melyre önkormányzati 

rendeletalkotási kötelezettséget írnak elő a hatályos jogszabályok. 

Az egészségügyi szakellátás csak azon települési önkormányzatnál jelenik 

meg feladatként, ahol tulajdonában van a szakellátó intézményrendszer. 

A települések nyilvános könyvtári ellátás feladatait a megyei hatáskörű 

könyvtárak az önkormányzattal megkötött megállapodás útján elláthatják. 

A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységéből eredő ellátási 

kötelezettségét közművelődési - szakmai szolgáltatóval megkötött megállapodás 

keretei között is elláthatja. Azaz az önkormányzat kiszervezheti a feladat 

ellátását. 

 

Új a szabályozások területén, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak is feladata 

a településen a kulturális szolgáltatás. 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátása összetett, mert a 

jogszabályok három rendszernek is feladataként határozzák meg: az államnak, a 

járási hivataloknak és a települési önkormányzatoknak.  

Az előírások az önkormányzatoknak a feladat ellátására több lehetőséget is 

biztosítanak: vagy saját intézmény keretei között látja el a feladatot, vagy 

települési önkormányzatokkal együtt társulás keretében, továbbá külső 

szolgáltatóval megállapodás keretében un. „kiszervezéssel” látatja el a feladatot.  

A természetvédelemi feladatok között a természetvédelmi őrszolgálat és a 

mezei őrszolgálat (mezőőrök) párhuzamosan működtethető. Az önkormányzat 

által létrehozott szolgálatok működtetéséhez a rendőrséggel megállapodás 

megkötése szükséges. 



    

 

 

A víziközmű-szolgáltatás település önkormányzati feladatait a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vkszt.) rendelkezései 2013. évtől 

újra szabályozták.  

A települési önkormányzat víziközmű-szolgáltatása keretébe tartozik az 

ivóvízellátás, a tűzvíz biztosítása, a közműves szennyvízelvezetés-, és tisztítás 

(egyesített rendszer esetében csapadékvíz-elvezetés).      

Az új rendelkezések szerint víziközmű-szolgáltató kizárólag állam és települési 

önkormányzat tulajdonába tartozhat.  

A víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra törvények speciális szabályait kell 

alkalmazni.  

A jogszabályi előírások szerint víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapulhat 

vagyonkezelési szerződésen, koncessziós szerződésen vagy bérleti-üzemeltetési 

szerződésen. 

A jogszabályok rendelkezései meghatározzák, hogy a vagyonkezelési, továbbá 

bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan szolgáltató társasággal jöhet létre, 

amely a rendelkezések értelmében az ellátásért felelős gazdasági társaság, vagy 

az állam, a települési önkormányzat vagy ezek közös–együttes tulajdonában álló 

gazdasági társaság. 

A társaságok működési formája is előírt (Kft. vagy Zrt), de fontos, hogy már az 

első alkalommal 50.000 felhasználóval kell, hogy rendelkezzenek, és 2014 év 

végére 100.000 felhasználóval kell legalább rendelkezniük. Azaz kis települések 

már önállóan nem tudnak víziközmű-szolgáltatást végezni, de egy megyei jogú 

város vagy önkomrányzatok által közösen létrehozott nonprofit gazdasági 

társaság feladatává válhat a települések ellátása is. 

 



    

 

 

A települési önkormányzatnak kötelező feladatként kell gondoskodnia a 

vízgazdálkodási feladatok,  mint közfeladatok (közszolgáltatások) ellátásáról a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezései szerint. 

E feladatkörében a települési önkormányzat köteles gondoskodni 

 a település nem közműves ivóvízellátásáról, 

 a szennyvíz szennyvízelvezető-művel való összegyűjtés, tisztítás, 

elvezetés, illetve más módon összegyűjtött szennyvíz, szennyvíziszap 

ártalommentes elhelyezés (szabály szerint a 2000 lakos egyenértékkel 

jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt 

alkotó településeken), 

 a nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalommentes elhelyezése a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírása szerint. 

Fontos változás, hogy a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a kistermelők és őstermelők helyi 

piacokon történő árusítására vonatkozóan enyhítette a szabályokat. A 

települési önkormányzatnak feladata a helyi termelői piac létrehozása és 

támogatása. A jogszabály meghatározta az önkormányzat által létrehozott helyi 

termelői piacon ki és milyen terméket árusíthat kedvező körülmények között. A 

rendelkezések szerint a kistermelő, őrstermelő a piac fekvése szerinti megyében, 

vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az 

ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve 

élelmiszeripari termékét értékesítheti. 

Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek kezelése során a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény új passzusait kell, hogy figyelembe vegye. A 

nemzetiségi önkormányzatok működési feltételek biztosítása a helyi 

önkormányzatok kötelező feladata, mely ellátására együttműködési 

megállapodások megkötésének kötelezettségét írta elő a jogszabály. 



    

 

 

A települési önkormányzatoknak kötelező feladata a település közbiztonságának 

megőrzésében való közreműködés. A járások kialakulásával a polgármesterek 

feladata, határköre átalakult katasztrófák elleni védekezésre való 

felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatok, továbbá 

rendvédelmi és honvédelmi feladatok ellátásában.  

Kötelező a település veszélyességi besorolása, valamint közbiztonsági referens 

munkakör létrehozása a polgármesteri hivatalok létszámkeretein belül. A 

referens feladata a polgármester e jellegű feladatainak segítése, de képzéséről a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság gondoskodik. 

A helyi közösségi közlekedés ellátásának kötelező önkormányzati feladatára  

2013 évtől új szabályok az irányadóak. Az adott település és a járásközpont vagy 

a gyakorlatban kialakult vonzásközpont (kistérség vagy társulások települései) 

közötti közvetlen eljutási lehetőséget is biztosítani kell. 

 

 A helyi önkormányzati szinten működtetett iskolajáratoknak és a közösségi helyi 

járatoknak a regionális személyszállítási rendszerbe be kell illeszkednie. Ezért a 

helyi önkormányzatoknak egyeztetniük kell együttműködési kötelezettség 

keretében. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2013. évtől szintén átalakult, de 

továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad.  

A települési önkormányzatoknak csak a jogszabály szerinti minősítésével 

rendelkező céggel lehet a feladatot közszolgáltatási szerződés keretében 

ellátatnia, melyet maximum 10 évre köthet. A közbeszerzési eljárást az általános 

előírások szerint lehet lefolytatni vagy mellőzni.  

 A szabályok szerint a jogszabály hatályba lépése előtt már megkötött 

közszolgáltatási szerződések tovább élnek, de a cégeknek 2013 közepéig be 

kellett szerezniük az előírt minősítést. A közszolgáltatási díj megállapítása ugyan 



    

 

 

miniszteri hatáskörbe tartozik, de az önkormányzatnak rendelet alkotási 

kötelezettsége van e közszolgáltatás ellátása körében: 

 közszolgáltató cég tagjai és alvállalkozói közti feladatmegosztásról, 

 üdülőingatlanokra vonatkozóan kötelező külön szabályt megállapítani, 

 kizáró  szabály: saját feladat- és hatáskört nem állapíthat meg magának 

az önkormányzat, 

 a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése 2015-től kötelező 

önkormányzati feladatként jelenik meg. 

 

 

III. Miskolc Megyei Jogú Város önként vállalt közszolgáltatási jellegű 

feladatai 

Az Önktv. 10 § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat önként vállalhatja 

minden olyan helyi feladat ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos feladatkörébe.  

Azonban az önkormányzatnak figyelembe kell vennie, hogy az önként vállalt 

helyi feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályok által kötelezően előírt 

közfeladatok ellátását.  

További korlátozó tényező, hogy ezen feladatok ellátásának finanszírozása a 

saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére 

lehetségesek. 



    

 

 

 

 

 

 

1. Az eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  sseeggííttéésséétt  ccééllzzóó  sszzoollggáállttaattáássookk feladatai 

körében önként vállat feladatként a civil szervezetek támogatása 

keretében látja el az alábbi szolgáltatásokat: 

 A Drogambulancia Alapítvány által létrehozott Drogambulancia 

működtetésének támogatása. 

  A Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány Lelkisegély 

Szolgálatának támogatása. 

 A méhnyakrák elleni védőoltás biztosítása 13-14. éves leányok részére. 

 

2. A sszzoocciiáálliiss  ffeellaaddaattookk körében önként vállalt önkormányzati feladatok: 

 Lakhatást elősegítő támogatások körében a lakbértámogatás 

rászorulóknak. 

 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások. 

 A gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások köré-    

  ben: 

- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj. 

- Gyermekétkeztetési támogatás. 

- Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása. 

- Ifjúságvédelmi támogatás. 

 A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása a társadalmi 

felzárkóztatás keretében történik. E körbe tartozik a Lyukóvölgyi Közösségi 

Ház üzemeltetése, valamint a szegregált lakókörnyezetben élők 

Miskolc MJV Önkomrányzat önként vállalt közszolgáltatási feladatai: 



    

 

 

felzárkózását segítő komplex program megvalósítása (Lyukóvölgy - 

Gulyakúton TÁMOP pályázat keretében). 

 Az Idősügyi Tanács működésének támogatása. 

 

3. AAzz  iiffjjúússáággppoolliittiikkáávvaall  kkaappccssoollaattooss  ffeellaaddaattookk körében a mozgássérült 

óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása, ennek keretében a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány támogatása. 

Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése és az óvodatej 

akció folytatása. A gyermektáborok működtetése a Városháza 

tevékenységeinél jelenik meg. 

 

4. AA  kkuullttuurráálliiss,,  aa  kköözzmműűvveellőőddééssii,,  aazz  iiddeeggeennffoorrggaallmmii,,  aa  kkuullttuurráálliiss  öörröökksséégg  

hheellyyii  vvééddeellmmee  éérrddeekkéébbeenn  ééss  ttuurriisszzttiikkaaii    jjeelllleeggűű  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  

ffeellaaddaattookk::  

 A Miskolctapolca-I Barlangfürdő, és a Selyemréti Strandfürdő 

üzemeltetése.  

 Rendezvények támogatása - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi 

Operafesztivál (Miskolci Opera - Fesztivál Nonprofit Kft.). 

 A kulturális rendezvények támogatása és a határontúli kulturális-, és 

idegenforgalmi feladatok szervezése. 

 Kulturális szervezetek támogatása:  

- a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.,  

- a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.,  

- a MIDMAR Nonprofit Kft.,  

- a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes. 



    

 

 

 A kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása érdekében az önkormányzat díjakat alapított, könyvtári és 

közművelődési pályázatoknál  önrésszel járul hozzá, közalapítványt hozott 

létre, melynek működését támogatja (Szeleta Kultúráért Közalapítvány 

támogatása), a helytörténet-értéktár kialakítása és működtetése. 

 Kiemelten támogatja a CINE-MIS Nonprofit Kft. által szervezett Jameson 

CineFest Nemzetközi Filmfesztivál költségeit. 

 A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működteti a Bükkszentlászló 

Közösségi  Házat, melyhez a MJ Város Önkomrányzata is hozzájárul. 

 Az önkormányzat Touch Info tornyok üzemeltetését finanszírozza.  

 Létrehozott két alapot, az Idegenforgalmi és a Légi Marketing Alapokat.  

 Számos idegenforgalmi kapcsolatokat és kiadványokat finanszíroz önként 

vállalt feladatai körében az Önkomrányzat. E körbe tartozik a 

Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, ennek keretében a Visegrádi   Négyek 

az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó.  

 Megyei Jogú Városok Szövetségében és a Magyar Bortelepülések 

Szövetségében tagság. 

 E feladat körhöz tartozik a városi média szervezése: a Miskolc Városi 

Televízió működtetése, a Képújság sugárzása, a Miskolci Napló (MiNap) 

című városi hetilap megjelentetése, a minap.hu városi hírportál 

működtetése. 

