
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

A'J1 . számú előterjesztés 

a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 
történő beolvadásáról és magasabb vezetői megbízás visszavonásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1112012. (L 19.) 
KÖKT határozattal elfogadta a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a 
továbbiakban: Uszoda) 2012. március 31-ével jogutóddal történő megszüntetését, és 
beolvadását a Kőbányai Sportközpontba mint jogutód intézménybe. 

Az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) l L §-a alapján az 
alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni. A költségvetési szerv 
átalakítása történhet egyesítéssei vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás, vagy 
összeolvadás. Az Áht. ll. § (2) bekezdéseszerint a költségvetési szerv általános jogutódlással 
történő megszüntetése átalakítással történhet, az átalakítás lehet egyesítés vagy különválás, az 
egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. Jelen esetben beolvadásra kerül sor. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. rendelet 
14. § tartalmazza az irányító szerv feladatait a megszüntetéssel kapcsolatban. 

Az új alapító okirat tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek lefedik a kerület 
sportéletének irányítását. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 85/B. § alapján a jogelőd és a 
jogutód munkáltató köteles a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, annak 
hiányában közalkalmazotti tanácsot, annak hiányában a közalkalmazottak képviselőiből 
létrehozott bizottságat 15 nappal az átszervezés előtt tájékoztatni a tervezett időpontról, az 
okokról és minden egyéb őket érintő kérdésekről. 

Az intézmény leltárát és átadás átvételi jegyzőkönyvét 2012. március 31-ig el kell készítenie 
az Uszodának. 

III. Hatásvizsgálat 

Az Uszoda jelenleg 26 álláshellyel rendelkezik, melyből a beolvadás után l státusz leépítése 
válik indokolttá, mivel a két intézmény közös munkáltatói és gazdasági irányítás alá kerül, így 
az összevont intézménynekjavasolt engedélyezett álláshely szám: 33, 13. 



Az Uszoda vezetőjének vezetői megbízását 2012. március 31-ével vissza kell vonni. 

Mindkét intézmény négy hónapra tervezett és véglegesített költségvetést. Az új, összeolvadt 
intézmény további nyolc hónapjára az új vezetőnek átgondolt, költségtakarékos és hatékony 
költségvetést kell készítenie. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. március 5. 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 
a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiürdő Kőbányai Sportközpontba 

történő beolvadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
l. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. március 31-jei hatállyal kiadja az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő megszüntető okiratát. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
2. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. április l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát, és a 3. 
melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a 
Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjét, hogy az átadás
átvételi jegyzőkönyvet és a leltárakat készítse el az átadáshoz 2012. március 31-ig. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Vermes 
Albánnak, a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének 
vezetői megbízását visszavonja 2012. március 31-ei hatállyal, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett. A magasabb vezetői megbízás 
megszűnését követően Vermes Albán illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott besorolási illetményben kell 
megállapítani. A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy tegye 
meg a munkaügyi intézkedéseket 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő beolvadását követően a jogutód Kőbányai Sportközpont 
engedélyezett álláshelyeinek számát eggyel csökkenti, egyidejűleg felkéri a Kőbányai 
Sportközpont vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges munkaügyi intézkedéseket 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. március 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



l. me/lék/et a 12012. (III 22.) KÖKT határozathoz 

MEGSZÜNTETÖ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (2) bekezdése alapján, a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 18311993. (IL 9.) határozatával alapított Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt megszünteti a következők szerint: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

Székhelye 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

2. A megszüntető szerv neve, székhelye: 

Hrsz. 
42444/22 

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

3. Megszüntető határozat: 

A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő megszüntető okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2012. (III. 22.) 
határozatával201 2. március 31-ei hatállyal adta ki. 

4. A megszüntetés oka: 

Az összevont intézményben a közfeladat hatékonyarr és költségtakarékosan teljesíthető. 

Módja: 

Az intézménybeolvadása a Kőbányai Sportközpontba. 

5. Rendelkezés jogok és kötelezettségek tekintetében: 

5.1. A továbbiakban a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő által ellátott 
feladatokat a Kőbányai Sportközpont veszi át. 

