KÖZ HASZNÚ SÁGI J ELENTÉS
a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.
2017. évi működéséről
A szervezet azonosító adatai
név :
Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.
székhely :
3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.
cégjegyzék száma : 05 – 09 – 024387
adószáma :
23981344 – 2 - 05
képviselő neve :
Egri István ügyvezető
A Társaságot a Miskolc Megyei Jogú Váron Önkormányzata alapította 2012. 06. 01. nappal
az intézményként működtetett Szabadidőközpont feladatainak ellátására, annak utódszervezeteként. Az Önkormányzat úgy ítélte meg, hogy a feladatok ellátásában hatékonyabb,
a költségvetési források felhasználásában takarékosabb és az önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében gazdaságosabb tevékenységgel működtethető gazdasági társaság formában.
A Társaságnak 2 tulajdonosa egyben tagja van.
Miskolci Sportcentrum Kft.
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
A Társaság irányítását Egri István ügyvezető látja el.
A végzett közhasznú és alapcél szerinti tevékenység :
A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. tevékenységét az Alapító szándéka és
okiratai alapján végezte.
Eredményesen működteti a város tulajdonában lévő sport- és szabadidős létesítményeket.
Úgymint : Generali Aréna
Miskolci jégcsarnok
Szabadtéri műjégpálya
Műfüves pálya
A közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó célcsoport : óvodások, kisiskolások,
középiskolások, amatőr és egyesületben sportolók részére biztosítani a sportolási lehetőséget.
Széles körben végzett szervező munkával biztosítja a városban működő versenysport
egyesületek számára az edzések és versenyek lebonyolítását. A város lakossága számára
gondoskodik a sporttal és más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Hatékony és folytonos működéssel szolgálja az igények kielégítését, a programokkal állandó
újdonságokat nyújt közönsége számára a széles partnerségen alapuló együttműködésekkel a helyi,
regionális, országos és európai stratégiákkal kapcsolatban.
Ezen tevékenységünkkel közel 1000 fő amatőr és profi sportoló igényeit és Miskolc város
és vonzáskörzetében lakók szabadidős, sportolási és egyéb kulturális eseménnyel való
kiszolgálását biztosítottuk. Célunk, hogy igényeikhez rugalmasan igazodó rendszer kialakításának
biztosításával, fejlesztésekkel tudjunk igényes programokat biztosítani .
Alapcél szerinti tevékenység végzéséhez kapott juttatások
A Miskolc Megyei Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit
Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységek ellátására az alapító
2017. évre 77.022 eFt előirányzott támogatás biztosítását vállalta, ebből tárgyévben kiutalásra
került a teljes összeg.

Tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Az ügyvezető díjazása :
5.400 eFt bérjellegű és 246 eFt egyéb természetbeni juttatás
A felügyelő bizottsági tagok díjazása : az elnöknek 400 eFt,
2 fő tagnak 700 eFt megbízási díj
A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Éves összes bevétel
ebből:
közszolgáltatási bevétel
normatív támogatás
Korrigált bevétel
Összes ráfordítás
ebből :
személyi jellegű
közhasznú tevékenységre
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A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek
létszáma éves átlagban 12 fő.
Erőforrás ellátottság mutatók
Mutatók teljesítése
–
–
–

átlagos éves bevétele meghaladja az 1 Mft-ot
tárgyévi eredménye nem negatív
személyi jell. ráfordításai eléri az összes
ráfordítás 25 %-át

igen
igen

nem
nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Társadalmi támogatottság mutatói
–

SZJA 1 %-os bevétele eléri a támogatás
nélkül számított összes bevétel 2 % - át
– közhasznú tevékenység érdekében felmerült
költségek elérik az összes ráfordítás felét
– közhasznú tevékenységének ellátását legalább
10 fő önkéntes személy segíti