 Az önkormányzat által létrehozott nonprofit cég keretében működő MiGraf 

grafikai műhely működtetése szintén az önként vállalt feladatok között 

jelenik meg: grafikai, tervezési, és nyomdai előkészítési szolgáltatásokat 

végeznek. 



    

 

 

5. KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  ffeellaaddaattaaii  ééss  aa  kkuullttuurráálliiss  öörröökksséégg  hheellyyii  vvééddeellmmee  

éérrddeekkéébbeenn  eellllááttootttt  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  ffeellaaddaattookk:: 

 Az energiagazdálkodás és a Green City programmal kapcsolatos feladatok 

jelennek meg. 

 Az önkormányzati mezőgazdasági jellegű területein őshonos állatfajok 

(pld. mangalica, szürkemarha) tenyésztése.  

 Miskolci Állatkert és Kulturpark működésének támogatása. 

 Az önkormányzati mezőgazdasági területeken a gyepgazdálkodás, a 

mezőgazdasági területek hasznosítása. 

 Az avasi lakótelep hulladék hőjének másodlagos hasznosításával 

nagylégterű fóliaház üzemeltetésével kertészeti tevékenység végzése. 

 Az önkormányzati konyhák ellátása zöldségfélékkel és feldolgozott állati 

termékekkel. 

 

6. SSppoorrtt  ccéélluu  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  ffeellaaddaattookk:: 

 Miskolci Sportcentrum Kft. működésii támogatása. 

 Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása (Bükki 

Hegyi Maraton, Barátság Maraton). 

 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és 

versenyeztetésének támogatása (DVTK labdarúgás, Miskolci Jegesmedvék, 

DKSK kosárlabda, Miskolci Vízilabda Club, MVSC Röplabda, Miskolci Vénusz 

Futsal Egyesületek). 

 Sport Mecénás Alap létrehozása. 

 MVSC Sporttelep működtetési támogatása. 

 Sportesemények díjazása és eredményességi támogatás. 

 Műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése. 

 



    

 

 

7. VVáárroossrreennddeezzééssii    ccéélluu  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  ffeellaaddaattookk:: 

 Főépítészi, településrendezési feladatok között a önként vállalt jellegűek. 

 Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált  

Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 

2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan  (ÉMOP pályázat). 

 

8. EEssééllyyeeggyyeennllőőssééggii  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  ffeellaaddaattookk:: 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók és munkanélküliek 

foglalkoztatása a Szocio-Produkt Kft./MIPRODUKT Kft. holding 

tagvállalat keretében: Itt nyomdai szolgáltatások, reklámszolgáltatások 

végzése, varrodai tevékenység ellátását végzik a foglalkoztatottak.   

 

D.  Miskolc  MJV Önkormányzat  közszolgáltatási feladatait 

ellátó szervezetrendszer 

 

I. Az önkormányzati fenntartású intézmények, valamint a nem 

önkormányzati szolgáltatásnyújtók összesítése 

 

A műhelymunkák során képet kaphattunk és kialakította a munkacsapat az 

Önkormányzat közszolgáltatási feladatait ellátó intézményi-szervezeti rendszert, 

a rendszerben résztvevők közötti kapcsolati elemek összefüggéseit. 

 

A közszolgáltatási feladatait ellátó szervezetrendszer elemei: 

1. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Városháza) keretében működő 

főosztályok, osztályok. 



    

 

 

2. A Városháza felügyeletével működő önkormányzat által létre hozott 

intézmények. (MiKöziK, miskolci Óvodák, Miskolci Önkormányzati 

Rendészet) 

3. Az Önkormányzat és térségéhez tartozó települések önkormányzatai által 

létrehozott meghatározott önkormányzati feladat ellátására létrehozott 

intézményfenntartó társulás, és működtetésében lévő intézmények. 

(Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásába tartozó Miskolci 

Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény)   

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló, Miskolc Holding Zrt.- hez tartozó 

nonprofit tagvállalatok. 

5. Az Önkormányzat vagy több önkormányzattal együtt létrehozott nonprofit 

gazdasági társaságok. (MiReHuKöz Nonprofit Kft., Borsodi Kéményseprő 

Szolgáltató Kft., Miskolci Városfejlesztési Kft., CINE-MIS Nonprofit Kft, 

DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft., Miskolc 

Városi Sportiskola Nonprofit Kft., Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) 

 

 

6. Civil szervezetek nonprofit célú tevékenységeinek igénybevétele: 

egyesületek, alapítványok. (pld. Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert 

Működtető Egyesülés /MEH/, Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek 

támogatása - Minorita Rend szegénykonyhájának támogatása) 

7. Helyi, térségi, régiós vagy országos területet ellátó vállalkozásokkal kötött 

feladat ellátási szerződések keretében (Kiszervezett tevékenységek: 

TIGÁZ Zrt., ELMIB Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport). 

 

A Miskolc MJV Önkomrányzatának Közgyűlése 2007. évben létrehozta a Miskolc 

Holding Zrt. gazdasági társaságot. A Közgyűlés döntésének célja az volt, hogy az 



    

 

 

önkormányzati kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátására létrehozott 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányítását, un. holding szervezeti 

rendszerben összefogják a hatékonyabb működtetés érdekében. 

Ugyanezen céllal történt a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatok 

„kiszervezése” önkormányzati társuláshoz, ill. annak intézményéhez. 

Az önkormányzati feladatok ellátásának önkormányzati gazdasági 

társaságokhoz, valamint társuláshoz történő „kiszervezése” –nek hatékonyabb 

működési célja magában foglalta az átszervezés ésszerűségi indokait, a 

kapacitáskihasználási és a pénzügyi forrás, a fejlesztési lehetőségek növelésének 

céljait. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkományzata 2014 évben 14 önkormányzati 

fenntartású intézményt működtet a  hatósági tevékenység, szociális, a kulturális, 

az oktatási és rendészeti ágazatokbani.  

 



 

 

 

II. Az önkormányzati fenntartású intézmények, valamint a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók kapcsolati 

hálója az önkormányzattal 
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III. Az önkormányzati fenntartású intézmények és általuk ellátott 

közszolgáltatási feladatok 

 

 

 

 

 

A Hivatal ellátja az Önkormányzat működésével, a Közgyűlés és a Bizottságok 

hatáskörébe tartozó döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat, és feladata a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének a 

segítése.  

Az egységes Hivatal kabinetekre és főosztályokra tagozódik. A Főépítészi Kabinet 

osztály szintű szervezeti egység, a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet 

főosztályi szintű szervezeti egységnek felel. A főosztályok osztályokból, 

csoportokból, szolgálatokból, munkaszervezetből, illetve osztályokba és 

csoportokba nem osztott ügyintézőkből, referensekből állhatnak. 

A közszolgáltatási feladatok ellátása elsődlegesen koordinációs jellegű, melyet a 

Városháza alábbi szervezeti egységeinél jellenek meg fő feladatként: 

 Polgármesteri és jegyzői Kabinetek, 

 Főépítészi Főosztály –  valamennyi osztálya, 

 Gazdálkodási Főosztály –Pénzügyi és Költségvetési, Vagyongazdálkodási, 

Számviteli és Kontrolling Osztályok, 

 Humán Főosztály- a köznevelési, sport, társadalmi kapcsolatok, 

egészségügyi, szociális, kulturális és idegenforgalmi feladatokat ellátó 

osztályok. 

 

Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatala (Városháza) 



    

 

 

A Városháza ellátja az Önkomrányzat önként feladatai között a 

Balatonmáriaifürdő és a Nyári Napközis Tábor gyermektáborok működtetését és 

üzemeltetését.  

 



    

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármeseteri Hivatal szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 



    

 

 

Polgármesteri Kabinet közszolgáltatási feladatai: 

A szervezet a Városmarketing referens által végzi az önkormányzatokkal való 

kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását (PR ügyek). Ezen belül 

a kabinet feladata különösen az önkormányzati munkával összefüggő 

közvéleménykutatások, szociológiai felmérések kezdeményezése, értékelése. 

Közreműködik az önkormányzat kommunikációjának szervezésében, segíti a 

Miskolcról alkotott kép folyamatos javítását. Szervezi a médiával történő 

kapcsolattartást és tájékoztatást biztosít részükre, továbbá megszervezi és 

lebonyolítja a sajtótájékoztatókat, sajtókonferenciákat.  

 

A referens révén a Kabinet figyelemmel kíséri az önkormányzat hivatalos 

honlapján az ágazat feladatkörébe tartozó információk aktualitását, elemzi a 

beérkezett észrevételeket, kezdeményezi a szükséges változtatásokat.  

 

Ellátja a Kabinet a nemzetközi kapcsolatokkal, a testvérvárosokkal összefüggő 

feladatokat. 

 

Figyelemmel kíséri és szükség esetén segítséget nyújt az Önkormányzati 

fenntartásában működő városi intézményekben megrendezésre kerülő 

rendezvények megszervezésében. 

 

A Városüzemeltetési koordinátor felügyeli a városüzemeltetést és a 

városfejlesztést stratégiai szempontból. Feladatát képezi a kiemelt 

városfejlesztési projektek tervezésében való részvétel, a megvalósítás alatt álló 

kiemelt városfejlesztési projektek felügyelete, kapcsolattartás a helyi és egyéb 

vállalkozásokkal, külső gazdasági kapcsolatok fejlesztése, vállalkozásfejlesztés. A 

városüzemeltetés terén összehangolja, felügyeli az Önkormányzat 

városüzemeltetési feladatait. 



    

 

 

 

Jegyzői Kabinet látja el a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos 

feladatokat, ezen belül a jogszabályszerű működésüket folyamatosan 

figyelemmel kíséri, ismeretanyag, joganyag biztosításával segíti azokat. 

Ellátja a városban működő nemzetiségi önkormányzatok működésével 

kapcsolatos testületi, koordinációs, szervezési és adminisztratív feladatokat, 

segíti munkájukat. 

Hatósági Főosztály:  ellátja Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 

a jogszabályok által a közgyűlés vagy a polgármester hatáskörébe utalt 

önkormányzati hatósági, a jegyző és a Hivatal ügyintézőjének hatáskörébe utalt 

valamennyi hatósági – más főosztály hatáskörébe nem utalt – ügyet.  

Ennek keretében ellátja a kereskedelmi hatósági feladatokat, eljár birtokvédelmi, 

hagyatéki és egyéb általános igazgatási, állattartási, egyes növényvédelmi és 

vadkár ügyekben.  

 

Ellátja továbbá a népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, 

közreműködik az országgyűlési, a helyi választások, népszavazások 

lebonyolításában, valamint végzi a jogszabályok által a Hivatal 

köztisztviselőjének hatáskörébe utalt anyakönyvvezetői feladatokat. Eljár a 

települési jegyző hatáskörébe utalt telepengedélyezési, illetve telep 

létesítésének bejelentésével, vásárok rendezésének és piacok tartásának 

engedélyezésével kapcsolatos ügyekben. 

 

A főosztály működteti a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat, 

szervezi és irányítja a hivatali ügyfélszolgálatot. 

 

Közreműködik: a közgyűlés és a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt 

építésügyi igazgatással, környezet- és természetvédelemmel, közterület 



    

 

 

rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatainak 

ellátásában. 

 

Ellátja Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a jogszabályok 

által a jegyző hatáskörébe utalt elsőfokú építésügyi igazgatással, környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

 

Ellátja a jogszabályok által a járásközponti önkormányzat jegyzője hatáskörébe 

utalt, kiemelt elsőfokú építésügyi igazgatási feladatokat a Miskolci Járáshoz 

tartozó településeken: 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. 

Ellátja az épített és a természeti környezet védelmével kapcsolatos 

feladatokat. 

Részt vesz a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében. 

Közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 

 

Közreműködik a választások, népszavazások, népi kezdeményezések 

lebonyolításával kapcsolatos technikai feladatok ellátásában. 

