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:!J lj számú előterjesztés 

a Kőbányai Sportközpont részére céltartalék felszabadításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 385/2011. (V. 19.) KÖKT határozat alapján 2011. július l-jével létrejött a Kőbányai 
Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont), amelybe a 11/2012. (I. 19.) és a 124/2012. (III. 
22.) KÖKT határozat alapján a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő beolvadt 2012. 
április 1-j ével. 

A két intézmény a költségvetési tervezés során négy és három hónapra tervezte a személyi és 
dologi kiadásait Az elkövetkező hónapok feladata egy hatékony együttműködés kialakítása, a 
feladatok újragondolása és újraszervezése. Ez jelenti a munkakörök újraszervezését a 
hatékonyság érdekében, a dologi kiadások átgondolásátatakarékos gazdálkodás érdekében és 
a bevételek növelését az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében. 

Az intézmények 2012. évi költségvetési tervtárgyalásai során világossá vált, hogy bizonyos 
párhuzamosságok, átfedések kiküszöbölése érdekében a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet l. melléklet 50. és 63. során a 320 és a 708-as címkódú szervezetek esetében 
szükséges és indokolt a források céltartalékban tartása egy majdani döntési mechanizmus 
lezárulásáig. Az államháztartásról szóló törvény változásai és más körülmények együttesen 
azt eredményezték, hogy a tárgyév végéig terjedő takarékos és átgondolt intézményi 
gazdálkodás érdekében a céltartalék felszabadításáról az alábbiak fényében most kell dönteni 
ahhoz, hogy a működőképességet biztosítsa a fenntartó Önkormányzat. 

II. Hatásvizsgálat 

A Sportközpont vezetője szakmai anyagában áttekintette a feladatellátás eddigi tárgyi és 
személyi feltételeit, a munkavégzés ésszerűsítésének lehetőségeit keresve (2. melléklet). 

l. Eddig az alábbi intézkedésekre került sor: 

a) digitális telefonközpont kialakítása, 
b) hiányzó bútorok pótlása, 
c) raktárkonténer beállítása az eddig szabálytalanul tárolt anyagok és eszközök tárolására, 
d) kimutatás készült a 2012. év I. negyedévi sport versenyrendszer eredményeiről (3. 
melléklet), 
e) a Sportközpont által eddig alkalmazott ingatlan-bérbeadás helyett a sportcélú tevékenység 
adómentesként történő alkalmazásának bevezetésével bevétel növelése, 
f) a hatékonyabb információáramlás és az egységes arculat megteremtése érdekében 
egységes internetes portálok kialakítása, 
g) az energia-megtakarítás érdekében a műfüves pálya megvilágításának szakaszalhatóvá 
tétele. 



2. A Sportközpont előtt álló, megoldandó feladatok 

a) az iskolai versenyek bonyolítása során költséghatékonyabb versenybírói kifizetések 
bevezetése, 
b) a 2011/2012. tanév végéig a sportcsoportok működtetésének átvilágításában való részvétel, 
c) a saját ingatlanon fekvő sportpályák és létesítmények használatát biztosító szerződések 
felülvizsgálata, 
d) az Ihász utcai létesítmény kihasználtságának növelésére mobil öltözőkonténerek telepítése, 
e) a hőközpontban kicserélt gázkazán működtetésének szinkronizálása, 
f) a látványsportágak közül TAO (társasági adó hozzájárulás) támogatásból jégpálya 
kialakítása vállalkozóval kötött együttműködési megállapodással, 
g) az uszodai működésképtelen beléptető rendszer javítása (4. melléklet), 
h) a jogszerű működéshez szükséges alapdokumentumok felülvizsgálata, 
i) a Sportközpont valamennyi dolgozójára (különös tekintettel az Uszodában 
alkalmazottakra) vonatkozóan a munkahelyi légkör javítása, 
j) a munkakörök átjárhatóságának biztosítása, a humánerőforrás hatékonyabb felhasználása, 
k) a jelenleg hiányzó baleset-biztosítás bevezetésének újragondolása, 
l) az uszodai elektromos energiafelhasználás racionalizálása (5. melléklet), 
m) a Hungary Ambulance Mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretében a 
sportrendezvényeken ingyenes egészségügyi felügyelet biztosítása (6. melléklet), 
n) az elengedhetetlenül szükséges fejlesztési, felújítási feladatok áttekintése, források 
megtalálása, 
o) a strandfürdő szezonális nyitva tartási időszakának növelése, vendégcsalogató prograrnak 
biztosítása. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az intézmény zavartalan működtetéséhez szükséges: 
a) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
l. melléklet 50. és 63. során a 320 és a 708-as címkódú szervezetek esetében a céltartalékban 
lévő források felszabadítása, 
b) az intézményi szabályzatok átdolgozása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
fenntartói jóváhagyás beszerzése. 

