
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hud;i1i•:st Ffiv;iros X. kerület Kóbány;:; 
z;;;! i-<rpviselő·testülct ült5s; 

5],fQ;2{{ 5 r wr1. 
2011 thJ 19. 

Tárgy: Javaslat a STÍLUS Kőbányai 
Úszóiskola és Sport Egyesület 
támogatására 

Major Zoltánné, a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület (a továbbiakban: 
STÍLUS SE) elnöke a mellékletben csatolt kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. 

Az Egyesület 13 éve működik kerületünkben, tevékenységükben kiemeit szerepet kap 
a sport megszerettetése, az egészséges életmód kialakítása, a közösségi szellem iránti 
igény megteremtése mellett a sérültekkel és fogyatékkal élőkkel való foglalkozás, a 
versenyekre való felkészítés mind amatőr, mind fogyatékkal élők részére, valamint a 
versenyszakosztályon belül is. A STÍLUS SE lehetőséget biztosít a hátrányos 
helyzetben élő családoknak is kedvezményes, vagy éppen térítésmentes oktatási, 
sportolási lehetőség nyújtásával. A gazdasági nehézségek okán egyre több család 
kénytelen lemondani a gyermekek sportolásáról - írja a kérelmező -, hogy az egyéb 
költségekre a család bevétele elegendő legyen. Az Egyesület jelenleg 140-180 fő 
közötti taggal működik, közülük körülbelül l 00 fő aki tagdíjat rendszeresen fizet. Ez 
havi szinten 800 OOO Ft körüli összeg. Ezen túl pályázatokon, valamint az adó l%
ának az Egyesülethez való juttatásából van plusz bevételük. 

Az elnök asszony tájékoztatása szerint az Egyesület három éve évi 3,5 millió forint 
uszoda bérletidíj-kedvezményt kap, mely kedvezménnyel működésüket segíti az 
Önkormányzat. Ezen kedvezmény nélkül az idei évben a havi 850 OOO Ft-os uszoda 
bérleti díj meghaladja az egyesület összbevételét. 

A STÍLUS S. E. az egyik legnagyobb bérlője az Újhegyi Uszodának Az elmúlt évben 
havonta átlagban 170 220 Ft bérleti díjat fizetett az Egyesület. Amennyiben a 
bérletidíj-kedvezményt ez évben nem kapja meg, félő, hogy az Uszoda ettől a biztos 
havi bevételtől is elesik. A kedvezmény biztosításával folytatódhat az a 13 éves 
gyakorlat, hogy a STÍLUS SE továbbra is kiemelten foglalkozhasson a - többségében 
kőbányai - gyermekekkel, sérültekkel, fogyatékkal élőkkel, továbbra is minél több 
gyermekkel megszerettesse a mozgást, az úszást. A versenyeken való részvétellel 
sikerélményt adjon az amatőr, sérült tagoknak, valamint sportolási, edzési lehetőséget 
biztosít azon hátrányos helyzetű gyermekek részére, akiknek a szülei nem tudnak 
áldozni a sportra. 

A 20 ll. évi költségvetési tervtárgyaláson az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő bevételi 
előirányzatainak kialakításánál 2 700 eF t + ÁFA összegben került figyelembe vételre a 



STÍLUS SE részére kedvezményes bérleti díj fizetése, melynek érvényesítéséhez 
kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és 
Sport Egyesület részére az Újhegyi Uszoda kedvezményes használatát biztosítja 2 700 
e Ft + ÁFA összegben, egyben felhatalmazza az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
vezetőjét, hogy a kedvezményes bérleti díjra vonatkozó megállapodást kösse meg. 
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A STÍLUS SE 2010. évi befizetései: 

2010. január 
2010. február 
2010. március 
2010. április 
2010. május 
2010. június 
2010. augusztus 
2010. szeptember 
2010. október 
2010. november 
2010. december 

138 OOO Ft 
215 OOO Ft 
236 500 Ft 
229 900 Ft 
250 800 Ft 
108.900 Ft 

237 600 Ft 
271 700 Ft 
258 500 Ft 

95 700 Ft 

A 2010. november, december havibefizetés még nem történt meg, az Egyesület ezt a 
bérleti díjat 20 ll. április 30-ig rendezi. 