 

 

Főépítészi főosztály közszolgáltatási feladatai a településfejlesztés- és 

rendezés területén jelentkeznek.    

 



    

 

 

Fő feladata a területrendezési- és településrendezési feladatok ellátása. Felügyeli 

a rendezési tervek hatályosulását, és folyamatosan figyelemmel kíséri a 

rendezési eszközök hatályosulását. 

Az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel 

együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő településrendezési és 

településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását. 

 

Feladata a településfejlesztési program megfogalmazása, területfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatok koordinálása. Összeállítják a tervezési programokat, 

bonyolítják az építészeti és tervpályázatokat. Kezdeményezi a feladatkörével 

összefüggő tervek központi, területi vagy önkormányzati tervtanácson történő 

megtárgyalását.  

 

Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, 

valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 

miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok 

ellátásában. 

 

Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a térség, illetve a település 

egységes táji és építészeti arculatának alakítását. 

Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök 

nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel 

kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok 

előkészítésében. 

Közreműködik a pályázatok kiírásában és értékelésében. 

 

A   Gazdálkodási Főosztály közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladata igen 

széleskörű, elsősorban a elemzésekkel segíti a feladatok ellátását és fő feladata 



    

 

 

közreműködni az önkomrányzati költségvetés, a beszámolók, a zárszámadás 

elkészítésében.  

Ellátja a Társulás gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat. 

Kiemelt feladata a beruházási folyamatok gazdasági elemzése, értékelése, 

tájékoztató anyagok, jelentések készítése. A beruházási folyamatokkal 

összefüggő szakmai anyagok, előterjesztések pénzügyi, gazdasági 

vonatkozásainak véleményezése. 

Közreműködés különféle pályázatok elkészítésében, a pályázatok pénzügyi 

vonatkozásait illetően. Ezen belül a központi pénzeszközök, támogatások 

lehívásának feltételét képező – az osztályok, önkormányzati pályázatokkal 

foglalkozó cégek által elkészített – dokumentumok felülvizsgálata. 

A beruházásokhoz kapcsolódó állami, uniós támogatások, központi pénzeszközök 

felhasználásának figyelemmel kísérése és a kapcsolódó szerződések, 

megállapodások pénzügyi, gazdasági szempontból történő felülvizsgálata. 

Önkormányzati ingatlanon végzendő közműberuházások esetén 

tervegyeztetéseken az önkormányzat érdekeinek képviselete. 

Kapcsolatot tart a közszolgáltatást végző gazdasági társaságokkal és szakmai 

egyeztetéseket végez, különösen a következő esetekben: 

- helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése, elszámolása, 

- a közszolgáltatási szerződések gazdasági monitoringjának működtetése, 

- az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos hatósági árak – távhő és meleg  

  víz, ivóvíz, szennyvíz elvezetési szolgáltatás- hatósági ára vonatkozásában    

  önkormányzati álláspont kialakítása. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás éves díja megállapításának előkészítése 

területén egyeztetés a közszolgáltatóval, előterjesztés összeállítása, 

rendeletmódosítás előkészítése. 



    

 

 

Közreműködik, illetve koordinálja az önkormányzat gazdasági társaságaival, 

illetve a jövőben létrejövő gazdasági társaságokkal kapcsolatos közgyűlési, 

bizottsági előterjesztéseket. 

 

Közreműködik az önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok működésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

előkészítésében, önkormányzati költségvetési kapcsolatainak koordinálásában.  

A Humán Főosztály közszolgáltatásokkal kapcsolatos fő feladatai területén  

ellátja az egészségügyi- és a szociális, a köznevelési (óvoda) intézmények 

szakmai felügyeletét, szervezi az egészségügyi alapellátást. 

Ellátja az óvodai feladatokon belül az intézmények fenntartói irányítása, 

törvényességi felügyelete, tevékenységének összehangolása, struktúrájának 

alakítása, feladatainak kidolgozása. Előkészíti és végrehajtja az e körbe tartozó 

közgyűlési döntéseket, intézi a tulajdonosi (fenntartási) ügyeket. 

 

Közreműködik az egészségügyi- és szociális, a köznevelésii ágazathoz tartozó 

intézményekkel, gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel összefüggő 

tulajdonosi, önkormányzati és hatósági feladatok ellátásában. 

Ellátja a hatályos sportkoncepcióban leírtak szerinti önkormányzati feladatokat, 

az önkormányzati alapítású, sport feladatokat ellátó társadalmi szervezetekkel 

kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási és egyéb alapítói feladatokat. 

Marketing eszközökkel segíti a Miskolcról alkotott kép folyamatos javítását.  

Ellátja a kultúrával, turizmussal és marketinggel kapcsolatos önkormányzati 

feladatokat. 

Közreműködik a kulturális ágazathoz tartozó intézményekkel, gazdasági 

társaságokkal, civil szervezetekkel összefüggő tulajdonosi, önkormányzati és 

hatósági feladatok ellátásában. 



    

 

 

Ellátja az önkormányzat társadalmi felzárkózással, civil kapcsolatokkal és 

egyházakkal összefüggő feladatait, valamint az önkormányzati alapítású 

társadalmi szervezetekkel kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási és egyéb 

alapítói feladatokat. 

Ellátja az önkormányzat részvételével működő társadalmi szervezetekkel 

kapcsolatos feladatokat. 

 

 

 

 

A köznevelési feladatokban bekövetkezett változások miatt 2013. január 1-től az 

állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az iskolai oktatás 

területén a fenntartói feladatokat a központi és területi szervekből álló 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi (KLIK). 

Azonban az alapfeladat ellátását szolgáló vagyon működtetője továbbra is 

Miskolc Város Önkormányzata. Ez azt jelenti, hogy a város saját tulajdonát 

képező ingatlanaiban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó 

és ingatlan vagyont üzemelteti.   

A MKMK, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény látja el a köznevelési 

intézmények műszaki – gazdasági intézményeinek városi szintű üzemeltetési 

feladatait. 

Az önkomrányzati tulajdonú köznevelési céú épületek karbantartására és 

üzemeltetésére koncentrál az intézmény, de egyúttal üzemelteti az intézmény a 

gyermek- és tanulók étkeztetését biztosító konyhát. 

 

 

Miskolci Közintézményt Működtető Központ (MKMK) 



    

 

 

 

 

 

A köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 2013. január l-jétől 

az iskolák fenntartását az állam átvette.  

 

A köznevelési feladatok közül  az óvodákat továbbra is az Önkomrányzat tartja 

fenn és egyben működteti is azokat.  

 

Miskolc MJV Önkomrányzata a köznevelési törvény alapján a gyermekek óvodai 

nevelésének biztosítását 9 önállóan és ezekhez kapcsolódó 26 

telephelyként/tagóvodáként  működő óvodai intézményrendszer keretében 

valósítja meg. 

Miskolci óvodák 

 

1. Avastető Óvoda-     2 tagóvoda 

2. Belvárosi Óvoda –    2 tagóvoda 

3. Batsányi János Óvoda –    3 tagóvoda 

4. Diósgyőri Óvoda –     3 tagóvoda 

5. József úti Óvoda –     4 tagóvoda 

6. Nyitnikék Óvoda –     2 tagóvoda 

7. Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda –  3 tagóvoda 

8. Százszorszép Óvoda –    3 tagóvoda 

9. Napraforgó Óvoda-    4 tagóvoda 

 

 

 

Miskolci Óvodák 



    

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet a Miskolci Közterület-felügyelet 

utódjaként 2013. április 1-jén jött létre a rendészet Miskolc város közrendjének, 

közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében.  

A közterület-felügyelők mellett egyben mezőőri szolgálatot is működtet az 

intézmény.  

Valamint együttműködik a társszervezetekkel: Miskolci Rendőrkapitányság,  BAZ 

megyei Rendőrkapitányság, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, BAZ megyei 

Polgárőr Szövetség. 

 

 

 

Miskolc MJV Önkomrányzata 2013 év folyamán vette át a Miskolci Kistérségi 

Többcélú Társulástól az Őszi Napsugár Otthon  idősek bentlakásos intézményét. 

 

Az Őszi Napsugár Otthon intézmény székhelye Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 

szám alatt van.  A maximális ellátotti létszáma a működési engedélye alpján 437 

fő. 

Telephelyei: Idősek Otthona -        Miskolc, Mátyás király út 15. (24 fő) 

          Ezüsthíd Otthon -        Miskolc, Bársony János út 29/a.(30 fő) 

          Aranykor Idősek Otthona -  Miskolc, Kiss Tábornok út 32. (96 fő) 

 

Miskolci Önkormányzati Rendészet 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Őszi Napsugár Otthon 



    

 

 

Az Intézmény közfeladata: tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, idősek otthona.  

Alaptevékenysége a személyes gondoskodás keretében végzett szociális 

szakosított ellátás a Szociális törvény előírásai szerint. 

 

Illetékessége, működési köre kiterjed:  

 Az Őszi Napsugár Otthon, Ezüsthíd Otthon vonatkozásában Borsod-Abaúj-

Zemplén megye területére. 

 Az Idősek Otthona, Aranykor Idősek Otthona vonatkozásában Miskolc Megyei 

Jogú Város közigazgatási területére. 

 

Az intézményben, valamint annak részlegeiben, az ellátottak életvitelének 

segítése, életminőségének javítása komplex gondozás formájában valósul meg. 

A komplex gondozást tartalma: fizikai és egészségügyi ellátást, lelki gondozást, a 

szabadidő hasznos eltöltése, foglalkoztatás.  

Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások köre: 

 

 A folyamatos, 24 órás gondozói, ápolói szolgálat. 

 Az Intézményben élő ellátottak életvitelének segítése, életminőségének 

javítása. 

 Orvosi ellátás: az ellátottak egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, 

rendszeres orvosi felügyelet, egészségügyi rehabilitáció, egészségügyi 

gondozás.  

 Demens betegek ellátása: a szellemi leépülés különféle fázisaiban élő 

ellátottak komplex gondozása 138 férőhelyes Intenzív Gondozási Részlegben, 

ahol a demens ill. az időskori pszichiátriai kórképpel rendelkező ellátottak 

élnek. 



    

 

 

 Mentálhigiénés gondozás: az ellátottak személyre szabott egyéni, csoportos 

és közösségi mentálhigiénés ellátása és foglalkoztatása, a szabadidő kulturált 

eltöltésének szervezése, az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartása, 

megőrzése érdekében szellemi és szórakoztató tevékenységek, kulturális 

tevékenységek szervezése. 

 

 

IV. Az önkormányzat intézményfenntartó társulásai és az általuk 

fenntartott intézmények és általuk ellátott közszolgáltatási 

feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

A Társulás 23 települési önkormányzattal a szociális, gyermekjóléti és 

egészségügyi feladatok társulásos formában történő ellátására jött létre. 

Miskolc MJ Város Önkormányzat a Társulás székhelye, a gesztor önkormányzat. 

 

Sorszám Önkormányzat neve Lakosságszám 

1 Berzék Község 1029 fő  

2 Bőcs Község  888 fő 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Intézménye:  

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény 



    

 

 

Sorszám Önkormányzat neve Lakosságszám 

3 Bükkszentkereszt Község 1230 fő  

4 Emőd Város  5252 fő  

5 Harsány Község 2106 fő 

6 Kistokaj Község  2169 fő  

7 Miskolc MJ Város  167 680 fő  

8 Muhi Község  542 fő 

9 Nagycsécs Község 836 fő  

10 Nyékládháza Város  5146 fő 

11 Répáshuta Község  500 fő  

12 Sajóhídvég Község 1111 fő 

13 Sajókeresztúr Község 1613 fő  

14 Sajólád Község 3099 fő  

15 Szirmabesenyő Város  4533 fő 

16 Köröm Község 1447 fő 

17 Mályi Község 4358 fő 

18 Ónod Község 2500 fő 

19 Sajóbábony Város 2907 fő 

20 Sajóecseg Község 1088 fő 

21 Sajópetri Község 1593 fő 

22 Sajósenye Község 440 fő 



    

 

 

Sorszám Önkormányzat neve Lakosságszám 

23 Sajóvámos Község 2219 fő 

 

Az 1993. évi III. törvény (Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) kimondja, 

hogy a szociális-, gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátások feltételeinek 

biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a kisebb 

közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek 

és a helyi önkormányzatoknak a feladata.  