A Sportközpont egyéves tevékenységével kapcsolatban év vege1g teljesülési vizsgálatot 
folytatunk, és egy olyan kimutatást készítünk, amely alapján a következő év tervezése már a 
realitások alapján indulhat. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. április 10. 

~·~or 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ... ... )határozata 

a Kőbányai Sportközpont részére céltartalék felszabadításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) részére felszabadítja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet 18. során céltartalékba helyezett összegből 83 257 OOO 
Ft-ot (személyi kiadások: 39 806 OOO Ft bér+ 10 567 OOO Ft járulék, dologi kiadások: 32 884 
OOO Ft) felszabadít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Szakmaianyag 

1105 Budapest, Ihász utca 24. 
Tel.: 06-(1)-260-3663 
Fax: 06-(1)-261-8851 

SIP telefon: 645 
www.kosportko.hu 

sport@kosportko.hu 
sport@kobanya.hu 

2. melléklet 

a Kőbányai Sportközpont részére céltartalék felszabadításáról 
szóló Képviselő-testületi előterjesztéshez 

I. Tartalmi összefoglaló 
A 967/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat értelmében 2012. január l. napjától kinevezett 
magasabb vezető látja el mindazon feladatokat, mely a korábban (2011. július l. napjával) 
megalakult Kőbányai Sportközpont (mint a X. kerület sport- és szabadidős tevékenységért 
felelős önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény) hatáskörébe utalnak. 
A 2011. évi 224. számú előterjesztés elfogadása (11/2012. (I. 19.) KÖKT határozat) 
értelmében döntés született a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő beolvadásáról a 
Kőbányai Sportközpontba. 
Mindezzel párhuzamosan az Intézmények 2012. évi költségvetési tervtárgyalásai során 
világossá vált az is, hogy bizonyos párhuzamosságok, átfedések kiküszöbölése érdekében a 
708 és 320 címkódú szervezetek esetében szükséges és indokolt a források céltartalékban 
tartása egy majdani döntési mechanizmus lezárulásáig. Az ÁHT változások és más 
körülmények együttesen azt eredményezték, hogy a tárgyév végéig terjedő takarékos és 
átgondolt intézményi gazdálkodás érdekében a céltartalék felszabadításáról az alábbiak 
fényében most kell dönteni ahhoz, hogy a működőképesség fenntartható maradhasson. 

II. Az előterjesztés végrehajtási indokai, feltételei 
A Sportközpont részére elkülönített céltartalék felszabadítása az intézmény összevonással 
előidézett, ismert, illetve a jelenleg még nem tervezhető, az alábbiakban körvonalazott 
többlet-feladatok ellátására. 

A Kőbányai Sportközpont feladatellátásának új elemei 
(az eddig elvégzett feladatok bemutatása): 

A Kőbányai Sportközpont Ihász u-i székhelyén az elégtelen infrastrukturális feltételeket, 
melyek sok esetben gátolták, illetve nehezítették a sokirányú szervező, koordinációs 
munkafolyamatokat, rendszerbe foglaltuk. Például a digitális telefonközpont és új, 
úgynevezett hibrid készülékek segítségéve!- melyhez szponzori felajánlásként jutott hozzá az 
intézmény -, továbbá internet alapú beszélgetés (VOIP v. SÍP) beépítésével, valamint 
kedvezményes GSM adapter által ingyenessé tettük a hivatal intézményrendszerén belüli 
hívásokat, így vezetékes és mobil irányban a T-System érvényben lévő díjszabásával szemben 
200%-os megtakarítást realizáltunk 

Kőbányai Önkormányzat által már leselejtezett, de még a Hivatal alagsorában tárolt 
bútorok, berendezési tárgyak átvételével meg tudtuk oldani az ezen a téren tartósan 
fennálló hiányosságokat. 



A közeli óvoda területén feleslegessé vált 5x2 méteres raktárkonténer átszállításával 
kiküszöböltük az eddig az elektromos helyiségben, valamint kazánház térségben 
szabálytalanul tárolt felszerelések, anyagok (sportfelszerelések, labdák, eszközök, stb.) 
tárolási hiányosságát. 

