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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~8'5. számú előterjesztés 

a Kőbányai Fekete István Általános Iskola tornatermének a Kőbánya Sport Club 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Geletáné Lang Erzsébet, a Kőbánya Sport Club (székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 24., 
nyilvántartási száma: 01-02-0000937, adószáma: 19805322-1-42, a továbbiakban: KSC) 
ügyvezetője kérelmet nyújtott be a Kőbányai Fekete István Általános Iskola tornatermének 
térítésmentes használata iránt birkózó edzések megtartása érdekében (2. melléklet). 

Az edzések helyszíne a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, a Kőbányai Fekete István Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) által 
használt, 42309/18 helyrajzi számú, ll 08 Budapest, Harmat utca 196-198. szám alatt található 
tornaterem. 

A KSC vállalja, hogy térítésmentes foglalkozásokat tart szakképzett edzők közreműködésével 
az Iskolában, segítséget nyújt a birkózás sportág iskolai kereten belüli fejlesztéséhez, 
utánpótláskorú tanulók kiválasztásához, háziversenyek megszervezéséhez. Lehetőséget 

biztosít a folyamatosan jó teljesítményt nyújtó tanulók részére a KSC szakosztályi munkájába 
való bekapcsolódásra. 

A foglalkozásokra 2016. szeptember 27. napjától 2016. december 20. napjáig heti két 
alkalommal kedden és csütörtökön 16.30 órától 17.30 óráig terjedő időtartam alatt kerülne 
sor. 

II. liatásvizsgálat 

A tornaterem piaci alapon történő bérbe adása 2016. szeptember 27. napjától 2016. december 
20. napjáig (kivéve: 2016. november l. és november 3. napja) kedd és csütörtöki napokon 
16.30 órától 17.30 óráig tartó időtartamra számítva, 5000 Ft óradíj alapulvételével összesen 
115 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 mértékben történő ingyenes használatba adásáról 



harminc napot meghaladó időtartarn esetében a Képviselő-testület dönt. Erről a KSC-t, 
valarnint az Iskolát a 3. rnellékletben látható levelekben tájékoztattarn. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. szepternber "t[(', 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (IX. 22.) határozata 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola tornatermének a Kőbánya Sport Club 

részére történő térítésmentes használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Club (székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 24.) részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/18 helyrajzi szárnú, Budapest 
X. kerület, Harmat utca 196-198. szám alatti ingatlan tornatermét 2016. szepternber 27. 
napjától 2016. decernber 20. napjáig (kivéve: 2016. novernber l. és novernber 3. napja) kedd 
és csütörtöki napokon 16.30 óra és 17.30 óra közötti időtartamban, birkózó 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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Tájékoztatom, hogy a Kőbánya Sport Club, továbbiakban KSC (11 05 Budapest, Ihász u. 24.), 
és a Fekete István Általános Iskola, továbbiakban Iskola (11 08 Budapest, Harmat u. 
196/198.) 

a verseny- és szabadidősport, az utánpótlássport helyi feltételeinek segítése, a 
birkózás sportág iskolai kereten belüli fejlesztése, utánpótláskorú tanufók 
kiválasztásának elősegítése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása a KSC 
birkózó szakosztályában, a birkózás sportág népszerűsítése, a sportág 
tehetséggondozó műhelyének kialakítása 

tárgyában együttműködési megállapodást írt alá. 

A mellékelt megállapodás tartalmazza a KSC és az Iskola vállalásait, kötelezettségeit, 
feladatait. 

Az Iskola a foglalkozások megtartásához szükséges termet térítésmentesen biztosítja a KSC 
részére. 

A KSC a saját tulajdonát képező birkózó szőnyegen, heti két alkalommal, szakképzett edzők 
vezetésével, térítésmentesen tart birkózó foglalkozást az Iskolában. 

Kérem, hogy a foglalkozások megállapodásban foglaltak szerinti beindításához legyen kedves 
hozzájárulását adni. 

Segítségét előre is köszönöml 

Budapest, 2016. szeptember 01. 