A társuláshoz történő feladat kiszervezését az indokolta, hogy biztosítsák az 

intézményrendszerben a hatékonyabb működést, azaz a kapacitáskihasználás és  

 

 

a pénzügyi források növelését, valamint a fejlesztési lehetőségek feltárását és 

kihasználását. 

 

Ezért az alábbi szociális-, gyermekjóléti feladatok ellátására jött létre a Társulás: 

a) házi segítségnyújtás, 

b) családsegítés, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d) gyermekjóléti szolgálat, 

e) fogyatékos személyek nappali ellátása, 

f) fogyatékos személyek gondozóháza, 

g) támogató szolgáltatás, 

h) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, 

i) szociális étkeztetés, 

j) idősek nappali ellátása, 

k) bölcsődei ellátás, 

l) ifjúság-egészségügyi gondozás, 



    

 

 

m) család-és nővédelmi egészségügyi gondozás, 

n) gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátás 

o) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, 

p) nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása, 

s) gyermekjóléti központ, 

t) pszichiátriai betegek közösségi ellátása. 

Ezeket a feladatokat a Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti 

ellátást nyújtó költségvetési szervként működő intézmény a Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény látja el. 

Az Intézmény alaptevékenysége az egyének és a családok részére, otthonukban 

vagy máshol nyújtott szociális szolgáltatások biztosítása önkormányzati – 

társulási intézményi keretek között. 

Illetékessége, működési köre kiterjed: 

 Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére valamennyi ellátott feladat 

ellátásánál. 

 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulástól átvállalt az intézményfenntartói 

társulási szerződésben meghatározottak szerint a családsegítés, a 

gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ részfeladatai 

tekintetében, a támogató szolgáltatási feladatok, a házi segítségnyújtás és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok, továbbá a Gyermekek és a 

Csalások Átmeneti Otthona ellátása. 

Miskolc MJV Önkormányzata 2013. január 1-től a szociális-, gyermekjóléti 

feladatokat, valamint az egészségügyi alapellátások körébe tartozó védőnői és 

iskola-egészségügyi ellátást ezen integrált – saját fenntartásban működő – 

intézmény keretei között biztosítja. 

 



    

 

 

Miskolc MJV Önkormányzat fenntartásában működő intézmények a Miskolci 

Családsegítő Központba olvadtak be, és 2013. november 27-től Miskolci 

Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény elnevezésre 

változott. Ezen Intézmény felett 2013. július 1-től a fenntartói feladatokat a 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa látja el. 

Az integrált Intézményben – szakmai és finanszírozási szempontok mentén – 

feladatcsoportonként önálló szervezeti egységek (Igazgatóságok) kerültek 

létrehozásra, melyek között egyértelműen elkülönülnek az alap és szakellátási 

feladatok, illetve a különböző célcsoportokat érintő – ezáltal eltérő szakmai 

kompetenciákat igénylő – feladatok. 



    

 

 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Intézmény (Integrált Intézmény) szervezeti rendszere 
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Az integrált Intézmény szakmai feladatellátását 5 szakmai igazgatóság (4 

szakterületi és 1 stratégiai) biztosítja. Az öt szakterületi igazgatóság alá 

rendeződnek az Szt. és a Gyvt. által ellátandó alap és szakosított ellátások, 

valamint az egészségügyi szolgálat.  

Az Intézmény az Alapító Okirata szerinti az alábbi alap és szakterületi ellátási 

formákat biztosítja: 

 Szociális alapszolgáltatások köre (Szt.): 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, 

- pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

- támogató szolgáltatás, 

- idősek nappali ellátása, 

- fogyatékos személyek nappali ellátása. 

 

 Szociális szakosított ellátások köre (Szt.): 

- idősek átmeneti elhelyezése (Idősek Gondozóháza) 

- fogyatékos személyek átmeneti elhelyezése (Fogyatékos Személyek         

  Gondozóháza) 

 

 Gyermekjóléti alapellátások köre (Gyvt.): 

- Gyermekjóléti Központ, 

- gyermekek napközbeni ellátása, 

- gyermekek átmeneti gondozása (GYÁO, CSÁO). 

 



    

 

 

 Egészségügyi alapszolgáltatások köre 

- területi védőnői ellátás, 

- iskola-egészségügyi ellátás. 

 

STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG –  GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG: 

Valamennyi támogató funkció a Stratégiai Igazgatóságon – a Gazdasági 

Igazgatóságon kap helyet. 

A Stratégiai Igazgatóság koordinál, irányít minden olyan feladatot, amely 

valamennyi szakterületet érint. Összehangolja az egyes szakterületek munkáját 

(továbbképzés, képzési rendszer, fejlesztések – pályázati munka koordinálása,  

 

intézményi szintű programok, rendezvények, intézmény arculata, PR 

tevékenység, kommunikáció, információáramlást, stb.).  

A Gazdasági Igazgatóságon kap helyet valamennyi támogató funkció (gazdasági 

adminisztráció, pénzügy-, számvitel-, beszerzés-, élelmezés – konyhák 

üzemeltetése, műszak-szállítás, technikai kisegítő feladatok ellátása, stb.). 

 

CÉLCSOPORT SPECIFIKUS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGAZGATÓSÁGA 

 

Feladatok- szolgáltatások: 

 Étkeztetés – szociális alapszolgáltatás  

 Házi segítségnyújtás – szociális alapszolgáltatás  

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – szociális alapszolgáltatás  

 Idősek nappali ellátása – Idősek Klubja  

 Időskorúak átmeneti elhelyezése – Idősek Gondozóháza  



    

 

 

 Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 

 Fogyatékos Személyek Gondozóháza 

 Támogató Szolgálat 

 Közösségi pszichiátriai ellátás 

 

Idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások, ellátások: 

 Szociális étkeztetés (Szt.62. §) 

 Házi segítségnyújtás (Szt. 63.§.) 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65.§.) 

 Idősek nappali ellátása – Idősek Klubja (Szt. 65./F.§.) 

 Átmeneti elhelyezés – Idősek Gondozóháza (Szt. 80-81.§.) 

 

Férőhelyszám az egyes ellátási formákban intézményi szinten: 

-  házi segítségnyújtás 843 (ebből 213 kistérségi ellátás), 

-  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 232 (ebből 101 kistérségi ellátás), 

-  idősek nappali ellátása 400, 

-  idősek átmeneti elhelyezése 44. 

 

Fogyatékos személy számára nyújtott szociális szolgáltatások, ellátások: 

 Fogyatékos személyek nappali ellátása (ÉNO Szt. 65./F.§.) 

 Fogyatékos személyek átmeneti elhelyezése – Gondozóház (Szt. 80-84.§.) 

 Támogató Szolgálat (Szt. 65/c.§.). 

 

Pszichiátriai betegek számára nyújtott szociális szolgáltatások, ellátások: 

 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (Szt. 65/a.§.) 

 



    

 

 

AZ INTÉZMÉNYÉLELMEZÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETI 

EGYSÉGEK 

 

 Bölcsődei konyhák (10 konyha) 

 Szociális étkeztetést biztosító konyhák (Fazola Konyha, Kacsóh Konyha, 

Belvárosi Konyha ) és  

 Gyermekvédelmi szakellátás keretében működő főzőkonyha 

 

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA – BÖLCSŐDE IGAZGATÓSÁG 

 

Gyermekek  napközbeni ellátása (Gyvt. 41.§.): bölcsőde, napos és hetes 

bölcsőde (10 intézmény). 

 

CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK IGAZGATÓSÁGA 

 

 Családsegítés (Szt. 64.§.): családsegítő szolgálatok, Területi Szolgáltatási 

Központok. 

 Gyermekjóléti szolgálat/központ (Gyvt. 40.§.): Területi Szolgáltatási 

Központok és Adósságkezelési Tanácsadó Iroda. 

 Gyermekek átmeneti gondozása (Gyvt. 45-48.§.): Gyermekek Átmeneti 

Otthona és Családok Átmeneti Otthona 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA 

 

Az igazgatósághoz rendelt szervezeti egységek: 

 területi védőnői szolgálat, 

 iskola-egészségügyi szolgálat. 

 



    

 

 

A miskolci családok részére a védőnői-, a város oktatási intézményeiben tanuló 

gyermekek, fiatalok részére az iskola-egészségügyi ellátás (védőnői, orvosi) 

biztosítása.  

 

 

V. Miskolc MJV Önkormányzat tulajdonában álló, a Miskolc Holding Zrt.-

hez tartozó nonprofit tagvállalatok és az általuk ellátott 

közszolgáltatási feladatok 

 

 

 

 

 

Miskolc MJV Közgyűlése 2007. január 1-jétől létrehozta a 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése 

érdekében (100 %-ban önkormányzati tulajdonnal) a Miskolc Holding 

Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot.  

A cég székhelye Miskolc, Hunyadi u. 5. szám alatt működik. A cégbírósági 

bejegyzése 2006. július 24-én történt.  

100 %-os alapító-tulajdonosa  Miskolc MJV Önkormányzata. 

Célja volt a Közgyűlésnek, hogy az önkormányzati vállalatcsoportok irányítása a 

továbbiakban „holding típusú” rendszerben valósuljon meg. 

Jelenleg ez az önkormányzati „mamutcég” a város egyik legnagyobb, 

legtőkeerősebb vállalatcsoportja, ezáltal a város gazdasági életét jelentősen 

befolyásolja. 

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  
(Miskolc Holding Zrt.) 



    

 

 

Az egységes holding-irányítás célja, hogy a vállalatcsoport alkalmassabb új 

önkormányzati befektetések, vállalkozások feltételeinek megteremtésére, 

pályázati lehetőségek igénybevételére, projektszemléletű működésre.  

Ennek következményeként cél csökkenteni a város költségvetésétterhelő 

pénzügyi támogatási igény. Cél a holding-irányítási struktúra létrehozásával, 

hogy az érintett vállalati kör tagjai olyan működési és pénzügyi előnyöket 

realizáljanak, amelyek eredményeként takarékosabban növelhető a 

szolgáltatások színvonala is. 

A társaság alapításának a célja 

 átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon az önkormányzati gazdasági 

társaságok működése, 

 biztosítható legyen az egységes stratégiai irányítás és kontroll, 

 megvalósulhasson az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon 

vállalkozói szemléletű kezelése annak érdekében, hogy javulhasson, 

javuljon az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási és 

közszolgáltatási színvonala, 

 az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

koordinációjának, együttműködésének erősítése, a hatékonyabb 

tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megteremtése. 

 

A Miskolc Holding Zrt. küldetése, hogy a város stratégiai célkitűzéseivel 

összhangban fejlessze a város gazdaságát. A Miskolc Holding Zrt. küldetését 

alapvetően három tevékenység határozza meg: 

 Városfejlesztési tevékenységével járuljon hozzá Miskolc város folyamatos és 

dinamikus fejlődéséhez.  

 Gazdaságfejlesztés: Meghatározó szereplője legyen a város 

gazdaságszervezési és városfejlesztési tevékenységének.  



    

 

 

 Vállalatfejlesztés:  A vállalatfejlesztési stratégijánal célja legyen olyan 

korszerű cég- és működési struktúra kialakítása, amely a tagvállalati 

működés hatékonyságának növelését célozza, a szinergiák maximális 

kihasználása mellett. A lakossági szolgáltatások folyamatosan fejlesztése az 

alkalmazott szakemberekkel színvonalas, hatékony és fenntartható 

szolgáltatásokat biztosítása, ezáltal hozzájárulnak a városlakók 

életminőségének javításához. 