Szeretnénk a közeli napokban mobil öltöző konténerek telepítésével (nem építési engedély 
köteles) növeini az Ihász u-i létesítmény kihasználtsági mutatóit, de erre- egyebek mellett
csak akkor kerülhet sor, ha tudjuk fogadni a rendszeresen sportolni vágyó lakosokat, 
csapatokat. 
A kerületben nagy hagyománnyal rendelkező iskolai versenyrendszer lebonyolítása kapcsán 
a versenybírói kifizetéseket már költséghatékonyabban végezzük, míg az úgynevezett 
sportcsoportok működtetését a 2011-2012. tanév végéig át kell világítani a Humán Iroda 
közreműködésével. Külön kimutatás készült a 2012. I. negyedévi sport versenyrendszer 
eredményeiről (1. sz. melléklet). 

A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) Pénzügyi Irodával történő közös értelmezését 
követően az eddigi gyakorlatban a Sportközpont Intézmény számára indokolatlanul használt 
módszer (ingatlan bérbeadás) helyett a sportcélú tevékenység adómentesként történő 

alkalmazása (85.§ alapján) lépett, mely azonos volumen mentén is egyértelmű bevétel 
növekményt eredményez és a kedvezőbb árstruktúra fokozza a hajlandóságot a szolgáltatások 
igénybe vételére is. 

Felül kell vizsgálni és a valós tartalomnak megfelelő paraméterek mentén szükséges a 
saját ingatlanon fekvő sportpályák és kiegészítő, kiszolgáló létesítmények "ingyenes" 
használatát biztosító szerződéseket, hogy a valós, térben és időben történő értékesítés, 
kerületi szabadidős, valamint egészséges életmódra nevelés, az Alapító Okirat szerinti 
feladatellátás maradéktalanul megvalósulhasson, mint döntéshozói szándék. 

A jobb ismertség és hatékonyabb információ áramlás érdekében egységes internetes 
portálokat alkalmazunk: sportkozpont.kobanya.hu; uszoda.kobanya.hu; jegpalya.kobanya.hu, 
ahol minden lényeges adat vagy tény naprakészen elérhető, letölthető. 

A műfüves pálya (kb. 4100 m2
) világítási oszlopait az elektromos energia megtakarítása 

érdekében szakaszolhatóvá tettük, így kisebb területű használatesetén csak az arra a pályára 
eső fényforrásokat kapcsoljuk. 

A hőközpontban másfél éve újra cserélt gázkazán működtetését a mai napig nem sikerült 
olyan szinkronba hozni a régi szabályzókkal (termoreg, alfa-lawal), hogy az beavatkozás 
mentesen szolgálja azt a célt, mely miatt a beruházásra sor került. 

A látványsportágak közül az un. TAO támogatásból a Kerület szamara a legnagyobb 
segítséget saját jégpálya kialakítása jelenti, mely területen a White Sharks Jégkorong 
Egyesület jóvoltából az idén őszi megvalósulás prognosztizálható. 

Az eddigi feladatok ellátásának sikerét jelentősen segítette a Polgármesteri Hivatal vezetőinek 
és munkatársainak, valamint a Sportközpont dolgozóinak pozitív és segítőkész hozzáállása. 
A kölcsönös javaslatok és ötletek nagyban hozzájárultak az eddigi eredményekhez és a 
további célok hatékony megvalósításához. 



A Sportközpont előtt álló feladatok, lehetőségek: 

2012. április l-ével az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő átvétele megtörtént és azonnal 
megkezdtük a testületi döntésben is megfogalmazott hatékonyságjavítását célzó átvilágítást. 

Az elsőd1 eges feladat a működésképtelen beléptető rendszer hiányosságainak azonnali 
megszűntetése. Jelenleg nem transzparens módon funkcionál a chip és vonalkód alapú 
rendszer, így semmilyen összhang sincs a jegyértékesítés, szekrény használat, be- és kilépések, 
valamint az ezekkel járó pénzmozgások között. Azonnali intézkedésként egy működőképes és 
a helyi igényekre szabott rendszer kidolgozását kezdtük meg (2. sz. melléklet), l 00%-os 
üzembe várhatóan a hónap végétől fog állni. Feltétlen szükséges minden belépést rögzíteni, 
legyen csak szó dolgozóról, ingyenes kísérőről, fürdő látogatóról vagy bármely más 
személyrőL Ennek dokumentáltan és zárt, külső beavatkozásoktól mentesen kell megtörténnie 
beleértve az adatszolgáltatási és számla-, illetve nyugta bizonylatadási kötelezettséget is. 

