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Tárgy: A Kőbányai Sportszervező és 
Szolgáltató Intézmény létrehozása 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011-2014 évre vonatkozó 
Sportfejlesztési Terve és Programja tartalmazza, hogy legkésőbb 2011. június 31-ig létre kell 
hozni egy önálló sportszolgáltató és -üzemeltető intézményt. Más kerületekkel ellentétben 
Kőbányán ezeket a tevékenységeket jelenleg a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül látják 
el, viszont a sporttal kapcsolatos feladatok szervesen nem illeszkednek a hivatal 
működéséhez. 

A korábbi Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya április l-től a Humán Iroda része, 
de önálló dologi költségvetéssei rendelkezik. 
A sportfeladatokkal öt köztisztviselői jogviszonyban álló munkatárs foglalkozik (létesítmény 
sport referens, adminisztrátor, gazdasági referens, diáksport referens, sportszövetségi 
referens); illetve hat fő gondnoki feladatot lát el, ők 2011. június 30-ig a Kőkert Kft. 
alkalmazásában állnak. A Kőkert Kft.-nél a bérük csak fél évre került megtervezésre, így 
ahhoz további forrást kell biztosítani a második félévre. 

Az új intézmény besorolása szerint önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási 
feladatait a Polgármesteri Hivatalon keresztüllátja el. 
Javasolom, hogy az új intézmény neve Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézmény 
legyen. 
Javasol om továbbá, hogy az intézmény élére 20 ll. december 31-ig ideiglenes 
intézményvezető kerüljön kinevezésre, majd 2012. január l-jétől pályázat útján kiválasztott 
vezető lássa el ezt a feladatot. 

Előzetes egyeztetések alapján a Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézményben az 
alábbi munkakörök kialakítása szükséges: 

l fő intézményvezető 
l fő adminisztrátor 
l fő gazdasági ügyintéző 
l fő létesítményüzemeltetésért felelős munkatárs 
l fő sportrendezvényekkel, sportszövetségekkel foglalkozó munk:atárs 
l fő takarító 
3 fő gondnok (a gondnokok feladata a pályák karbantartása is; a 3 fő a kétműszakos és 
hétvégi munk:arend miatt szükséges) 

Az idei év során meg kell vizsgálni, hogy a sportintézményhez milyen további feladatok, 
telephelyek csatolása szükséges, és a kibővült feladatellátás ismeretében kerüljön pályázat 
kiírásra az intézményvezetői feladatok ellátására. 



A Polgármesteri Hivatalban egy fő sportreferens alkalmazása továbbra 1s indokolt a 
sportfeladatok koordinálására. 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17/ A. § 
(l) bekezdése szerint a közszolgálati jogviszony a 17. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak alapján szűnik meg, ha a munkáltató szervezeti vagy jogállás változásamiatt 
a Ktv. hatálya már nem terjed ki a jogutód munkáltatóra. Eszerint a munkáltatónak úgy kell 
eljámia, mint abban az esetben, ha a közigazgatási szerv jogutód nélkül szűnik meg, azaz a 
köztisztviselőt fel kell mentenie. 
Ezt megelőzően tájékoztatni kell őt a változásról, valamint arról, hogy az új munkáltató a 
köztisztviselő továbbfoglalkoztatását vállalja-e. Amennyiben a továbbfoglalkoztatásához 
hozzájárul, az újonnan alakuló költségvetési szervhez áthelyezik, hozzájárulása hiányában 
köztisztviselői jogviszonyát a fent leírtak szerint felmentéssel meg kell szüntetni. 

Mivel ez a terület önálló költségvetéssei rendelkezik, ezért a 20 ll. évi költségvetésben a 
részükre tervezett 5 havi személyi juttatás, megbízási díjak, munkáltatót terhelő járulék és a 
dologi költségek kötelezettséggel nem terhelt előirányzatainak átvezetése szükséges. Ezen 
felül biztosítani kell az intézmény részére a négy fő technikai dolgozó személyi juttatását és 
munkaadót terhelő járulékát. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a 
Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézmény A1apító Okiratát. 
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság előzetesen megtárgyalta, és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Határozati javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július l-jei 
hatállyal elfogadja a Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az l. 
melléklet szerinti tartalommal. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi és pénzügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: a kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért 

felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: Jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Budapest, 2011. május 5. 

mpontbóllátta: 



l. melléklet a ... /20 ll. ( ... ) képviselő- testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sport
szervező és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ 
(l) bekezdés b) pontja alapján a következők szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 

Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézmény 

Székhelye: 

1105 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 

1106 Budapest, Gyakorló utca 25. 
1108 Budapest, Hangár u. 

2. Az alapítás éve: 

2011 

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Fő város X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete ....... ./20 ll. ( ... ) hatá-
rozata 

4. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 

5. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll02 Budapest, Szent László tér 29. 



Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6. Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

7. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önálló jogi személy 
Önállóan müködő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Sportlétesítmény müködtetése 
Sporttevékenység és támogatása 

Alaptevékenysége: 

Versenysport-tevékenység és támogatása 
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatásq 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

Szabadidős sport támogatása 
Szabadidős port- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidösport- (rekreációs sport-) tevékenysége és 
támogatása 

Egyéb sporttevékenység 
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 

M.n.s. eg)·éb oktatás 
Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Takarítás 
Altalános épülettakarítás 

9311 
9312 

931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9313 
931301 

931302 

9319 
931901 
931902 
931903 

855 9 
855935 
855936 

812 
812100 



9. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Sportszervező és 
Szolgáltató Intézmény 

Hangár utcai Sporttelep 

Gyakorló utcai Sporttelep 

címe 

ll 05 Budapest, 
Ihász u. 24. 

ll 08 Budapest, 
Hangár u. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

Hrsz. 

41447 

42444/23 

39210/92 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Ön
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

10. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott idő
re bízza meg nyilvános pályázati eljárás útián. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, 

b) egyéb jogviszony esetében a Munk:a Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 
c) megbízás i jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 

ll. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető képviseleti jogát az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

12. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató 
Intézmény 
ll 05 Budapest Ihász u. 24. 

Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató 
Intézmény 
1105 Budapest, Ihász u. 24. 
a Magyar Köztársaság címere 



13. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

A Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézmény (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okira
tát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2011. ( .. ) hatá
rozatával hagytajóvá 2011. július l. napjával. 

Budapest, 201 l. június 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 