 

A rendszerben a korábban létrehozott önkormányzati cégek a Holding 

tagvállalatai.   

Ezen tagvállalatok látják el a város lakosságának mindennapi élethez szükséges 

önkormányzati feladatokat, szolgáltatásokat: így pld. üzemeltetik a 

távhőszolgáltatást, a víz- és csatornaszolgáltatást, a hulladékkezelést, a 

közösségi közlekedést, valamint a parkolási rendszert, feladatuk a 

városfejlesztés is, a városkép megújítása, a városgondozás, a belvárosi 

rehabilitáció, a turizmus és a közmédia koordinálása. 

A Miskolc Holding Zrt-ben foglalkoztatottak száma 2012.12.31. adatok szerint: 

 alkalmazotti létszám a Miskolc Holding Zrt.-ben: 95 fő. 

 alkalmazotti létszám a Miskolc Holding Zrt. keretében működő 

tagvállalalatoknál: 2404 fő. 

 

A Miskolc Holding Zrt. irányítási rendszere:  

 A Holdingot a Közgyűlés által megválasztott tagokból álló igazgatóság 

irányítja. 

 Az operatív vezetést a holding vezérigazgatója gyakorolja.   



    

 

 

 A társaság tulajdonosi érdekeknek megfelelő működésének ellenőrző  

szerve a felügyelőbizottság, amelynek tagjait a város önkormányzatának  

közgyűlése jelöli ki. 



    

 

 

 

 

 

A Miskolc Holding Zrt. szervezeti ábrája 



    

 

 

 

 

MIHŐ  Miskolci 

Hőszolgáltató Kft.  

A Kft. Magyarország második legnagyobb távfűtési 

rendszerét üzemeltető közszolgáltató. Miskolc város 

mintegy kb.31.000 lakossági és kb. 1.000 közületi 

felhasználója részére végez hőtermelést- és 

hőszolgáltatást. 

MIK Miskolci 

Ingatlangazdálkodó 

Zrt.  

Feladata az önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon 

kezelése és hasznosítása. De ide tartozik a Miskolci 

Ipari Park menedzselése is, és város-rehabilitációs 

projektek megvalósításában is jelentős feladatai 

vannak. 

SZOCIO-PRODUKT 

Kft./ MIPRODUKT Kft.  
Feladata nyomdai szolgáltatások, 

reklámszolgáltatások végzése, varrodai tevékenység 

ellátása.  A varrodai szolgáltatások körében tartozik  

pld.  a munkaruházatok,  női ruházatok  és 

egészségügyi textíliák (pld.  műtős köpeny, nadrág, 

lepedő, lábzsák), lakástextíliák  (pld. terítő, 

ágynemű, kerti garnitúra, ülőpárna) varrása.  

A cég a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat és munkanélkülieket foglalkoztat. 

MIVÍZ Miskolci Vízmû 

Kft.  

A feladata Miskolc Város lakossági és közületi 

fogyasztói részére közüzemi ivóvíz-, 

szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás 

folyamatos és szakszerû biztosítása. 

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai



    

 

 

MVK Miskolc Városi 

Közlekedési Zrt.  

A társaság alaptevékenysége Miskolc, illetve 

Felsõzsolca városok helyi közforgalmú 

közlekedésének lebonyolítása, melyen kívül saját 

maga végzi mind az autóbuszok, mind a villamosok 

karbantartását, ellátja az általa üzemeltetett 

létesítmények (a központi telephelyen kívül, hét 

végállomás üzemeltetését), építmények (villamos 

pálya), gépek, berendezések áramátalakítók 

fenntartását. 

MIBERSZOLG Miskolci 

Beruházó és 

Szolgáltató Kft.  

A Társaság 2014. február 28. napján beolvadt a 

Miskolc Holding Zrt-be. 

Miskolci 

Kommunikációs 

Nonprofit Kft.  

Feladata a Miskolc Városi Televízió működtetése 24

órán keresztül. Ezáltal a városi média szervezése a

feladata, így a Képújság sugárzása,  a Miskolci Napló

(MiNap) című városi hetilap szerkesztése,

megjelentetése Miskolcon és agglomerációjában,

valamint a  minap.hu városi hírportál működtetése.

Működteti a MiGraf grafikai műhelyt, ahol grafikai,

tervezési, és nyomdai előkészítési szolgáltatásokat

végeznek. 

Miskolci Turisztikai 

Kft.  
Ellátja a miskolctapolcai Barlangfürdő, és a 

Selyemréti Strandfürdő üzemeltetését. Ellátja az 

önkormányzati feladatokban vállalt turisztikai 

attrakciók működtetését, és a kínálat folyamatos 

fejlesztése is e cég feladata az önkormányzattal 



    

 

 

együttműködve. Ezeken túlmenően új turisztikai célú 

projektek generálása és komplex menedzselése 

tevékenységei közzé tartozik. 

Miskolci Városgazda 

Nonprofit Kft.  

Ezen tagvállalt látja el a Miskolc város 

közterületeinek-gondozását, az út-, híd-, belvíz-

létesítmények kezelésének, a köztisztaság 

önkormányzati feladatait. Jelentős feladata az 

önkormányzati közfoglalkoztatási programok 

megvalósulásában aktív részvétel, kb. 1000 fő 

közfoglalkoztatottnak biztosítanak munkát. Speciális 

tevékenységei közé tartozik az állategészségügyi 

telep fenntartása, a piacüzemeltetés, a 

temetőgondnokság és a Miskolci Állatkert és 

Kultúrpark üzemeltetése is. 

RÉGIÓ PARK MISKOLC 

Kft. 

A tagvállalat üzemelteti Miskolc város felszíni 

közterületi parkolási rendszerét. E mellett a 

parkolóhelyek bővítése is tevékenységi köréhez 

tartozik: parkolóházak, mélygarázsok építésével, 

működtetésével. 

Nem uralmi viszonyban lévő társaságok 

Miskolci Agrokultúra 

Kft.  

Feladata az Önkormányzat saját tulajdonú 

mezőgazdasági jellegű területein őshonos állatfajok 

(pld. mangalica, szürkemarha) tenyésztése.  

A társaság feladata az önkormányzati mezőgazdasági 

területeken a gyepgazdálkodás, a mezőgazdasági 



    

 

 

területek hasznosítása, de emellett az avasi lakótelep 

hulladék hőjének másodlagos hasznosításával 

nagylégterű fóliaházat üzemeltetve végez kertészeti 

tevékenységet. Ezáltal az önkormányzati konyhákat 

ellátja zöldségfélékkel és feldolgozott állati 

termékekkel. 

MIVIKÖ Miskolc Kft - 

MISKOLC Víziközmű-

Karbantartó és 

Környezetvédelmi Kft. 

Közműhálózatok állapotvizsgálata: vezetékhálózatok 

ipari kamerás vizsgálata, tömörségvizsgálat, 

nyomásvizsgálat. 

 

 

 

VI. Miskolc MJV Önkormányzat  100 százalékos vagy  több települési 

önkormányzattal közös tulajdonban álló nonprofit gazdasági 

társaságok és az általuk ellátott közszolgáltatási feladatok 

 

 

Miskolci 

Városfejlesztési Kft. 
A céget az Önkormányzata 2009. május 1-jei 

dátummal alapította. A Kft. feladata, hogy elősegítse 

az Önkormányzat kötelező és önként vállalt 

feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb 

elérését, segítse az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia megvalósulását. Ezért a  cég feladati közé 

tartozik  az  Önkormányzat egyéb folyamatban lévő 



    

 

 

projektjeinek koordinálása, véleményezése, 

projektmenedzseri feladatok ellátása  egyeztetve a 

feladatokat a Városháza városfejlesztési és 

üzemeltetési feladatait ellátó szervezeti egységeivel. 

Borsodi Kéményseprő 

Szolgáltató Kft. 

Feladata az önkormányzati feladatként megjelenő 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a 

lakosság és közületi, vállalkozási ügyfelek részére.  A 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás a kéményseprő-

ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 

törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja 

magába. A szolgáltatás területileg kiterjed Miskolc 

MJV, valamint 28 BAZ megyei település közigazgatási 

területére is. 

MIREHUKÖZ Nonprofit 

Kft. - MiReHuKöz 

Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 

A Miskolc Térségi Konzorcium 37 tagönkormányzata 

által létrehozott MiReHuKöz Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. a hulladék begyűjtés, szállítási és szelektív 

hulladékgyűjtés közszolgáltatási feladatot lát el. Azaz 

a Hulladéktörvény alapján 2014. január 1. napjától a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 

nonprofit keretek között valósul meg.  

CINE-MIS Nonprofit 

Kft. 

A cég működteti a miskolci művész mozikat (Uránia 

és Béke art mozi terem).  A cég által működtetett 

mozik elsősorban azokat a filmművészeti értékekkel 

szórakoztatják a közönséget (ezen filmeket általában 

a kereskedelmi célú mozik kínálatából hiányoznak). 



    

 

 

DSM Diósgyőri 

Sportlétesítményeket 

Működtető Nonprofit 

Kft. 

A társaság feladata a sportlétesítmények 

működtetése, üzemeltetése. 

Miskolc Városi 

Sportiskola Nonprofit 

Kft. 

A társaság 2009. március 01-jén kezdte meg 

működését, mely az oktatási intézményektől 

független sportoktatási-nevelési intézmény. 

Szakosztályai: asztalitenisz, atlétika, birkózás, 

jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, 

ökölvívás, röplabda, sakk, tájfutás, torna, úszás, 

vízilabda. 

Miskolci 

Operafesztivál  

Nonprofit Kft. 

A „Bartók +  Operafesztivál szervezője. 

 

 

VII. A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) nonprofit célú 

tevékenységeinek igénybevétele Miskolc MJV Önkormányzat 

közszolgáltatási feladatai ellátására  együttműködési megállapodás 

keretében   

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, HÁZIORVOSI ÜGYELETI-SÜRGŐSSÉGI 
ELLÁTÁS   

Kiszervezett önkomrányzati kötelező feladat 



    

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló. törvény értelmében a települési 

önkormányzatok kötelesek gondoskodni a lakosság egészségügyi ellátásáról. 

Az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzat feladatait és a 

jogszabályi feltételeket az egészségügyről szóló törvény szabályozza, míg a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi 

feladatok ellátásának részletes szabályait, finanszírozásának módját további 

jogszabályok állapítják meg. 

Miskolc város egészségügyi alapellátásának és fogorvosi szakellátásában a 

miskolci háziorvosok által létrehozott Praktizáló Orvosok Szövetsége 

(továbbiakban: POSZ), a Gyermekgyógyászati Alapellátásban Praktizáló Orvosok 

Szövetsége (továbbiakban: GYAPOSZ), a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi 

Területi Szervezete, és a gyermekfogászat és a fogszabályozás szakorvosok 

képviselői működnek közre. 

 

 

 

 

 

Az MVHR székhelye Miskolc, Baross Gábor u. 17. szám alatt van. Mintegy 200 

háziorvost és házi gyermekorvost képvisel az egyesülés, akik Miskolc MJV 

Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően ellátják a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi alapellátás önkormányzati feladatot. További feladatuk 24  órás 

orvosi ügyelet ellátása.  

 

Az avasi és a diósgyőri egészségházakban a háziorvosi ellátás mellett már 

szakrendelések is működnek.  

MISKOLCI VÁLLALKOZÓ HÁZIORVOSI RENDSZERT MŰKÖDTETŐ EGYESÜLÉS  

 (MVHR) 

 



    

 

 

A háziorvosi rendelőként használt ingatlanok az önkormányzat tulajdonát 

képezik, azokat a háziorvosok ingyenesen használják, a fenntartási költségeket 

az önkormányzat biztosítja. Ezen ingatlanok karbantartási költségeihez az ott 

dolgozó háziorvosok évenként 100.000 Ft-ig járulnak hozzá. 