5.2. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő által vállalt kötelezettségek a 
Kőbányai Sportközpontra mint jogutódra szállnak. 

5.3. A feladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdont és a beolvadó intézmény teljes 
irattárát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átadja a Kőbányai 
Sportközpontnak (ll05 Budapest, Ihász u. 24.). 



5.4. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonya az átszervezés után létrejött új munkakörök felajánlásának 
elfogadásával folyamatos marad. 

6. Kötelezettségvállalás rendje: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő beolvadással történő megszűnésének időpontja 
2012, március 31. Az intézmény ezen időpontig vállalhat kötelezettséget. 

7. Jogutódlás rendje: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandftirdő jogutóddal szűnik meg. 

8. Rendelkezés a tartozásokról: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandftirdő részéről fennálló tartozásokat és 
kötelezettségeket a Kőbányai Sportközpont mint jogutód veszi át. 

Jelen okirat nem selejtezhető, a jogutód intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. március " 
" 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



2. melléklet a 12012. (III 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 385/2011. 
(V. l 9.) határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) 
pontja alapján a következők szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. Az intézmény neve: 
Kőbányai Sportközpont 

Székhelye: 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 
1106 Budapest, Gyakorló utca 25. 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

Törzsszáma: 
792635 

Adószáma: 
15792637-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15792637 

3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

5.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya és vonzáskörzete 

5. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (l), (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
szolgáltatások biztosítása. Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
alapján önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

6. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése : 

Sportlétesítmény működtetése 

Alap tevékenysége: 

Sportlétesítmény működtetése 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

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

Szabadidős sport támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 
és támogatása 

Egyéb sporttevékenység 
Sportszövetségekés szabályozó testületek működésének támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenység 
Szabadidős park, ftirdő- és strandszolgáltatás 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás ( óvodai úszás) 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

931100 

9311 
931102 

9312 
931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9313 
931301 

931302 

9319 
931901 
931902 
931903 

9 329 
932911 
932918 
932919 

8510 
851011 
851012 
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Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulóknappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulóknappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Egyéb oktatás 
Szakmaitovábbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Rendezvény étkeztetés és egyéb vendéglátás 
Rendezvényi étkeztetés 

Kölcsönzés, operatív lízing 

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

852 0 

852011 
852012 

852021 
852022 

855 
855935 
855936 

562 
562100 

770000 

823 
823000 

680002 

81 
811000 

A Kőbányai Sportközpont a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának 
tekinti: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését, 
b) a szabadidő sportcélú el töltéséhez szükséges feltételek biztosítását (korhatár 

nélkül), 
c) a közreműködést a sport népszerűsítésében, 
d) a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára ts sportintézmények, 

sportlétesítmények használatának biztosítását, 
e) a fogyatékkal élők sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését, 
f) a sportvállalkozások ösztönzését, támogatását, 
g) a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek támogatását, 
h) jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködést, 

nemzetközi sportkapcsolatok működtetését, 
i) szakmai továbbképzések tartását, szervezését, 
j) egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítását, 
k) a doppingellenes tevékenységet, 
l) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, 
m) az amatőr versenysport támogatását, 
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n) az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatást, valamint úszásoktatást, 
o) a kapcsolattartást és együttműködést más sportszervekkel, sportirányítással, 

továbbá nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek 
támogatását, 

p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezését, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatását, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és 

tárgyi feltételei fejlesztésének segítését, 
s) a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezését, valamint a tömeges részvétellel 

zajló sportrendezvények lebonyolításának segítését, 
t) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenységet, az egészségmegőrzés fontosságának 
elismerésére irányuló szemléletformálást, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezését, 
v) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, 
w) gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett 

egységek) működtetését, bérbeadását, hasznosítását, az azokhoz tartozó kisegítő 
létesítmények kiadását. 

7. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

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

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Sportközpont 

Gyakorló utcai Sporttelep 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

Címe 

ll 05 Budapest, 
Ihász u. 24. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

ll 08 Budapest, 
Újhegyi út 13. 

