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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

!J"t!J. számú előterjesztés --

Az előterjesztés 2-6. melléklete 
bizalmas! 

a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 

használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Sándor Zoltán Attila, a Magyarok Madara Íjász Egyesület (székhelye: 1103 Budapest, 
Diósgyőri u. 10/A, nyilvántartási száma: 01-02-0014766, adószárna: 18285570-1-42, a 
továbbiakban: Egyesület) alelnöke - az elnök személyének átvezetése a Bíróság 
nyilvántartásában folyamatban van (2. és 3. rnelléklet) - kérelmet nyújtott be a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvarának 
térítésrnentes, és rossz idő esetén a fél tomaterern térítéses használata iránt íjász edzések 
megtartása érdekében (4. rnelléklet). 

Az edzések helyszíne a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) által használt, 42309/111 helyrajzi szárnú, 1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti található sportudvar és a fél tornaterem. 

Az alelnök úr kérelmében az edzések időpontjául a szornbati és a vasárnapi napokat jelölte 
meg. 2016. július l. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időtartarn alatt a szornbati és 
vasárnapi napokon történő sportudvar és fél tomaterern használatához, tekintettel a technikai 
dolgozók részére elrendelhető túlóra maximumára és a legalább 14 nap egybefüggő 
szabadságuk biztosításának kötelezettségére, nemjárultarn hozzá (5. rnelléklet). 

Az alelnök úr az edzések megtartására a 2016. július l. és 2016. augusztus 31. közötti 
iciőszakra vonatkozóan a hétvégi napok helyett a hétfő, szerda, pénteki napokat választotta 
17.00 óra és 20.00 óráig terjedő időtartamban, a 2016. szepternber l. és 2016. novernber 30. 
közötti iciőszakra vonatkozóan marad a szornbat és vasárnapi nap 8.00 órától 10.00 óráig 
terjedő időtartamban. 

Az Egyesület tagjainak többsége az iskola diákjaiból és szülői közösségéből áll. Az edzések 
megtartása az íjász hagyományok megismerését, a gyerekek és felnőttek szabadidejének 
hasznos eltöltését, a versenyekre és bernutatókra való felkészülést szolgálja. Az íjász pálya 
biztonságos használatáról arnellékelt szabályzat rendelkezik (6. rnelléklet). 



II. Hatásvizsgálat 

A sportudvar piaci alapon történő bérbe adása 2016. július l. napjától 2016. novernber 30. 
napjáig (kivéve: 2016. július 1., október 15., október 31., novernber 1-4.) tartó időtartarnra 
számítva, 3000 Ft óradíj alapulvételével összesen 384 OOO Ft bevételt jelentene. Ebben az 
időtartamban túlmunka elrendelése nem szükséges. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdés a) pontja szerint az ingatlan közfeladat ellátása 
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges rnértékben történő ingyenes használatba adásáról 
harminc napot meghaladó időtartarn esetében a Képviselő-testület dönt. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. június "2J__,'. 

Dr. shisztián~ . 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (VI. 23.) határozata 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 

használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarok 
Madara Íjász Egyesület (székhelye: 1103 Budapest, Diósgyőri u. 10/A) részére a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 
helyrajzi számú, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlan sportudvarát 
2016. július l. napjától 2016. augusztus 31. napjáig (kivéve: 2016. július 1.) hétfő, szerda, 
pénteki napokon 17.00 óra és 20.00 óra közötti időtartamban, 2016. szeptember l. napjától 
2016. november 30. napjáig (kivéve: 2016. október 15., október 31., november 1-4.) szombat 
és vasárnapi napokon 8.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamban íjász edzések céljára 
térítésmentesen használatba adja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 
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