Az uszoda, illetve a teljes Kőbányai Sportközpont működési alapdokumentumainak 
ellenőrzése és szükséges felülvizsgálata, a korrekciók elvégzése ugyancsak olyan alapfeltétel, 
mely nélkül a folyamatos és biztonságos működés elképzelhetetlen. Ebbe a körbe tartoznak a 
belső szabályzatoktól az üzemvitellel kapcsolatos szabályokig minden iratanyag. 

Az uszoda, mint veszélyes üzem feltétlenül indokolttá teszi a kellő színvonalú uszodai 
alkalmazottak meglétét, akik motiváltak, és minden körülmény mellett megfelelő fizikai és 
mentális állapotban vannak. 
Az uszodai kapacitás jobb kihasználtságához, a szolgáltatási színvonal emeléséhez mindenek 
előtt a dolgozói frusztrációt kell megszüntetni, jó munkahelyi légkört kell teremteni, illetve 
fenntartani. Kiemeit előírások, rendhagyó munkáltatói elvárások, magas követelményszint 
teljesítése csak megfelelő bérezés mellett követelhető meg. 
Ezen túl jelentkezik még, hogy a beolvadás további elbizonytalanodást, pesszimista 
vélekedést és - egyes esetekben - negatív hozzáállást hozott magával. 
Vezetői javaslat alapján a dolgozóknak legalább a korábban elismert bérszinten szükséges 
meghatározni az illetményüket Ők teljesen vétienek abban, hogy korábban a havi keresetük 
pótlékokkal megnövelt módon kerültek meghatározásra. És ha él a bizalom irányukban, akkor 
a korábbi motiváltság visszaállítható, sőt tovább erősíthető erkölcsileg és verbálisan IS. 

Mindez megtérül majd a több visszatérő elégedett vendég, a bevétel fokozódása által. 

A Kőbányai Vagyonkezelő feladatkörébe tartozó tervszerű karbantartó, javító tevékenység 
a kibővült Sportközpont intézmény működési területén egyre több feladatot jelent, melyek 
saját dolgozóval munkaidőben történő megoldása lehetséges és szükséges, hiszen az 
állományban a teljes szakmai paletta (potenciállal) rendelkezésre áll. 

Az uszodagépész és uszodamester munkakörök átjárhatósága, együttes ellátása érdekében a 
képzés, szakképesítés megszerzését intézményesen támogatnunk kell. 

A jelenleg alkalmazott jegyértékesítési rendszerbe egyáltalán nincs beépítve baleset biztosítás, 
mely így a fenti személyes felelősség, érdekeltség kérdésében is szerepet játszik. Ettől 
függetlenül persze a fürdő használónkénti 7-11 forintos egyéni biztosítási összeg jegyárba 
történő beintegrálása olyan kötelező elem, melyről nem szabad megfeledkezni. 



A kerületi "közszolgák" ingyenes használatának megengedése természetbeni juttatásnak 
minősül, így annak adóterhét központilag vállalni kell vagy olyan megoldás megtalálása 
szükséges, ami megfelel a vonatkozó szabályozásnak és közben ösztönző lehet a "kollégák" 
számára is. 

Energia gazdálkodás tekintetében előrehaladott tárgyalások folynak az uszoda létesítmény 
elektromos energia felhasználásának kiváltására (3. sz. melléklet), melynek sikerre vitele 
alapján évente dologi oldalon több, mint 20 millió forintos megtakarítás realizálható. 

A Hungary Ambulance Mentőszolgálattal együttműködési megállapodás van kidolgozás alatt. 
Ennek értelmében az orvosteam ingyenes sportrendezvény biztosítást vállal a Sportközpont 
által szervezett eseményekre, ha a Testület tud részükre kerületi mentőbázis állomást ajánlani. 
(A részleteket a 4. sz. melléklet tartalmazza.) 

A Kőbányai Sportközpont dolgozói kollektívájának munkaidő- és feladatrend meghatározása, 
átcsoportosítása, egységesítése olyan előttünk álló feladat, mely a 124/2012. (III.22) KÖKT 
határozatnak megfelelőerr az l fő közalkalmazott álláshely megszüntetésén túl hatékony 
humán erőforrás gazdálkodás mellett további státuszok leépítésével is járhat majd. 
Az egyesítés első hetében ennek konkrét meghatározása idő előtti, se annak tervezése, 
ütemezése nem esedékes, ezért jelen céltartalék felszabadítási előterjesztés maximum csak a 
kötelezően előírt l fő közalkalmazotti bér (A/7) levonásával számolhat felelősen. 

