Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2017. március 16. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl:
40/2017. (III.16.) számú határozat
Tárgy: A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal
Közszolgáltatási Szerzıdés megkötése
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat
kulturális gazdasági társaságok közszolgáltatási szerzıdéseinek megújítására” címő
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése dönt arról, hogy Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társasággal Közszolgáltatási Szerzıdést köt a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott, a törvény erejénél
fogva kötelezı és önként vállalt egyes kulturális és közmővelıdési feladatok ellátására
vonatkozóan – 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedı határozott
idıtartamra – a jelen határozatban foglaltak szerint.
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1.1. A közszolgáltatási szerzıdés alapján a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
mőködteti a város alábbi közmővelıdési színtereit: az Ady Endre Mővelıdési Házat, a
Diósgyıri Vár Jegypénztár és Információs Irodát, a Dr. Szabó Gyula Bemutató
Csillagvizsgálót, a Gárdonyi Géza Mővelıdési Házat, a Görömbölyi Mővelıdési
Házat, az Ifjúsági Házat, a Mővészetek Házát, a Vasgyári Közösségi Házat,
mőködteti a Diósgyıri várat, és a Lovagi Tornák Terét,
részt vesz az ünnep kultúrájának gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra
értékeinek ápolásában, szervezi a nemzeti, társadalmi ünnepek programjait, az adott év
évfordulóihoz kapcsolódó eseményeit,
közremőködik a város fesztiváljainak, nagyrendezvényeinek szervezésében,
részt vesz a városrészi közmővelıdési feladatellátásban, ennek keretén belül Avas
városrész közmővelıdési feladat ellátásának biztosítása érdekében az Avas
Színházterem közmővelıdési programjait szervezi, rendezi és lebonyolítja,
a városrészi közmővelıdési feladatellátásban együttmőködik az ott mőködı civil
szervezetekkel,
közmővelıdésszervezı feladatkörében film, video és egyéb képfelvétel vetítésére
lehetıséget biztosít,
szórakoztató zenei és prózai elıadásokat és ismeretterjesztı programokat szervez,
fotó-, képzımővészeti és más kiállításokat szervez,
terembéres próba-és fellépési lehetıséget biztosít ifjúsági mővészeti csoportok részére,
és feladatát képezi a város egyéb ifjúsági önszervezıdı mővészeti csoportjai
próbáinak és fellépéseinek elısegítése is,
segíti az iskolai nevelı és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan találkozókat,
vitaesteket,
beszélgetéseket,
elıadásokat
szervez
meghívott
elıadók
közremőködésével, továbbá kiemelt figyelmet szentel az iskolai közösségépítés
elıremozdításának,
közösségi teret biztosít és koordinálja a szabadidı hasznos és kulturált eltöltésének
lehetıségeit, könnyő-és komolyzenei hangversenyeket, egyéb zenés rendezvényeket
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szervez, helyiséget biztosít a szórakoztató célú színvonalas programok
lebonyolításához, valamint színvonalas gyermek, ifjúsági és felnıtt kulturális,
közmővelıdési, szabadidıs és közösségi programokat szervez,
m) megbízott együttmőködik a város kulturális és közéleti szervezeteivel,
n) részt vesz Miskolcon az ismeretszerzı amatır mővészeti tevékenységek
gondozásában, az általa mőködtetett színtereken teret biztosít a város önszervezıdı
kulturális-közmővelıdési közösségeinek, szakkörök, amatır mővészeti csoportok,
klubok, tanfolyamok, kisközösségek, szervezetek mőködéséhez.
1.2. Az 1.1. pontban rögzített feladatok ellátásának finanszírozását a mindenkori
költségvetési rendeletben meghatározott összeg biztosítja.
1.3. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság az alábbi
ingatlanokban látja el feladatait:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ady Endre Mővelıdési Ház
Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház
Görömbölyi Mővelıdési Ház
Ifjúsági Ház
Vasgyári Közösségi Ház
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló
Diósgyıri Vár Jegypénztár és Információs Iroda
3534 Miskolc, Vár utca 24. (Diósgyıri Vár, Déryné ház)
Mővészetek Háza
Lovagi Tornák Tere

Felelıs:
Végrehajtásért felelıs:
Közremőködik:
Határidı:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft
Gazdálkodási Kabinet
azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy jelen határozat szerinti feltételekkel a közszolgáltatási szerzıdést
megkösse és aláírja.
Felelıs:
Végrehajtásért felelıs:
Közremőködik:
Határidı:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft
Gazdálkodási Kabinet
2017. március 31.
k.m.f.

Dr. Alakszai Zoltán sk.
jegyzı

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül
kiadó
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