 

Miskolcon praktizáló háziorvosok vállalkozók. Minden háziorvos területi ellátási 

kötelezettséggel látja el feladatát, ezáltal biztosítva a városban élő lakosság 

teljes körű és folyamatos háziorvosi ellátását.  

Egy felnőtt háziorvosi rendelőhöz átlagosan 1600 lakos tartozik. 

 

A házi gyermekorvosi rendelőként használt ingatlanok a városban önkormányzati 

tulajdonban vannak, azokat a házi gyermekorvosok ingyenesen használják, a 

fenntartási költségeket az önkormányzat biztosítja. 

 

Az önkormányzattal kialakított együttműködés értelmében a házi 

gyermekorvosoknak évi 50 ezer forint értékű karbantartást kell végezniük 

rendelőjükön. A rendelők felújítása önkormányzati forrásból az elmúlt években 

folyamatosan történik. 

 

A minimumfeltételként meghatározott, külön helyiségben levő csecsemő-

tanácsadóval a körzetek nagyon kis része rendelkezik.  

 

A városban dolgozó házi gyermekorvosok mindegyike tagja (sőt a megyéből is 

sokan) a szakmai és érdekvédelmi szervezetnek, a Gyermekgyógyászati 

Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetségének (GYAPOSZ). 

 

A lakosság folyamatos ellátásának a biztosítéka az orvosok rendelési és 

rendelkezésre állási ideje, ill. a déli és az éjszakai ügyeletben vállalt részvétele. A 

déli ügyeleti teendőket a háziorvosok továbbra is térítésmentesen látják el.  



    

 

 

Az éjszakai háziorvosi ügyelet az Mentőszolgálattal összehangolva működik, 

amely egy hatékonyabb és jobb minőségű ellátást tesz lehetővé.  

 

A háziorvosi ügyelet tekintettel a város földrajzi fekvésére és kiterjedésére, és a 

környező falvak (Kistokaj, Ómassa, Bükkszentkereszt, Répáshuta) ellátási 

kötelezettségére két telephellyel működik.  

 

Az alapellátást végző vállalkozó fogorvosok az általuk bérelt/használt rendelőik 

üzemeltetéséhez az önkormányzattól külön támogatásban nem részesülnek. 

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház  Rendelőintézeteiben 

az alapellátási tevékenységért sem a háziorvosok, sem pedig a fogorvosok nem 

fizetnek bérleti díjat. 

 

 

A városban működő fogorvosok által ellátott lakosok száma – Miskolc 

vonzáskörzetét is beleértve – kb. 230 ezer fő körül van. 

 

Miskolc MJV Városban fogorvosi körzetek az alábbiak szerint kerületek 

kialakításra: 

 felnőtt fogorvosi körzet,  

 középiskolás körzet,17-18 évesek ellátó fogorvosi körzet, 

 általános iskolás körzet,  

 óvodás-bölcsődés körzet, 0-6 éves körzet. 

 

A 10. számú gyermek fogászati körzet a Miskolc Semmelweis Kórház és 

Egyetemi Oktatókórháztól átvételre került 2013. december 1. napjától a Miskolci 

Egyesített  Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény  működteti. 

 



    

 

 

A fogorvosi szakellátást ellátja a dentoalveoláris szájsebészet, mely a nagyon 

mostoha finanszírozás mellett rendben ellátja a betegeket, és részt vesz a dento-

alveolaris szájsebész rezidens képzésben. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város szájsebészeti ellátását 1996. szeptember 1-óta – a 

várossal kötött feladatellátási szerződés alapján – a Dr. Skapinyecz & Társa Kft 

végzi közvetlen OEP finanszírozással jelenleg heti 90 szakorvosi óraszámban a 

teljes miskolci lakosságvonatkozásában. 

 

Egyik rendelőjükben működik a hét végi fogászati ügyelet. A szakrendelés 

fenntartási működési költségeit saját maga viseli, gazdálkodja ki. 

 

 

 

 

 

 

 Minorita Rend: Elkötelezett a szegények segítésében is, egyebek mellett 

a minorita épülettömbben üzemelő népkonyhán keresztül. 

 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegénykonyhájának támogatása 

Intézmény elnevezése: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 

– Miskolc, Árpád u. 126. 

 Az integrált intézmény egységei: 

- Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

- Utcai Szociális Munka 

- Népkonyha 

Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása – 
megállapodás keretében 

Kiszervezett kötelező önkormányzati feladat 



    

 

 

 

 „Napfényt az Életnek” Alapítvány:  1995-től működteti a 

Hajléktalanok, Szegények Egészségügyi és Mentálhigiénés Házát, melyet 

jogi személyiségek alapítottak azzal a céllal, hogy a megnövekedett 

feladatoknak megfelelő szintű, ellátó intézményeket hozzanak létre, és 

azok működtetéséhez megteremtsék az anyagi forrásokat hajléktalan 

ellátás támogatása.  

 

E. Önkormányzat  közszolgáltatási feladatait ellátó 

szervezetrendszer erőforrásainak elemzése 

 

A vezetői munkacsoport a műhelymunka során megállapította, hogy a 

közszolgáltatók tevékenységét áttekintő munkacsapat az erőforrások elemzése 

során a szervezeti átalakítások céljainak megvalósulását is vizsgálta.  

A fejlesztési folyamat során elérendő célok:   

- Kiemelt cél: a hatékonyságnövelésére vagy költségtakarékos működésre 

irányuló javaslatok egyben járuljanak hozzá a helybéli lakosok 

életminőségének javítását szolgáló szolgáltatások megvalósításához. 

- Közszolgáltatási feladat minőségének javítása. 

- Ügyfél elégedettség növelése. 

- Feladatok ellátásában a hatékonyság növelése. 

- Költségek, ráfordítások csökkentése. 

- Irányítási, szervezeti fejlesztési folyamatok erősítése, fejlesztése. 

- Célok hatékonyabb megvalósítása – ösztönző rendszer. 

- Finanszírozási feltételek javítása. 



    

 

 

- Pénzügyi forrás növelés lehetőségeinek feltárása. 

  

A Vezetői konzultációk (WS) célja megvalósult azáltal, hogy  

 összesítette az önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátásának elemzése 

során a közszolgáltatási rendszerre vonatkozó információkat,  

 valamint a feltárt problémákat, továbbá 

 a problémák megszüntetésére - egyúttal hatékonyságra és a 

költségtakarékosságra irányuló - javaslatokat  

vizsgálta és véglegesítette. 

 

Az erőforrások elemzésének területei: 

1. Környezeti hatások 

2. Emberi erőforrás 

3. Fizikai erőforrás 

4. Informatikai támogatottság 

5. Kommunikációs feltételek 

6. Környezeti támogatás feltételei (vezetők, szervezet szerkezete, felépítése) 

7. Finanszírozási feltételek 

 

I. Környezeti hatások 

Miskolc városnak a megyei jogú városi rangja miatt, az önkormányzati feladatok 

esetében szélesebb lakossági körre kiterjedően kell a közszolgáltatásokat 

biztosítania.  

Ez jelentős többlet teher a Városnak, tekintve, hogy a saját lakosságán és 

közigazgatási területén túl a megye egészére vagy nagy részére is ki kell 



    

 

 

terjednie bizonyos, a jogszabályok által kötelezően előírt, általa biztosítandó 

szolgáltatásoknak. 

 

2012. évtől folyamatosan- jelenleg is folyik ! -,  átalakul az önkormányzati 

feladatrendszer, melynek hatása, hogy az önkomrányzati közszolgáltatók, az 

önkormányzati költségvetési intézményrendszer, kiemlten a Polgármesteri 

Hivatalhoz kapcsolódó feladatok sem maradtak érintetlenek. Mindezt az új 

jogszabályi környezet hatásaként új feladat ellátási struktúrát eredményezett.  

Igen jelentős környezeti változás a települési önkormányzatok feladat 

rendszerében,  hogy 2013. január 1-jétől kezdődően folyamatosan a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok járási hivatalaihoz hatósági feladatok tömege került, 

ill. kerül át, melyeket korábban az önkormányzatok hivatalai, és a jegyzők láttak 

el.  

2013. évben a közszolgáltatási rendszer átalakításának eredményeként ellátási 

intézményrendszer szervezeti változtatása:  Miskolc MJV Önkomrányzata által az 

önkormányzati kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátására létrehozott 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányítását  holding-szervezeti 

rendszerben fogta össze a hatékonyabb működtetés érdekében. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Ugyanezen céllal történt a szociális-, gyermekjóléti- és egészségügyi, hajléktalan 

ellátási feladatok „kiszervezése” önkormányzati társuláshoz, ill. annak 

intézményéhez, valamint  civil szervezetehez. 

 

Önkormányzati feladatok ellátása tömegének kiszervezésének pozitív 

hatása hosszú távra érezhetően:  

Az önkormányzati feladatok ellátásának önkormányzati gazdasági 

társaságokhoz, valamint társuláshoz, civil szervezetekhez történő 

„kiszervezése” –nek hatékonyabb működési célja magában foglalta az 

átszervezés ésszerűségi indokait, a kapacitáskihasználási és a pénzügyi 

forrás, a fejlesztési lehetőségek növelésének céljait. 

 

II. Emberi erőforrás 

A holding-rendszerben lévő, de azon kívüli lévő cégeknél is merültek fel a 

szakember ellátottság terén problémák.  

A holding-rendszerben lassúnak minősítették a vezetők a szakember hiány 

pótlását.  

A jó szakember felvételéhez minden intézménynél és önkormányzati 

érdekeltségű cégnél a finanszírozás forrása erősen behatárolt, korlátozott.   

Probléma, hogy a tagvállalt vezetők nincsenek folyamatosan bevonva a 

munkaerő kiválasztásába. 

A dolgozók motiváló tényezőit is javasolták áttekinteni a vezetők.  A  dolgozók 

motiváló tényezői közül a képzés területét újra javasolt építeni.  

Az ügyfélszolgálaton dolgozók kiégésének megelőzésére nincsenek képzések.  

A közhasznú-munkarő kihasználása elsődlegesen a segédmunkával ellátható 

feladatoknál jelentkezik tömegesen.  

 



    

 

 

III. Fizikai erőforrás 

A rendelők felújítása középtávon igen fontos feladat, mert az elmúlt években 

leamortizálódtak az épületek. 

A közeljövőben megoldandó probléma a fizetőparkolós övezetben a beteghez 

kiszálló orvos parkolási támogatása: utólag és nem előre akarja sztornózni a 

város a beteghez kiszálló orvosok a parkolási költségeit. 

 

A hajléktalanok egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezése is 

megkerülhetetlen feladat, mellyel foglalkozni szükséges középtávon. 

 

Szintén középtávon megoldandó feladat a fogyatékos betegek ellátása, mely 

jelentős időtöbblet mellett plusz személyzetet, olykor plusz eszközöket is igényel.  

A narkózist igénylő fogyatékosok ellátása jelenleg nem teljes körűen megoldott a 

város ellátási kötelezettségi területén. 

 

A Városgazda Noprofit Kft. nagyon rosszul áll az egységes gépjármű flotta 

területén.   

A gépparkja jelentősen leamortizálódott, elöregedett. További probléma, hogy 

nem heterogén az állomány, mely a javítási költségeket jelentésen növeli. 

 

A MVK Zrt. esetében a villamosok megújulnak ugyan, de az elöregett autóbusz 

és trolibusz állomány pótlása egyenlőre nem megoldott.  Vannak olyan 

autóbuszok, amely a 80-as évek végén készültek.   

A háttér eszközpark rohamosan éli fel a tartalékokat.  

 

A forgalomban lévő gépjárművek maximálisan kihasználtak, a hibás alkatrészek 

cseréjéhez a forgalomból kivont járműveket használják fel.  