Az egyesített intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének elkészítése, 
egyeztetése, szakmai kontrollja, véglegesítése, jóváhagyatása 2012. május hónapban várható. 

Már a költségvetés tervező táblák sem tartalmaztak sort felújítási, fejlesztési feladatokra, 
noha Kőbányai Sportközpontban néhány ilyen jellegű feladat megvalásításra vár. Az 
uszodában elavult vízporszívó berendezést használnak, melynek folyamatos javítgatása már 
régen gazdaságtalan, de forrás hiányában mégis eddig az egyetlen megoldás volt. Másfelől az 
Ihász u-i telepen balesetveszélyes a térhálós burkolat, a tornaterem törött kopolit ablakai pedig 
állandó életveszélyt jelentenek az ott sportolók számára. Utóbbi a felelősségbiztosító felé is 
bejelentésre került, de eddig még ők sem reagáltak. 

A strandfürdő szezonális üzemeltetésére olyan előzetes elképzeléseket fogalmazunk meg, 
hogy ott nemcsak térben és időben szükséges kibővíteni a működést (májustól szeptember 
közepéig tartson nyitva hosszított hétvégi nyitva tartás mellett), hanem állandó színpad és 
különböző színes prograrnak beállításával tovább ösztönözzük a látogatói szándékot, aktív 
érdeklődést ezzel biztosítva a még magasabb bevétel elérését. 

Összegzés: 

A Kőbányai Sportközpont szervezeti-, működési-, tevékenységi kibővülésével számos új 
terület nyílt meg előttünk, melynek felmérése, számbavétele, feltérképezése, a feladatokhoz 
igazodó megoldási alternatívák megtalálása, majd az összességében legmegfelelőbb 

kiválasztása nem történhet meg a tárgyi és személyi feltételek, valamint a felhasználható 
pénzügyi források pontos és tényszerű ismeretének hiánya miatt. 



Halaszthatatlan feladat egy olyan áttekintés, a tényleges és valós feltételek tüzetesebb 
vizsgálata értékeléssel, elszárnoltatással, amikorra van rálátásunk, tapasztalatai tényeken 
alapuló képünk a működésről, az esetleges nehézségekről és kitörési pontokról, hogy a most 
változatlanul hagyott területeken a korrekciókat megtegyük és egyúttal részletesen vizsgáljuk 
az elért eredményeket. 
Az Újhegyi Uszoda újszerű működésével és a Sportközpont egyéves tevékenységével 
kapcsolatban év végéig teljesülési vizsgálatot kell folytatni, és egy olyan egyenleget kell 
készíteni, mely alapján a következő év tervezése már a realitások alapján indulhat. 

Budapest, 2012. április 06. 

c;.L~-~~ ~ 
Csanak Géza 

igazgató 



3. melléklet 

Kimutatás a 2012. I. negyedévi sport versenyrendszer eredményeiről 

Az említett időszakban a Sportközpontnak 41 rendezvénye volt 16 sportágban, melyen több 
mint 2045 versenyző vett részt. 
Ebből 21 rendezvény tartott 17 órán túl és 7 rendezvény volt szombaton. 

Diákspo rt: 
- A költségvetés szűkítése ellenére sikerült elérni, hogy mind a 135 sportcsoport működik 
május 31-ig. Ez hozzávetőlegesen 2500 kőbányai tanulót érint. 
- Új elemként jelent meg a Sulisakk verseny, ahol 3 szombati napon 12 csapat több mint 50 
versenyzője vett részt. 
-Kiemelkedő rendezvényeink a diákolimpia-torna versenyei 235 fő 

Óvodás sport: 

Szabadidő sport: 

-úszó versenyei 362 fő 
- kötélugró verseny 165 fő 

Óvodás sportnapok a Szent László Gimnáziumban 
18 csapat több mint180 versenyző 
kb. 500 néző 

-Kőbányai felnőtt labdarúgó bajnokság a Sportközpont telepén 
péntekenként 19-22 között 
15 csapat több mint 150 fő 

- Nordic Walking természetjáró szakbizottság 
- Tájfutó szakbizottság 3 verseny kb. 180 fő 

Sérült emberek sportja: Sportközpont díjmentesen biztosít lehetőséget Down kóros emberek 
- tornaterem használat 
- nordic walking foglalkozás 

Ebben az évben csatlakoztunk a Kőbányai Pedagógiai Napok programjához 2 bemutatóval 
Helyszín a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola:- Tollaslabda ABC 

- Gyógy testnevelés helye 

Jégpálya üzemeltetés és reklámozás: Folyamatos feltöltést sikerül biztosítani az óvodák és 
iskolák részéről. Így a működtetés időszakában több mint l O 500 fő vett részt korcsolya 
oktatáson. 

