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I. Szervezeti, személyzeti adatok 

Az egyes szervezeti egységek feladatai 

Sportiskolai utánpótlás-nevelés: Szolnok MJV Önkormányzata a Szolnoki Sportcentrum 

Nonprofit Kft bevonásával kívánja megoldani a sporttal kapcsolatos feladatait. A 

gyermekek 18 éves kor betöltéséig sportolhatnak 7 sportágban (atlétika, kosárlabda, 

röplabda, evezés, kajak-kenu, judo, vívás). A Sportcentrum biztosítja az edzéstartás 

feltételeit, a versenyeztetést, a megfelelő szakmai képzettséggel és pedagógiai tudással 

rendelkező sportszakemberek körét. Szerepet vállal régiós és országos bajnoki tornák, 

versenyek rendezésében, lebonyolításában. A sportiskolából kikerülő gyermekeknek 

lehetősége van szinte minden sportágban tovább sportolni felnőtt sportolókkal együtt 

felvevő klubokban, vagy a kiemelten tehetséges sportolók a válogatott kerettagként 

folytathatják pályafutásukat a nemzeti válogatottban. 

Létesítmények üzemeltetése: mint főtevékenység jelenik meg a sportcélú létesítmények és 

egyéb kiszolgáló létesítmények üzemeltetése, hasznosítása. Sportcsarnokainkban és a 

szabadtéri létesítményeinkben minden korosztály számára biztosítunk sportolási 

lehetőséget a hivatásos, amatőr és a szabadidős sport keretében. Hétvégenként a „tártkapus„ 

program keretében a családok, baráti társaságok szabadon használhatják a kijelölt 

sportpályákat. Az evezés és a kajak-kenu sportágakban a nemzeti válogatott felkészülési 

bázisaként szerepel a Holt-Tiszai Vízisport Központunk. Műfüves sportpályánkon adunk 

helyt az egyik legnagyobb számú részvételt biztosító kispályás labdarugó tornának.  

A Véső úti Sportközpontunk a nagyszabású felújítási és beruházási projekteknek 

köszönhetően egyedi bázisa több sportágnak. Itt kerül üzemeltetésre az Atlétika Központ, a 

Strandfürdő és B. Nagy Pál Sportcsarnok és Vívócsarnok. A Sportközpont adottságai 

lehetővé teszik edzőtáborok, régiós és országos sportversenyek lebonyolítását. A 

Strandfürdő a családi programok, a szabadidős úszások, és a sportolói felkészülések 

helyszíne is. Az 50 m hosszú, télen fedett úszómedencének köszönhetően a létesítmény 

használata egész évben biztosított.  

A Szervezési csoport gondoskodik a szabadidős sport és a kulturális programok 

szervezéséről. A szabadidős sport keretein belül biztosítja olyan kiemelt rendezvények 

szervezését, mint a kispályás labdarugó torna, májusfa futás, félmaraton futás, Tiszaligeti 

Napok. Házigazdája a diákolimpiai tornáknak és a nemzetközi kosárlabda tornának is. A 

kiemelt városi rendezvények szervezése és lebonyolítása szintén szerves része 

munkájuknak, mint például a Szent István napi ünnep, Tiszai Hal Napja, a Karácsonyi Falu, 

a Kossuth-téri Advent, és a szilveszteri évbúcsúztató programok. 

A Gazdasági csoport felügyeli és biztosítja a kiemelt céltámogatások célszerinti 

felhasználását és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások összeállítását. Gondoskodik a 

Sportcentrum számviteli nyilvántartásának szakszerű, naprakész vezetéséről, a pénzügyi 

fegyelem betartásáról, likviditás problémák megelőzéséről. Kapcsolatot tart és együtt 

dolgozik a könyvvizsgálatokat végző szakemberekkel. Eleget tesz a gazdasági működéshez, 

és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, járulékok bevallásának, a rendezett adóügyi 

kapcsolatoknak.     
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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

II/1. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető, legfontosabb, kiemelt szabályzók és 

jogszabályok: 

- Alapítói Okirat 

- Közhasznúsági Szerződés 

- a 2004. évi I. törvény a sportról 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

- az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

- a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

- a 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

- a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 

- a 2005.évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 

- az 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról 

- a 2017. évi CLI. törvény az adózás rendjéről 

- a 2017. évi CLII. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

- az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 

- a 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és 

egyes törvények módosításáról (rehabilitációs hozzájárulás) 

- az 1991 évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról 

- az Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátások elszámolását, a társadalombiztosítási 

kifizetőhelyi feladatokat rögzítő jogszabályok, a Magyar Államkincstár irányelveinek 

figyelembe vételével (táppénz, GYÁP, CSED, GYED). 

- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- a 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 

- a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

belső kontrollrendszeréről 

- a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

- a 107/2011. (VI.30) Kormányrendelet a látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó 

eljárásrendről….. 

- katasztrófa védelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások 

- a zenés-táncos rendezvények lebonyolításával kapcsolatos 23/2011.(III.8.) 