 



    

 

 

A Miskolci Közintézményt Működtető Központ (MKMK)  karbantartási 

tevékenységéhez használt eszközök, gépek hiányosak.  A szakember ellátottsága 

sem megfelelő.  

Sok karbantartási, felújítási feladatnál a MIK Ingatlankező Zrt. szolgáltatásait 

veszi igénybe, mert sokkal jobb a cég az eszközparkja és a szakember 

ellátottsága is megfelelő.  

A gépek és az eszközállomány, az emberi erőforrás hiányosan van az 

alapfeladathoz méretezve.  

Azonban erős pont az emberi tudás és a helyismeret, ez segíti a karbantartási 

munkák elvégzését. 

 

IV. Informatikai ellátottság 

Az informatikai hardver, szoftver ellátottságot kielégítőnek minősítették a 

vezetők.  

Közeljövő céljaként tervezett holding-szinten, az egysége vezetői informatikai 

rendszer megvalósítása. Ezáltal egységes a belső információs rendszerben, 

minden vezető naprakész ismeretek birtokában hozza meg a legjobbnak 

minősíthető döntését. 

Az ügyfélszolgálatokon az informatikai ellátottságot a vezetők jónak 

minősítették.  

A közeljövőben a Digitális Közösségi Programba terv beemelni az egészségügyi 

alapellátásban résztvevőket. Cél, hogy minden háziorvosi praxis kapjon egy 

laptopot a program keretében.  

Egyben a Város Önkormányzata az egészség megőrző, prevenciós jellegű 

feladatokhoz is ezáltal hozzájárul.  

Továbbál egységes rendszerbe szervezik  majd meg a különböző egészségügyi 

helyszíneken rendelkezésre álló adathalmazokat. Így majdnem friss információk 



    

 

 

állnak majd az orvosok rendelkezésére, még akkor is, ha nincs a betegnél a 

lelete. 

 

V. Kommunikációs feltételek 

Belső informatikai hálózat keretében működik a központi ügyfélszolgálat.  

Azonos ügyfélkörhöz tartozó üzletágakra épül az egységes ügyfélszolgálati 

rendszer. 

A telefonköltségek lecsökkentése érdekében felvetődött egy a holding-cégek 

közötti belső vezeték nélküli saját hálózat kiépítése.  

A tagvállalatokon belül vannak un. flották, mert egy telefonszolgáltatóval 

szerződött valamennyi tagvállalt.  

A nem holding-tagvállalatok bevonása ebbe a rendszerbe költségcsökkentést 

eredményezne. 

 

VI. Környezeti támogatás feltételei (vezetők, szervezet szerkezete, 

felépítése) 

 

A rendezvényeken résztvevő vezetők, a holding-rendszerben működő döntési 

mechanizmus lassúságát vetteték fel a legnagyobb problémaként. 

A döntési rendszerben rejlő annomáliákat a holding vezetők is problémaként 

kezelik, mert folyamatosan fejlesztik.  

Az egységes beszerzési rendszer is 1-1,5 éve alakult ki.   

A tagvállalat vezetőknek 5 millió Ft határig van a beszerzési döntésekben saját 

döntési kompetenciájuk.  

A sürgős- és veszélyes hibák  azopnnali elhárításánál azonban nincs értékhatár 

korlát. 



    

 

 

A beszerzések lebonyolításánál a legnagyobb problémaként vetődött fel az 

átfutási idő hosszúsága és a szakértelem hiánya.   

A központi beszerzés megszervezése igen lassú folyamat, gyorsítása szükséges. 

 

 

Hibaként vetődött fel a keretszerződések hiánya. Továbbá a tagvállalat által 

leadott beszerzési igényekre jellemző az “adhoc” jelleggel sztendereztetett 

beszállítók. 

 

Nagyon jó az információ áramlás a holding-központi szervezetei és a 

tagvállalatok között, de a tagvállalatok egymás közötti információ áramlása is 

jónak minősített. Vezetői egyeztetések folyamatosak, hetente, ill. kéthetente 

tartják. 

 

Az Városháza szerveivel is jó a kommunikációs rendszer. Azonban felvetődött a 

cégek vezető által, hogy a Városháza “adhoc”, azonnal teljesítendő jelleggel kéri 

sok esetben az  információkat. 

Ez sajnos a szakmai és folyamatos naprakész munkáktól veszi el az időt, és 

nehezen is megvalósíható a jó, a hibátlan adatközlés, ha nincs idő a kontrollra 

sem. 

 

A pályázat-figyelések és pályázatok lebonyolítása – a finanszírozási források 

kiegészítése érdekében - tagvállalati szinten történik, amely a szakmai munkát 

helyezi ezáltal háttérbe.  

Ezen feladat holding-központi szintű megvalósítása szorgalmazott a tagvállalatok  

helyett. 

 



    

 

 

 

VII. Finanszírozási feltételek 

 

Az elemzés során figyelembe vettük azon fontos tényezőt, mely az 

önkormányzati feladatok ellátásához szükséges a pénzügyi finanszírozás hátterét 

szabályozza. 

Külső negatív tényezőként állapítható meg, hogy a helyi önkormányzatok 

gazdálkodására vonatkozó szabályozás nagymértékben szerteágazó.  

Az önkormányzati gazdálkodás alapjait az önkormányzati törvény foglalja 

keretbe azáltal, hogy rendelkezik a települési önkormányzatok által ellátandó 

feladatokról, de egyúttal szabályozza a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi 

forrást jelentő költségvetés tervezésével, annak végrehajtásával és a 

végrehajtás ellenőrzésével összefüggő alapvető kérdéseket.  

Egyúttal tartalmazza az önkormányzati vagyon feletti gazdálkodás elveit és az 

önkormányzatok költségvetésére és zárszámadására vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

A mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg az 

önkormányzati feladatok ellátásához biztosított tárgyévi költségvetési forrásokat 

és azok igénybevételének feltételeit.   

Így többek között az általános – feladatellátáshoz nem kötött támogatásokat –, a 

feladatellátáshoz kötött támogatásokat, a kormányzati elképzelésekhez igazodó 

fejlesztési támogatásokat, a társult feladatellátást szolgáló támogatásokat, a 

működőképesség megőrzéséhez szükséges támogatásokat. 



    

 

 

További negatív tényező, hogy a támogatások kiegészítésére szabad 

felhasználású pénzügyi forrásként egyedül a helyi adóbevételek jelentik.  

Több az európai gyakorlatban szereplő finanszírozási struktúrától eltérően, 

sajnos a magyar önkormányzati finanszírozási rendszer kisebbik hányadát 

jelentik a helyi adóbevételek (18%).   

A helyi adóbevételen belül legjelentősebb mind összegében, mind 

előfordulásában a vállalkozásokat terhelő iparűzési adó, valamint az 

építményadó.  A helyi iparűzési adó szolgáltatja jelenleg az egyetlen valódi 

önállóságot jelentő önkormányzati gazdasági alapot. 

Figyelembe vette a munkacsapat, hogy az önkormányzat gazdasági helyzetét 

negatívan befolyásoló tényezők lehetnek még továbbá 

 még mindig a hiányzó állami források hitelből történő pótlása, 

 a nem kellően megfontolt gazdasági döntésekből származó folyamatok 

problémák (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, szükségtelen, vagy nem 

fenntartható fejlesztések),  

 az önként vállalt feladatok ellátásának negatívumai, és  

 a nem racionális intézményrendszer fenntartásából adódó gondok. 

 

További negatív tényező, hogy az elmúlt időszakban jelentősen szűkültek a 

helyi önkormányzatok hazai forrású fejlesztési lehetőségei.  

 

Persze sok esetben pótolni lehet ezeket a forrásokat közösségi pályázati 

forrásokból.  

 

Azonban a bonyolult szabályrendszerek és az egyéb speciális tudást igénylő 

adminisztrációnak köszönhetően számos településnek nem jelent valós fejlesztési 

alternatívát. 



    

 

 

 

A szabadkapacitások értékesítése ad lehetőséget az intézményrendszerben a 

saját források kiegészítésére. 

 

A pénzügyi források megtakarításának egyik hatákony “eszköze” az 

önkormányzati intézményrendszeren belüli - cégek és intézmények egymás 

közötti - szolgáltatások igénybevétele. 

 

VIII. A nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal kialakítható 

együttműködési javaslatok, lehetőségek  

 

Az intézményrendszerben felmerülő működési nehézségek, problémák feltárása 

érdekében, az elemzés területeire koncentráló kérdésekre kerestük a 

műhelymunka során a válaszokat, egyúttal a megoldási javaslatokat: 

 

1. Milyen közszolgáltatási feladatot végez a cég, az intézmény? 

2. Un. holding-rendszer működésének vizsgálata – szerepe. A holding 

rendszert újra kell-e gondolni? 

3. Nem önkormányzati cégek bevonása szükséges-e az ellátandó 

feladatokhoz? 

4. Önkormányzati cégek, intézmények feladatai között vannak-e átfedések? 

5. Ügyfélszolgálati rendszer működtetése. Az ügyfélszolgálati rendszerek 

összehangolásának lehetősége. 

6. Lakosság felé nyújtott szolgáltatásokról elégedettség mérést folytatnak-e 

folyamatosan?  

7. Panaszkezelés rendszere kiépített-e? 

8. Humánerőforrás és gazdálkodási lehetőségek a feladatellátás során.  

9. Információ áramlás feltételei megfelelőek-e?  



    

 

 

10.Döntési mechanizmusok, döntési utak. 

11.Kommunikációs rendszerek működtetése.  

12.Hátralékkezelés és a behajtási tevékenység működésének hatékonysága. 

 

A WS rendezvényein elsődlegesen a holding-rendszer működését vizsgálta a 

munkacsapat. 

 

Megállapította a vezetői munkacsapat, hogy az egységes holding-irányítás 

létrehozásának a célja 

 vállalatcsoport alkalmassabb új önkormányzati befektetések,  

 vállalkozások feltételeinek megteremtésére,  

 pályázati lehetőségek igénybevételére, 

 projekt-szemléletű működésre. 

 

Megállapították a WS rendezvények részvevői, hogy melyek a holding-

irányítás előnyei: 

 összehangolt stratégiai irányítás; 

 olcsóbb működés, költségelőnyök; 

 

 gyorsabb döntéshozatal, versenyképes vállalatok; 

 szakmai párbeszéd, alaptevékenységre való koncentrálás, tagvállalati 

önállóság; 

 tehermentesített önkormányzat, önkormányzati tulajdonosi irányítás. 

 

 

Egyidejűleg felvázolták a vezetők, hogy melyek az egységes irányítástól 

elvárt eredmények: 

 javuljon a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonala; 



    

 

 

 javuljon a vállalatok működésének hatékonysága; 

 növekedjen az önkormányzat tulajdonosi szerepe; 

 létrejöjjön a vállalatok stratégiai irányítása és kontrollja; 

 növekedjenek a közös működésből eredő megtakarítások. 

 

A vezetői rendezvények konretizálták, hogy a un. holding-irányítás céljai nem 

valósulnak meg  probléma mentesen. 

 

A feltárt irányítási-szervezési problámák feltárása mellett megszüntetésükre 

javaslatokat születtek, 

 

 Un. holding-rendszer működésének vizsgálata – szerepe.  A 

holding-rendszert újra kell-e gondolni? Döntési mechanizmusok, 

döntési utak problémai. 

 

A holding-rendszer szerepe: irányítási, ellenőrző, döntést előkészítő, informatív.  

A rendezvényeken megszületett javaslatok szerint, a szervezet újra gondolása 

nem szükséges, kivéve a munkafolyamatok szervezésnél jelentkező problémák 

felszámolása terén.  

 

Rövid távon megoldandó, hogy a bürokrácia csökkenjen a beszerzések 

szervezésénél.  

Ezzel egyidejűleg a döntési mechanizmus lassúságát csökkenteni kell. 