Kommunikáció: Hatalmasat sikerült előre lépni a kommunikációban. 
-Naprakész web lap 
- ATV rendszeres riportok 
- Kőbányai hírek legalább l 1/2 oldal sport 
- Rádió 17 minden péntek 8.10-8.55 Kőbánya sportja műsor 

Budapest, 2012. április 4. 

Összállította: Nagy István létesítmény referens 
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Arajánlat 

Újhegyi Uszoda és Strandflirdő 
(l J 08 Budapest, (~jhegyi út 13.) 

részere 

Pénztárgép és POS rendszer "bérlése" 
tárgyúban 

Tisztelt Csanak Géza Igazgató (Jr! 

Eliizetes túrgyalásainkra hivatkozva a következö konkrét <irajánlatot adjuk: 

Pénztárgép bérlet: 
l db Optima CR 30 IlU pénztárgép 
thermo nvomtató. mindcn hatálvos NA V clöírf1snak megfelel. . . ~ 

A jelenleg hasznélit POS rends;~er szerepd a NAY adómemória-cscrére nem engedélyezett 
pénztárgépek lístáján, ezért az adószilm Yáltozást ezen a rendszeren elvégezni már nem lehet. 
Felhi\·juk figyeimét hogy 2012. február 28-ig minden pénztárgépen az éves zárást és az Áfa 
átállítást is d kell vcgezni. Ezen idöpont után a pénztárgép Áta állílás nélklil nem 
használható! 

A mcglévö hardvereszközök hasznülata mellett új beléptetö program keriil alkalmazásra a 
helyi sajáwssagok figydcmhc vétclévcl: 

.Jelenlegi POS rendszer átkonfigurálása, hiányosságok kiküszöbölése, 
folyamatos verzió frissítés, online elérés 105.000 Ft+ Áfa/b(} 
Pénztárgép eszköz bérlése J hónapra 18.000 Ft+ Áfa 
NA V ügyintézés /egyszeri alkalommal 5.000 Ft+ Áfa 

Jelen <1iánlatunk legalább l éves intervallumm vonatkozik és áprílis 20. napjáig történö 
megrendelés esetén érvényes. 

Tovnhhi k~rdés. észrevétel csetén szívescn i11lunk rendel.kezésrc. 

Szeged, 2012. április 10. 

Tisztelettel: 

ON-INFORMATIKA KFT. 
6124 Szeged, Bálini S u. 4. 
. ..:-·. 1.e~3. 

/··~aM'~-2-ca , 
~)Íá-h Ji:n·in c _____ _ 

ON-Informatika Kft. 
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NRG 
A G E N T 

H-6000 Kecskemét Mmdszenti krt 27 • Tel -<36 (761506-36:1 

Fax ~36 (i'6)506-:'l64 • offtr.:e@nrgagenthu • wvvwnrgagenti'Hl 

MEGTAKARÍT ÁSI TÁBLÁZATOK 
A. fenti adatok ismeretében a Megtc1karítási Számít<lS metódus.1 d kőv<~tkezö-

Tervezett megtakaritási modell- 30 kWe 

s 100 

30,00 

60,00 

42,52 

10,50 

130,00 

Tt•rmdt Mnwnnyisl'J~ gáAogy .• ll<lpj.ín szánntoll f.tjlt~)~O'> rír<~ (HUF/I<..Wh) 18,19 

150,00 
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HUNGARY AMBULANCE 

Mentőszolgálat 

2011 

HURGARY A.IUUIRCE Kn 
Székhely: H-2626 Nagymaros, Tégla u. 19. 
Központi iroda: H-1034 Budapest, Zápor u. 12. 
Központi mentőállomás: H-2030 Érd, Fényező u. 46. 
Tel.: 06 30 645 277 5 
Fax: 06 l 240 7409 
Email: info@hunambulance.hu 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

Kovács Róbert 

Polgármester 

Tisztelt Polgármester Úr! 

www.hunambulance.eu 

Engedje meg, hogy a HUNGARY AMBULANCE Közhasznú Nonprofit Kft felajánlja teljes körű 

egészségügyi szolgáltatásait Kőbánya, a Budapest, X. kerület lakossága részére! 