Kormányrendelet 

- 1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 

- 1999.évi törvény nemdohányzók védelméről 

- a 2016. évi CLVI. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) 

Kormányrendelet 

- 239/2009.(X.20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenységről 

- 2010/2009.(IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzéséről 
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Közfürdőkre vonatkozó speciális jogszabályok 

- 121/1996. Korm. redelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 

- 37/1996 NM rendelet közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről 

- 201/2001 Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzési rendjéről 

- 2000. évi XXV. Törvény veszélyes anyagokkal keverékekkel végzett tevékenységekről, 

kémiai biztonságról 

- 3/2002. SZCSM-EÜM rendelet munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

szintjéről 

- 1995 évi LVII Törvény a vízgazdálkodásról (VH-FAV adatszolgáltatás) 

- 24/2020. ITM rendelet szórakozási célú berendezések, szerkezetek, biztonságáról 

(csúszdák) 

- 2004. évi CXXXV. Törvény vízkészletjárulékról 

- 43/1999. KHVM rendelet vízkészletjárulék kiszámításáról 

- 7/ 2002. KÖM rendelet használt szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzésről, 

adatszolgáltatásról 

- 9/2002 KÖM-KÖVIM rendelet szennyvizek kibocsátási határértékeiről 

- 72/1996 Korm. rendelet vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról (vízjogi 

engedély) 

- 12/1997 KHVM rendelet termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről 

- 33/2005. KVVM rendelet környezetvédelmi vízügyi hatósági eljárások díjáról 

- 193/2001 Korm. rendelet környezethasználati engedélyezési eljárásról 

- 65/2004. FVM-ESZCSM-GKM rendelet természetes ásványvizekről 

- 25/2000. EÜM-SZCSM rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról 

- 74/1999. EÜM rendelet természetes ásványvizek kitermeléséről 

- 54/2008 Korm. rendelet ásványi nyersanyagok, geotermikus energia értékszámításáról 

- 123/1997. Korm. rendelet vízbázisok védelméről 

 

II/2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma: 

1. A sportlétesítmények működtetése  (alapító okirat szerinti főtevékenység) körében a 

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) gondoskodik: 

a) Az önkormányzat és a Társaság között külön bérleti szerződésben szereplő 

ingatlanok működtetéséről, karbantartásáról, illetve a tulajdonossal történő 

egyeztetés alapján a sportlétesítmények fejlesztéséről; 

b.) előzetes bejelentés alapján a sportszervezetek létesítményigényének 

koordinálásáról; 

c) a Társaság által működtetett sportlétesítmények szabad kapacitásának a város 

lakossága felé történő információ-szolgáltatásáról; 

d) a Társaság által működtetett sportlétesítményeket használó sportszervezetek 

edzéseihez, valamint a verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez 

szükséges létesítmény-feltétel biztosításáról. 

 

2. A szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység körében a Társaság: 

a) közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő városi 

sportkoncepció és sportrendelet megvalósításában; 
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b) részt vesz a városi diáksport eseménynaptár összeállításában, a rendezvények 

koordinálásában.  

c) gondoskodik a városi diákolimpiai versenyek lebonyolításáról Szolnok Megyei 

Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében illetékes bizottsága döntése 

alapján biztosított támogatásnak megfelelő mértékben; 

d) közreműködik a városi szabadidősport-eseménynaptár összeállításában, illetve az 

abban szereplő programok, rendezvények koordinálásában - felkérés alapján azok 

lebonyolításában.  

e) segíti a városi sportszövetségek, szakszövetségek kialakulását, működését; 

f) közreműködik a sportszakember képzésben-, továbbképzésben; 

g) közreműködik a Közgyűlés, valamint a feladat- és hatáskörében illetékes bizottság 

által feladatként meghatározott – tematikailag a Társaságot is érintő – 

sportszakmai anyagok előkészítésében; 

h) kijelöli a Társaság területén jelentkező feladatok hatékony megvalósításának 

irányvonalait. 

 

3. Az utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység körében a Társaság - a városi 

sportkoncepcióban meghatározottak alapján ellátja a kiválasztás, általános sportági 

képzés, tehetséggondozás, versenyeztetés feladatát.  

 

A közszolgáltatások igénybevételének rendje: Az SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység 

koordinálásával és ügyintézésével, az adott létesítményre vonatkozóan közzétett „Létesítmény-

használati szabályok” betartásával, valamint a sportszövetségek, sportági szakszövetségek által 

meghozott vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

 

 

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Az Alapító 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott érvényes közhasznú díjak az 

irányadóak. Az utánpótlás-nevelés közszolgáltatás területén az ügyvezetői utasítás szerinti, 

szociális alapon meghatározott sportszolgáltatási díj tartalmazza a kedvezményes összeget, 

mértéket. 
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III. Gazdálkodási adatok 

Adatszolgáltatás a Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 

vonatkozó összesített adatokról, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők 

illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb 

alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

 

ADAT megnevezése ADAT értéke 

2021.IV. negyedév 

szervezetnél foglalkoztatottak átlagos 

állományi létszáma – Fő 

134  

a foglalkoztatottak összesített bruttó 

keresete – ezer forintban 

117 395 

Cafetéria juttatás – ezer forintban 23 596 

Költségtérítése (saját gépkocsi hivatali célú 

használata, munkába-járás költségtérítése) – 

ezer forintban 

2 024 

A fentiekből kiemelve a vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatok: 

ADAT megnevezése ADAT értéke 

2021.IV. negyedév 

szervezetnél foglalkoztatottak átlagos 

állományi létszáma – Fő 

5  

a foglalkoztatottak összesített bruttó 

keresete – ezer forintban 

10 905 

Cafetéria juttatás – ezer forint 1 003 

Költségtérítése (saját gépkocsi hivatali célú 

használata, munkába-járás költségtérítése) – 

ezer forintban 

510 

 