Egy rugalmasabb rendszerre kell a jelenlegit átalakítani, figyelembe 

véve, hogy szakemberek foglalkozzanak egy – egy beszerzéssel az adott 

szakterületen.  

Javaslat született keret-szerződések kialakítására.   



    

 

 

Valamint  ne legyenek “adhoc” jellegűek a beszállítók sztendereztetései. 

Tervszerűen, de rugalmasan történjen a beszerzések keret-

szerződéseinek kialakítása. 

 

A Városgazda Noprofit Kft. esetében közeljövőben megoldandó egy 

egységes gépjármű flotta felállítása. Ez keret-szerződés keretében 

megvalósíható.  

 

A javaslatok hosszú távú hatása, hogy hatékonyabb lesz az 

alaptevékenységre való koncentrálás.  

A javaslatok további hatása, hogy növekednek rövid távon a közös 

működésből eredő megtakarítások, ezáltal olcsóbb működést 

ereményezve, és nem utolsó sorban a költségelőnyök kihasználásanak 

lehetősége. 

 

 Nem önkormányzati cégek bevonása szükséges e az ellátandó  

feladatokhoz? 

 

A pályázatok megvalósítása során gyakori külső szolgáltatók bevonása. Egyéb 

esetekben, így az alapfeladatok ellátásánál nem jellemző. 

 

Javasolt az önkormányzati cégrendszer szolgáltatásainak hatékonyabb 

bevonása a pályázatok során lérejött beruházások megvalósításánál. 

 

A javaslatok hatása, hogy a működés projektszemlélete erősödik.  

Javul a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonala.  

Egyidejűleg hozzájárul a vállalatok működésének finanszírozási 

biztonságának erősödéséhez. 

 



    

 

 

 

 Önkormányzati cégek, intézmények feladatai között vannak-e 

átfedések? 

 

A MiKöziK karbantartási tevékenységét és a MIK Ingatlankezelő Zrt.  által ellátott 

szolgáltatást javasolt párhuzamosan vizsgálni. 

Tekintve, hogy az Intézmény sok karbantartási, felújítási feladatnál a MIK 

Ingatlankező Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe. 

 

Javasolt a MiKöziK karbantartási tevékenységét csak a sürgős, azonnali 

hibák elhárítására, vagy a teljes elhárításig a helyzet időleges 

felszámolását megoldani. A feladat ellátásárra javasolt a tevékenység 

kiszervezése, és az önkormányzati céggel folyamatos szolgáltatási 

szerződés megkötése karbantartási és felújítási feladatokra. 

 

A javaslat hatása, hogy olcsóbb működést eredményez és a 

karbantartási feladatok folyamatosságának biztosítását.  

Ezáltal közvetve hozzájárul a lakosság felé nyújott köznevelési 

szolgáltatások színvonalának növeléséhez. 

 

 Ügyfélszolgálati rendszer működtetése. Az ügyfélszolgálati 

rendszerek összehangolásának lehetősége. Lakosság felé nyújtott 

szolgáltatásokról elégedettség mérést folytatnak-e folyamatosan?  

Panaszkezelés rendszere kiépített-e? 

 

Nincs kialakítva, valamennyi önkormányzati intézmény és cég által képviselt 

központi ügyfélszolgálat.  



    

 

 

A közös ügyféladatbázisra épülő cégek (MIHŐ, MIVIZ, MIK)  működtetnek közös 

ügyfélszolgálatot.  

A többi önkormányzati cég saját ügyfélszolgálati irodát működtet.  

A holding-rendszer célja az egyablakos ügyfélszolgálat kialakítása.  

 

A nem önkormányzati érdekeltségű szolgáltatók (helyi, térségi, régiós vagy 

országos területet ellátó), vállalkozások pld. TIGÁZ Zrt., ELMIB Zrt., ELMŰ-

ÉMÁSZ társaságcsoportok,  félévente tartanak a lakosság részére ezen központi 

ügyfélszolgálaton a lakosságnak fórumokat.   

 

A lakosság felé nyújtott szolgáltatásokról elégedettség mérések csak a 

minőségbiztosítással rendelkező cégek esetében folyamatos.  

A cégek többsége információt a panaszkezelési rendszerek segítsével kap a 

szolgáltatásainak a lakossági elégedettségre vonatkozóan. 

Javasolt a holding cégeknél az egységes minőségbiztosítási renszer 

bevezetése. 

Továbbá azon önkormányzati cégeknél is, ahol még nem működik a 

minőségbiztosítás rendszere. 

A lakossági elégedettség mérés minden önkormányzati cégnél javasolt 

évente lefolytatni. 

 

A javaslat hatása, hogy lakossági igények felmérése hozzájárul a 

lakosság felé nyújott szolgáltatások színvonalának növeléséhez.  

 

 

 Humánerőforrás és gazdálkodási lehetőségek a feladatellátás 

során.  



    

 

 

 

A holding-rendszerben gyorsítani szükséges a humán erőforrás pótlását.  

Javasolt a tervezhető (nyugdíjazások, Gyes, Gyed távollétekre, stb.)  

szakember hiány  pótlására terv-készítése. 

Legyenek bevonva a tagvállalt vezetők a munkaerő kiválasztásába. 

 

 

Javasolt áttekintetni minden önkormányzati cégnél és intézménynél a 

dolgozók motiváló tényezőit.  

Az ügyfélszolgálaton dolgozók kiégésének megelőzésére javasolt 

folymatosan konfliktuskezelő tréningek szervezése. 

 

A javaslatok hatása, hogy összehangolt lesz a stratégiai irányítás, a 

dolgozók fluktuációja csökken, melynek eredménye, hogy a folyamatos 

szakértelem biztosított,  ezáltal versenyképesebbek a vállalatok, a 

tulajdonosi szemlélet hatékonyabban érvényesül.  

 

 

 Információ áramlás feltételei megfelelőek-e? Kommunikációs 

rendszerek működtetése.  

 

Javaslatként született meg, hogy csökkenjen a Városháza részére az 

“adhoc”, azonnal teljesítendő adatszolgáltatások tömege. 

Készüljen egy adatszolgáltatási-terv az adatszolgáltatások 

időszerűségére és tartalmára vonatkozóan. 

 



    

 

 

A javaslatok hatása, hogy a szakmai és folyamatos naprakész munkák 

határidőben történő ellátása ezáltal biztosított.  

Továbbá megvalósítható lesz az ellenőrzött, hibátlan és valós adatokra 

épülő adatszolgáltatás. 

 

 Hátralékkezelés és a behajtási tevékenység működésének 

hatékonysága. 

 

A holding vállalatoknál központi elvárások keretében, a tagvállalatok önállóan 

szervezik a hátralékok behajtását, a tartozások felszámolását. 

 

A rendezvényeken a részvevők megállapították, hogy a vállalatok a hátralék-

kezelést hatékonyan végzik.  

 

A holding folyamatosan nyomon követi a tevékenység hatékonyságát, 

számonkéri az eredményességre való törekvést. 

 

Ezért az ezzel foglalkozó dolgozók részére ösztönző rendszert épített ki a holding. 

 

F. A csúsztatott munkiadő rendszer bevezetésének stratégiája 

 

A Vezetői konzultációk (WS) másik fő témája volt - a projekt elem keretében 

megvalósítandó célként meghatározott - csúsztatott munkaidő rendszer 

bevezetése stratégiájának kidolgozása, majd megvalósítása. 

 

A vezetők a műhelymunka során elsőként elemezték a csúsztatott munkaidő 

bevezetésének lehetőségét a Városháza és a közintézmények dolgozóira 

vonatkozóan. 

 



    

 

 

Megállapította negatív tényezőként a munkacsapat, hogy a banki és más 

szolgáltatások ellátásával foglalkozó intézmények ügyfélfogadási rendszere nem 

feltétlenül igazodik a közszférában dolgozó munkavállalók igényeihez. 

 

További negatív tényezőkényt állapította meg a munkacsapat, hogy a 

közszférában dolgozók munkaideje kötött, rugalmatlan.   

 

Hatás pozítív tényezői: 

 

Ez hozzájárul ahhoz, hogy sok esetben a dolgozóknak az ügyintézések miatt 

szabadságot kell kivenniük.  Valamint a felhalmozott többletórák sem adhatók ki.  

 

A túlmunka elrendelések jelentős többlet költséget jelentenek a Városháza 

költségvetésében.  Ezért javasolt elemezni a csúsztatott/rugalmas munkaidő 

bevezetésének lehetőségét az Önkormányzat közintézményeiben és a 

Városházán.   

 

 

I. A Miskolc MJV Önkormányzat közintézményeiben kialakított 

munkarend elemzése 

 

Az önkormányzati közintézményekben - óvodák, MiKöziK – végzett feladatok és a 

lakosság, ellátottak felé nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekébe a 

többműszakos munkarendben történő foglalkoztatása jellemző a közalkalmazott 

munkavállalóknak. 

 

Negatív tényezők: 

Kevés az a kötött, a rendes munkaidő beosztásának megfelelő munkarendben 

kialakított munkakör, amelyben a dolgozókat alkalmazzák.  



    

 

 

 

Ezek az adminisztratív, pénzügyi-gazdálkodási, logisztikai területen feladatokat 

végző dolgozók.  

 

A munkacsapat megállapította az elemzés során, hogy a csúsztatott munkarend 

bevezetése a közintézmények esetében nem megoldható.    

 

Nem jelent megoldási lehetőséget az esetleges túlmunkavégzések vagy a 

pihenőnapokon, munkaszüneti napokon elrendelt munkavégzések kiváltására 

sem.  

 

Erre a jelenleg alkalmazott többműszakos munkarendben történő foglalkoztatás 

a leghatékonyabb és gazdaságosabb megoldás.  

 

Javaslat: 

Azonban a probléma feloldásaként a vezetői munkacsapat javasolta, 

hogy a műszakbeosztások kialakításánál a munkaadónak – a közvetlen 

munkahelyei vezetőnek - figyelembe kell vennie a dolgozók igényeit, 

felmerülő problémáit is.  

 

 

II. A Miskolc MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Városháza) 

közintézményeiben kialakított új munkarend hatása 

 

A Városháza dolgozói esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a belső 

rendelkezések szerint, a rendes munkaidő beosztásának megfelelő 

munkarendben történő foglalkoztatás a jellemző.  



    

 

 

Kevés az olyan jellegű munkakör - ezeket elsősorban a Munka Törvénykönyve 

hatálya alá tartozó munkavállalók töltenek be -, ahol eltérő a munkarendben 

történhet a foglalkoztatás. 

 

A WS rendezvényeken résztvevők a csúsztatott/ rugalmas munkarend 

alkalmazásának nehezítő, negatív tényezőjeként az ügyfélfogadási rendszer 

akadálymentes működtetését vették fel. 

 

A munkacsapat vezetői a probléma megoldási javaslataként  

 az ügyfélfogadási területen dolgozó ügyintézők helyettesítésében látják, 

továbbá 

 a többlet munkaidő csúsztatása a közvetlen munkahelyei vezető felügyelete 

(engedélyezés) alatt valósulhasson meg. 

 

A munkahelyi vezető tervezetten tudja ezáltal a munka átszervezéssel az 

átmeneti dolgozói hiányt pótolni. 

 

 Így biztosított, hogy az ügyfélfogadás során a nyújtott szolgáltatás színvonala 

nem csökken. 

A csúsztatott/rugalmas munkarend bevezetésének pozitív eredménye, 

hozadéka, hogy egyidejűleg a dolgozók igénybe vehetik más szolgáltatások 

ellátásával foglalkozó intézmények, szolgálatok ügyfélfogadási rendszerét. 

 

További hozadéka a rendszernek, hogy kiváltható vagy minimálisra csökken a 

túlmunkavégzések elrendelése, valamint a túlmunkavégzések költsége 

jelentősen lecsökken. 
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