Bemutatkozó, preambulum 

Hungary Ambulance Mentőszolgálat megalakulásának célja elsősorban magas szintO, sürgősségi 

egészségOgyi ellátások biztositása Magyarországon és Nemzetközi szintéren is. 

Nonprofit cégünk alapító tagjai évtizedek óta a magyarországi sürgősségi betegellátás aktiv résztvevői, a 

sürgősségi betegellátás területén több egyedülálló kezdeményezés fOződik nevünkhöz. 

Képzett munkatársaink, valamint mentőszolgálatunk technikai felszereltsége, és felkészültsége révén, 

Magyarország területén és Nemzetközi viszonylatban is teljes körO egészségOgyi szolgáltatást tudunk 

nyújtani a rászorulóknak. Az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalataink alapján széles körO kapcsolataink 

segítségével belföldi és kOlföldi ügyfeleink részére európai szinvonalú, megbizható egészségügyi 

szolgáltatásokkal állunk partnereink rendelkezésére. 

Eltökélt szándékunk, a jelen a gazdasági viszonyok között is megfizethető, megbizható, kiemelkedő 
~~~·~~-~-----------~ - ----- --- -------

szakmai szinvonalú szolgáltatásokkal álljunk partnereink és a bennünket választó Ogyfeleink részére.· 

Támogatóinknak köszönhetően támogatott egészségügyi szolgáltatásokkal állhatunk a rászorulők 

segitségére. 

Hungary Ambulance szolgáltatási terO/etei 

.r Altalános Mentés 

.r Orvosi ügyeletek biztositása 

.r Sport és tömeg rendezvények, koncertek, filmforgatások magas szintO egészségügyi biztosítása 

.r Nemzetközi és hazai betegszállítás 

.r SportegészségOgyi ellátás 

.r Foglalkozás egészségügyi ellátás, mobilszOrő állomással kitelepülve is 

.r Frekventált intézmények, bevásárló központok egészségügyi biztosítása 

.r Elsősegély oktatás és vizsga megszervezése, lebonyolítása 

.r Speeiélis mentő és tűzoltó feladatok ellátása 

Referenciáink között cégünk alapitóinak több évtizedes mentésben és rendezvénybiztosításban eltöltött 

szakmai munkája mellett, már több szerződésOnk van piacvezető rendezvényszervező, sportszövetség 

és rendezvénybiztositó céggel. 

info@hunambulance.hu 
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Megalakulásunktól tevékenyen részt veszünk a Tűzoltó Doktori Szaigálat munkájában, és a nemzetközi 

mércével is kiemelkedő Rescue24 katasztrófa csoport egészségügyi tevékenységében. 

Részt vettünk a Charity March jótékonysági menet 2012 évi támogatásában, mely segítségével2009 óta 

jelentős adományokat, és közel 25 db felszereJt mentőgépjármüvet illetve rendőrségi gépkocsit juttatott 

Nyugat-Afrika és a világ legszegényebb területére, Bissau és Gambia országokba. 

• ~~ ~~·~-:rt;":~!!c'T-. • 
-, """7~~;~ 
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Mentőgépkocsi flottánk köszönhetoen támogatóinknak, jelenleg 10 db, (mellyel piacvezető poziciót 

foglalunk el} kizárólag gyári épftésü és felszereltségü mentőautókból 

és jogszabályban meghatározott, a szakmai igényeket mindenben 

maximálisan kielégitő egészségogyi eszközökből és 

felszerelésekböJ áll. Minden gépkocsink 

légkondicionált. A személyzet évek óta 

mentésben résztvevő gépkocsikon, 

sürgősségi, intenzív osztályon dolgozó 

orvosokból, valamint ápolókból áll. Szakmai felkészültségüket a szakmai 

munkában eltöltött évek és cégünk által szervezett kötelező továbbképzések 

biztosíiják. 

Orvosaink és egészségügyi személyzetünk nyelveket beszél és felkészOlt kOlföldi betegek ellátására. 

Mentőautóink és mobil rendelőink minden igényt kielégftenek. 

Foglalkozás egészségügyi ellátással és mobil menedzserszüréssel is állunk megrendelőink. 

Egészségügyi tevékenységünk végzésére ÁNTSZ engedéllyel (egyedi azonosító:142502} és teljes körű 

Allianz felelősség biztosítással (kötvény szám: AHB 733773578} rendelkezünk. 

Fontosnak tartjuk megemlfteni, hogy társaságunk belső minöségügyi rendszert müködtet a betegszállítás 

