
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

Ch1 számú előterjesztés 

a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 22-ei ülésén a 
Kőbányai Sportközpontba történő beolvadással megszüntette a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdőt és a 124/2012. (III. 22.) határozat 2. pontja szerint 2012. április l-jei hatállyal kiadta a 
Kőbányai Sportközpont módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 85.§ bekezdés (l) 
mb) pontja alapján mentes az adó alól az a sportolással, testedzéssei kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, amelyet 
közszolgáltató - ilyen minőségében -teljesít olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes 
személy javára történő közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe, kivéve az uszoda- és strandfúrdő
szolgáltatást, a sportesemény megtekintését, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) 
bérbeadását 

Az ÁFA tv. 188. §(l) bekezdés szerint alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. 
§ a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő 
ellenértéknek-forintban kifejezett és éves szinten göngyölített- összege 

a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, 
b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen 

nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott felső értékhatárt. 
A (2) bekezdés az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárt 5 OOO OOO forintnak megfelelő 
pénzösszegben határozza meg. 

A döntés időpontjában az intézmény bevétele még nem érte el a felső értékhatárt, de az év során meghaladta 
az 5 OOO OOO Forintot, ami adóköteles tevékenységnek minősül, emiatt a Kőbányai Sportközpont 
adószámának megváltoztatása vált szükségessé. 

Az alapító okiratban az eddig szereplő 15792637-1-42 adószám helyett az intézmény által használt 
15792637-2-42 adószámot kell feltüntetni. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. "Q.E/..().6., .... " 

~~ól 
Weeber Tibor 

ontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 
a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról 

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

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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l. melléklet a Képviselő-testület . ..12012. (. .. .)határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 124/2012. (III. 
22.) határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) 
alapító okiratátahelyi 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: 

J. Az alapító okirat J. 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. 

PIR száma: 
792635 

Adószáma: 
15792637-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-1579263 7" 

l J. Az alapító okirat Záradékának 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. ( ....... ) határozataszerint 2012. október 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 ... /2012. 
( ....... ) határozataszerint 2012. október 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. " ....................... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a Képviselő-testület . ..120 12. (. .. .J határozatához 

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. 

PIR száma: 
792635 

Adószáma: 
15792637-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15792637 

2. Az ala.pítás 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, Szent 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 I. törvény 55.§ (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások 
biztosítása. Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

9. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése : 

Sportlétesítmény működtetése 

Alaptevékenysége: 

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 tanulók nappali rendszerű nevelése, 

931100 

9311 
931102 

9312 
931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9313 
931301 

931302 

9319 
931901 
931902 
931903 

9 329 
932911 
932918 
932919 

8510 
851011 
851012 

8 520 
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oktatása 1-4. évfolyamon (iskolai úszás) 
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 
Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Rendezvény étkeztetés és egyéb vendéglátás 
Rendezvényi étkeztetés 

Kölcsönzés, operatív lízing 
Kölesönzése, operatív lízing 
Személygépjármű kölesönzése 
Szabadidős, sporteszköz kölesönzése 

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: 

852011 
852012 

852021 
852022 

855 
855935 
855936 

562 
562100 
77 
770000 
7711 
7721 

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 IS 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, 
n) az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatást, valamint úszásoktatást, 
o) a kapcsolattartást és együttműködést más sportszervekkel, sportirányítással, továbbá 

nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek támogatását, 

3 



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. 

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 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. 

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. 

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) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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------c------------c-----

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 (ll 05 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
... ./2012. ( ........ )határozata szerint 2012. október l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012." ................. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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