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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi Központ 

részére történő térítésmentes használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Belső-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) képviseletében dr. Tolnai 
Marianna tankerületi igazgató asszony kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kocsis Sándor Sportközpont 
Újhegyi uszodájának ingyenes használata iránt a gyógytestnevelés órák megtartása érdekében 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye részére. A kérelem az 
előterjesztés 2. melléklete. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet 28 . §-a értelmében a gyógytestnevelés feladata a gyennek, a tanuló speciális 
egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat 
gyógytestnevelésre utalja. 
A gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása a fővárosban az 
illetékes tankerületi központ Uelen esetben a Tankerület) által fenntartott pedagógiai 
szakszolgálati intézmény kötelezettsége. 
Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy 
tanórai foglalkozás keretében úszásórát kell szervezni. 

Javasolom, hogy a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében működő, az Önkormányzat 
tulajdonát képező Újhegyi uszoda egy sávjának ingyenes használatát biztosítsa az 
Önkormányzat a 2017/2018. tanévre október l-jétől 2018. június 15-éig hétfői napokon 
14.00-14.45 és a szerdai napokon 14.00-15.30 óra között. 

11.IIatásvizsgálat 

Az uszoda ingyenes használatának biztosításával az Önkormányzat a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye jogszabályban meghatározott feladatának 
(gyógyúszás) teljesítését segíti elő. 

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról 
szóló 233/2016. (VI. 23 .) KÖKT határozat alapján a csoportos gyermekbelépő (10 főtől) 
500 Ft/fő. A belépő ára 13 fős csoportokkal számolva hetente az Újhegyi uszodában 13 OOO Ft 
lenne. Az ingyenes használat biztosításával az Önkormányzat a tanévre - 35 héttel számolva 
- 455 OOO Ft támogatást nyújt a Tankerület részére. 

Ili.A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés rendelkezése szerint az ingatlan közfeladat ellátása 
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben történő ingyenes használatba adásáról 
hanninc napot meghaladó időtartam esetében a Képviselő-testület dönt. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. szeptember ,,!,." 

Dr. S, a ó Krisztián 
jegyző 

ontból ellenjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IX. 21.) határozata 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi Központ 

részére történő térítésmentes használatba adásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező , a Kocsis Sándor Sportközpont 
üzemeltetésében álló Újhegyi uszoda egy sávját ingyenes használatba adja a Belső-Pesti 
Tankerületi Központ részére 2017. október l-jétől 2018. június 15-éig a Budapest Főváros X. 
kerület közigazgatási területén a Kőbányai Önkonnányzat tulajdonában lévő ingatlanban 
működő közoktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanulók gyógytestnevelés-óráinak 
tartása céljából. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert a használati szerződések 1. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a . ../201 7. (IX 21.) KÖKThatározathoz 

HASZNÁLATISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-
42, statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester) mint használatba adó (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Belső-Pesti Tankerületi Központ (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 
6. , PIR száma: 835013, adószáma: 15835011-2-42, statisztikai számjele: 15835011-8412-312-
01, előirányzat-felhasználási keretszámlaszáma: 10032000-00336633-00000000, képviseli dr. 
Tolnai Marianna tankerületi igazgató) mint használatba vevő (a továbbiakban: Tankerület), 
együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. Az Önkormányzat ingyenesen a Tankerület részére rendelkezésre bocsát a szorgalmi 
időszakban hétfőn 14.00-14.45 óra és szerdán 14.00-15 .30 óra közötti időszakban a Kocsis 
Sándor Sportközpont uszodai intézményegységében (1103 Budapest, Újhegyi út 13 .) egy 
sávot gyógyúszás oktatás biztosítás céljából 2017. október l-jétől 2018. június 15-éig az 
Önkormányzat területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban működő közoktatási 
intézményben jogviszonnyal rendelkező tanulók részére. 

2. A Tankerület vállalja, 
a) hogy az úszásoktatás idejére úszásoktatót és kísérőtanárt biztosít az osztályok, csoportok 

mellé, 
b) a kísérőtanár az igénybevétel időpontjában összeállított, az iskolai gyógyúszásoktatást 

ténylegesen igénybe vevők névsorát az uszodába belépéskor leadja. 

3. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 3 7 /1996. 
(X. 18.) NM rendelet 1. melléklet V. pont 8. alpontjának megfelelően a Kocsis Sándor 
Sportközpont uszodai intézményegységében egy sávban, egy időben legfeljebb 13 fő, 

tartózkodhat. 

4. A Tankerület köteles az 1. pontban használatába adott uszodát rendeltetésszerűen 

használni, és a felszerelését megóvni, valamint a vonatkozó jogszabályokat betartani . A 
használat időtartama alatt keletkezett esetleges károkról a a Szerződő Felek jegyzőkönyvet 
készítenek. A keletkezett károkat a Tankerület köteles megtéríteni. 

5. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek. Kapcsolattartásra jogosult 
a) az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgánnesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály osztályvezetője: Kálmánné Szabó Judit, 
b) a Tankerület részéről a tankerületi igazgató: dr. Tolnai Marianna. 

6. A szerződést a Szerződő Felek írásban módosíthatják. 

7. A szerződés a határozott idő végén megszűnik. A Szerződő Felek a szerződést írásban, 15 
napos határidővel a hónap végére indokolás nélkül felmondhatják (rendes felmondás). 

8. Súlyos szerződésszegés esetén a felek a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatják 
(rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegés 

a) az Önkormányzat részéről, ha nem biztosítja az uszoda használatát, illetve az nem 
alkalmas a rendeltetésszerü használatra, 
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b) a Tankerület részéről , ha nem rendeltetésszerűen használja az uszodát, illetve azt vagy a 
felszerelését rongálja, illetve egyébként kárt okoz. 

9. A felmondást a másik fél székhelyére ajánlott tértivevényes küldeményként kell 
megküldeni. 

10. A szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2017. (IX. 21.) KÖKT 
határozattal hagyta jóvá. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 
2013 . évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

A jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll , 8 eredeti példányban készült, amelyből 5 
példány az Önkormányzatot, 3 példány a Tankerületet illet meg. A Szerződő Felek képviselői 
a szerződést elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 
alá. 

Budapest, 2017 . . ........ . 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
föosztál yvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

Budapest, 201 7 ........ . ... .. . 

Belső-Pesti Tankerületi Központ 
Dr. Tolnai Mariann 
tankerületi igazgató 
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Belső - Pesti Tankerületi Központ 

Budapest Főváros X. Kerület Önkormányzata 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Radványi Gábor 
alpolgármester részére 

lktatószám:KLIK/191/3310-2/2017 

Ügyintéző: Debnár László 
Elérhetőség: 795 - 8230 

Tárgy: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézménye részére a 
gyógytestnevelés magas szintű ellátásához ingyenes uszodahasználat kérése 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye levélben jelezte a Belő - Pesti 
Tankerü leti Központ felé, hogy a gyógytestnevelés ellátásához, a zavartalan úszásórák 
megtartásához uszodai sávok biztosítása szükséges. A Kőbányai Önkormányzat az uszodák 
használatát a korábbi években ingyenesen biztosította számunkra. 

Az 2017 /2018-as tanévben a következő időpontokban lenne szükségünk az uszodákra: 
Újhegyi Uszoda 

hétfő: 14:00 - 14:45 (2 sáv) 
szerda: 14:00 - 15 :30 (2 sáv) 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Tanuszoda 
csütörtök: 14:00 - 18:00 (teljes medence) 

Kérem a fenti ügyben Alpolgármester úr segítségét, hogy a gyógytestnevelés zavartalan 
ellátása érdekében a Képviselő-testület, amennyiben módjában áll, a továbbiakban is 

biztosítsa az ingyenes uszodahasználatot a 2017 /2018-as tanévben, ezzel is hozzájárulva a 
kerület gyermekeinek magasabb szintű ellátásához. 

Segítő együttműködését köszönöm. 

Budapest, 2017. szeptember 14. 

Tisztelettel 

, .. 
~~ 

(' I ) 
~~/M-

dr. Tolnai Marianna 

tankerületi igazgató µ_ . 

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 6„ 
e-mail: marianna.tolnai@kk.gov.hu 