Hrsz. 

41447 

39210/178 

42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az alapító okiratban szereplő ingatlanok éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközei, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 
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8. Az alapító okirat ll. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

ll. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

9. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

l O. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az intézmény igazgatója képviseli. Az igazgató képviseleti jogát az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottjára. 

ll. Az alapító okirat Záradékának l. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... ./2012. (III. 22.) határozatával 2012. április l-jei hatállyal adta ki. 

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

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2012. 
(III. 22.) határozatával 2012. április l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

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

Budapest, 2012. március " ...... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

5 



3. melléklet a 12012. (Ill 22) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján 
a következők szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 
Kőbányai Sportközpont 

Székhelye: 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 
ll 06 Budapest, Gyakorló utca 25. 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

Törzsszáma: 
792635 

Adószáma: 
15792637-1-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15792637 

2. Az alapítás éve: 
2011 

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2011. (V. 19.) 
határozata. 

4. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

5.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 



6. Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya és vonzáskörzete 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A sportról szóló 2004. évi L törvény 55.§ (l), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások 
biztosítása. Az intézmény az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény alapján 
önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

9. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése : 

Sportlétesítmény működtetése 

Alap tevékenysége: 

Sportlétesítmény működtetése 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

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

Szabadidős sport támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 
és támogatása 

Egyéb sporttevékenység 
Sportszövetségekés szabályozó testületek működésének támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenység 
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás ( óvodai úszás) 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulóknappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon (iskolai úszás) 

931100 

9311 
931102 

9312 
931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9313 
931301 

931302 

9319 
931901 
931902 
931903 

9 329 
932911 
932918 
932919 

8510 
851 Ol l 
851012 

852 0 

8520Íl 



Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Egyéb oktatás 
Szakmaitovábbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Rendezvény étkeztetés és egyéb vendéglátás 
Rendezvényi étkeztetés 

Kölcsönzés, operatív lízing 

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

852012 

852021 
852022 

855 
855935 
855936 

562 
562100 

770000 

823 
823000 

680002 

81 
811000 

A Kőbányai Sportközpont a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának 
tekinti: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését, 
b) a szabadidő sportcélú eitöltéséhez szükséges feltételek biztosítását (korhatár nélkül), 
c) a közreműködést a sport népszerűsítésében, 
d) a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára ts sportintézmények, 

sportlétesítmények használatának biztosítását, 
e) a fogyatékkal élők sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését, 
t) a sportvállalkozások ösztönzését, támogatását, 
g) a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek támogatását, 
h) jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködést, nemzetközi 

sportkapcsolatok működtetését, 
i) szakmai továbbképzések tartását, szervezését, 
j) egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítását, 
k) a doppingellenes tevékenységet, 
l) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, 
m) az amatőr versenysport támogatását, 
n) az uszodai sport- és strandfiirdő szolgáltatást, valamint úszásoktatást, 
o) a kapcsolattartást és együttműködést más sportszervekkel, sportirányítással, továbbá 

nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek támogatását, 
p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezését, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatását, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi 



feltételei fejlesztésének segítését, 
s) a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezését, valarnint a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolításának segítését, 
t) a lakosság rninden rétegének ösztönzését a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, rnozgásgazdag életrnód iránti igény felkeltését, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenységet, az egészségmegőrzés fontosságának 
elismerésére irányuló szernléletformálást, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezését, 
v) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, 
w) gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett egységek) 

működtetését, bérbeadását, hasznosítását, az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadását. 

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

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Sportközpont 

Gyakorló utcai Sporttelep 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

Címe 

ll 05 Budapest, 
Ihász u. 24. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

1108 Budapest, 
Újhegyi út 13. 

Hrsz. 

41447 

39210/178 

42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az az alapító okiratban szereplő ingatlanok éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközei, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

11. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



13. Az intézmény képviselete: 

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

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
..... ./20 12. (IlL 22.) határozatával 2012. április l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. március" ..... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 