és mentés - sürgősségi betegellátás területén mely, megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány 

követelményeinek. 

info@hunambulance.hu 
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Tisztelt Polgármester Úri 

2012. január 10. óta aktívan részt veszUnk a MENTŐROBOGÓ SZOLGÁLAT működésében, 

Mentőszolgálatunk adja a szolgálat jogi és szervezeti kereteit. 

A mentörobogó szolgálat csapata 2008 nyarán, hazánkban elsőként állított szeigálatba mentörobogót, 

Siklósi Gábor vezetésével. 

Az életmentésre is alkalmas kétkerekű járművek minden olyan eszközzel el vannak látva, melyet a hazai 

mentési rendelet a "KIEMEL T MENTÓGÉPKOCSIK" részére fr elő, valamint bövítetve lettek a Szent 

Márton Gyermek mentöszolgálat által felajánlott, speciális gyermekmentéshez szOkséges 

felszerelésekkel. 

A robogón kiemeit mentő szakápolók teljesítenek szolgálatot, minden hétköznap 08:00- 20:00 óra 

között, a nyári időszámításban. A tavasztól őszig tartó idöszakban sokkal hamarabb kiérnek egy-egy 

olyan esethez, ahol sokszor nincs is szakség mentöautóra. Gyorsabb, hiszen a dugóban is jól 

ellavíroznak, és költséghatékonyabb, amivel valamelyest az Országos Mentöszolgálat mindennapjait is 

megkönnyítik, ahol egyébként a mentörobogósok főállásban dolgoznak. 

A mentőmotorok üzemeltetője a mentést, társadalmi feladatvállalásnak tekinti, fgy nem pályázott 

állami finanszírozásra sem. Az üzemeltetés költségeit szponzorok segítségével szerelnénk 

előteremteni a jövőben is. Munkánkkal a Magyarországi, elsősorban a fővárosi mentés ügyét 

szolgáljuk. A mentőmotorokat az Országos Mentőszolgálat irányítja, és ellenőrzi. Szoros szakmai, 

és baráti kapcsolatot tartunk fenn az Országos Mentöszolgálat, Mentömotoros szolgálatával. Csak az 

álltaluk kiadott, és jóváhagyott protokollokat alkalmazzuk. 

Mentőrobogós csapatunk célja a gyors, pontos, hatékony betegellátás. 

Mivel a Mentőrobogó Szolgálat üzemeltetési helye megváltozott, és a mentőállomásunk ~rdi telephe/yú 

ezért keresünk Fővárosi telephelyet a kivonu/6 szolgálatunknak. Ogy gondoltuk, mivel a Kőbányának 

nincsen önálló mentőállomása, logikus lenne ide szervezni a Mentőrobogó Szolgálat kivonu/6 telephe/yét, 

me/y gyorsabb és biztonságosabb ellátást kfnálna a lakosság részére. 

MegkérjOk Polgármester Urat, hogy a kivonuló szolgálat, a személyzet és a motorok részére szolgáló 

tartózkodási helyiséget, telephelyet ingyenesen biztosítson részOnkre egyottműködési szerzödés keretei 

között. 

A Mentörobogós Szolgálat működési költségét, jogi kereteit, személyi és tárgyi a Hungary Ambulance 

Mentöszolgálat biztosítja, irányítását az Országos Mentöszolgálat keretein beiOI szeretnénk intézni, 2012. 

májusi indulássaL 

info@hunambulance.hu 
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A Mentőszolgálatunk későbbiekben szeretne mentőautókat is Ozembe állítani, jelenleg 10 db eset

rohamkocsival rendelkezünk, amint elő tudjuk teremteni az üzemeltetési költségeket, úgy a tárgyi és 

személy erőforrásainkat mellé tudjuk rendelni. 

2012. februári fagyos időjárásra tekintettel a Baptista Szeretett Szelgálattai közösen már mQködtettOnk a 

X. és VIli. kerOletekben a hajléktalan krízis szeigálat segitségére egy mentőkocsit személyzettet 

Tisztelt Polgármester úr, reméljOk bemutatkozónk felkeltette érdeklődését, és konkrét egészségOgyi 

szolgáltatásainkkal és ajánlatunkkal állhatunk az Önök lakossága rendelkezésére. 

Ezúton szerelnénk egy személyes bemutatkozó találkozó lehetőségél kérni öntől. 

Tisztelettel, bízva sikeres egyOttmQködésOnkben! 

Budapest, 2012. április 10. 

Grécs László 

mentés vezető 

Hungary Ambulance Mentőszolgálat 

info@hunambulance.hu 




