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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolc Városi Szabadidőközpont a sportcsarnok épületében található irodáit 

2006. októberében átköltöztette az újonnan épült Jégcsarnok természetes fénnyel 

ellátott helyiségeibe. A régi irodahelyiségeket a Szabadidőközpont ún. 

pihenőszobákká (2db 4 ágyas és 3 db 2 ágyas) alakítatta át, ahol a mérkőzésekre 

érkező vagy éppen edzőtáborozó sportolók szállhatnak meg. Ezért az előterjesztő 

javaslatot tesz arra, hogy ezen új szolgáltatást fel kell tüntetni az intézmény alapító 

okiratában.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A Miskolc Városi Szabadidőközpont alaptevékenységét kiegészítő tevékenysége az 

alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

III. Előzmények

A magyar országgyűlés által elfogadott sportstratégia fontos eleme, hogy a megyei 

jogú városokban olyan multifunkcionális sportlétesítményrendszer jöjjön létre, amely 

regionális igényeket is kielégít. A sportstratégia által megfogalmazottaknak Miskolc 

városa évek óta igyekszik megfelelni.

IV. Várható szakmai hatások

Az új szolgáltatással a Szabadidőközpont egyre jobban megfelel a multifunkcionális 

igényeknek, ezért és több sportolót, sportvezetőt, edzőt tud fogadni 

létesítményeiben.

V. Várhatógazdasági hatások
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A régi irodahelyiségek pihenőszobaként történő bérbeadásával a szabadidőközpont 

éves szinten mintegy 2 millió forintos bevételre tehet szert.

VI. Kapcsolódások

A pihenőszobákat nemcsak sportos célokra lehet hasznosítani, hanem azok a 

turisták is igénybe vehetik, akik pihenni, üdülni, kikapcsolódni érkeznek városunkba. 

Továbbá igénybevehetik az önkormányzat partnerei és az önkormányzati 

intézmények által meghívott vendégek.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

A szálláshelyek kialakítása megtörtént, vitás kérdés nem marad.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó képviselői egy sajtóbeszélgetés keretében már megismerkedtek az új 

szálláshelyekkel.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy - a megváltozott feladatellátásnak megfelelően - 

támogassa a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítását. 
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Határozati     javaslat  

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására”  tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a „Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának 
módosítására”  tárgyú előterjesztést jóváhagyja, hozzájárul a pihenőszobák 
működtetéséhez és az alapító okirat módosításához. 

Felelős:              Orosz Lajos alpolgármester
Közreműködik: Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

      Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:            azonnal 

Miskolc, 2007. augusztus 10.

Orosz Lajos 
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ALAPÍTÓ     OKIRAT  

Az intézmény neve:  Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Az intézmény székhelye: 3530. Miskolc, Görgey A u. 19. 

Az  intézmény típusa: Közművelődési intézmény 

Az alapító neve és címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
  3525. Miskolc, Városház tér 8. 

Az alapítás éve: 1992.

A felügyeleti szerv neve és címe: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
  3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Az intézmény alaptevékenysége: 

80.42’03 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
91.33’03 Máshová nem sorolt egyéb közösségi , társadalmi 

tevékenység 
92.31’03 Alkotó és előadó művészet 
92.32’03 Művészeti kiegészítő tevékenység 
92.33’03 Vásári, vidámparki szórakoztatás 
92.34’03 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92.61’03 Sportlétesítmény működtetése 
92.62’03 Egyéb sporttevékenység 
92.72’03 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős 

tevékenység 
93.04’03 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Az intézmény  alaptevékenységet kiegészítő tevékenysége : 

22.11’03 Könyvkiadás 
22.13’03 Időszaki kiadvány kiadása 
22.14’03 Hangfelvétel kiadás 
22.15’03 Egyéb kiadás 
22.22’03 Máshová nem sorolt nyomás 
22.31’03 Hangfelvétel sokszorosítás 
22.32’03 Videó felvétel – sokszorosítás
36.40’03 Sportszergyártás 
52.11’03 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem 
52.42’03 Ruházati kiskereskedelem 
52.47’03 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 
52.48’03 Egyéb máshová nem sorolható  iparcikk-

kiskereskedelem 
52.63’03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
55.30’03 Étkezőhelyi vendéglátás 
55.40’03 Bárok, hasonló vendéglátás 
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60.23’03 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
60.24’03 közúti teherszállítás 
63.12’03 Tárolás, raktározás 
63.21’03 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység 
63.30’03 Utazásszervezés 
63.40’03 Szállítmányozás 
70.11’03 Ingatlan beruházás, -  eladás 
72.20’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.32’03 Ingatlankezelés 
71.34’03 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 
71.40’03 Fogyasztási cikk kölcsönzése
74.40’03 Hirdetés 
74.70’03 Takarítás, tisztítás
74.81’03 Fényképészet 
74.87’03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
92.13’03 Mozgókép vetítés 
93.05’03                                       Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
55.23’03 Egyéb szálláshely szolgáltatás

Az intézmény alaptevékenységet kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok  ellátást 
nem veszélyeztetheti.

Az  intézmény gazdálkodási jogköre:  Önálló gazdálkodási  tevékenységet folytató
helyi önkormányzati költségvetési intézmény.

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 
kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó 
vagyon
rendeltetésszerű használatára, 
üzemeltetésére továbbá helyiségeinek és 
eszközeinek tartós és eseti bérbeadására.

     

Az intézmény vezetője:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által
nyilvános pályázat útján  határozott időre 
megbízott igazgató

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Hrsz. 17633/1-11 1 ha 6.160 m2 Sportcsarnok, jégpályák 
Hrsz. 17633/1-11 2.196 m2 Népkerti kézilabda pályák
Hrsz. 17633/1-11 2430  m2 Népkerti pályák 
Hrsz. 33937/2 7.807 m2 Városi Uszoda 

A vagyon feletti rendelkező Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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