Tisztelettel: 

((ŐBÁN~ r; n l \ \Q 0. • ,\.J 
SPORT CLUB J ll QJ(e1C9;-l';-e_~(\~J,,\..M(:(_~) 

19G7. J (J Geletane Lang Er \)ebet 
_ // ügyvezető 

1105 Budapest, Ihász utca 24. 

Telefon/fax: 261-6710 * e-mail: ksc@kobanyasc.hu *web: kobanyasc.hu 



) KŐBÁNYA 
az élö város 

Geletáné Lang Erzsébet 
Ügyvezető Úrhölgy 
részére 

Kőbánya Sport Club 

Budapest, 
Ihász u. 24. 
1105 

Tisztelt Ügyvezető Úrhölgy! 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat 

Jegyzője 

Tárgy: tájékoztatás a KSC Birkózó Szakosztály 
kérelmével kapcsolatban 
Iktatószám: K/35518/1/2016/XX 
Ügyintéző: Katonáné Marton Terézia 
Telefon: 06 14338 224 
E-mail: martonterezia@kobanya.hu 

A 2016. szeptember l-jén kelt, a Kőbánya Sport Club Birkózó Szakosztály számára a Kőbányai Fekete 
István Általános Iskolában térítésmentes helyiséghasználatot igénylő levelére válaszolva az alábbiakról 
tájékoztatom. 

A 2016. június l-jén kelt, a Kőbánya Sport Club és a Kőbányai Fekete István Általános Iskola között 
kötött Együttműködési megállapodás semmisnek tekintendő az alábbi ok miatt. 

Magyarország Kormánya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) 
Korm. rendelet 3. § (l) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési feladat ellátásában fenntartóként 
résztevő szervként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. Az iskolának helyet adó 
ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az ingatlan az iskola használatában áll. A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 25.§ (l) 
bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
használatában álló vagyonelem tekintetében az ingatlan közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben történő ingyenes használatba adásáról a harminc napot meghaladó 
időtartam esetében a Képviselő-testület dönt. 
Az Iskola, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ térítésmentes helyiségbiztosításra 
vonatkozó vállalása érvénytelen. 

Az ingyen használat .iránti kérelmet a fentiek szerint a Képviselő-testület elé terjesztem, amely azt a 
2016. szeptember 22-i ülésén tudja tárgyalni. A Képviselő-testület döntésének megszületéséig a 
foglalkozások az Iskolában ingyenesen nem tarthaták meg. 

Kérem a tájékoztatásarn szíves tudomásulvételét 

Budapest, 2016. szeptember "U· 
Üdvözlettel, 

1102 Budapest. Szent László tér 29. l Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +361 4338 202 l Fax: +361 4338 205 l www.kobanya hu l E-mail hivatal@kobanya hu 
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KŐBÁNYA 
az élő város 

Gera Zoltán 
Intézményvezető Úr 
részére 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Budapest, 
Harmat u. 196-198. 
1108 

Tisztelt Intézményvezető Úr! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzöje 

Tárgy: tájékoztatás a KSC Birkózó Szakosztály 
kérelmével kapcsolatban 
Iktatószám: K/35518/2016/XX 
Ügyintéző: Katonáné Marton Terézia 
Telefon: 06 1 4338 224 
E-mail: martonterezia@kobanya.hu 

A 2016. szeptember 12-én kelt, a Kőbánya Sport Club Birkózó Szakosztály számára térítésmentes 
használatot igénylő levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom. 

A 2016. június 1-jén kelt, a Kőbánya Sport Club és a Kőbányai Fekete István Általános Iskola között 
kötött Együttműködési megállapodás semmisnek tekintendő az alábbi ok miatt. 

Magyarország Kormánya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) 
Karm. rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési feladat ellátásában fenntartóként 
résztevő szervként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. Az iskolának helyet adó 
ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az ingatlan az iskola használatában áll. A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) 
bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
használatában álló vagyonelem tekintetében az ingatlan közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben történő ingyenes használatba adásáról a harminc napot meghaladó 
időtartam esetében a Képviselő-testület dönt. 
Mivel a Kőbánya Sport Club ilyen irányú kéréssel nem fordult a Képviselő-testülethez, ebből következik, 
hogy a foglalkozások megtartására nincs engedélye, az Iskola, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ térítésmentes helyiségbiztosításra vonatkozó vállalása érvénytelen. 

A Kőbánya Sport Club időközben kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy sportfoglalkozást 
tarthasson tanórán kívül az Iskola épületében. A Képviselő-testület döntésének megszületéséig a 
foglalkozások az Iskolában ingyenesen nem tarthaták meg. 

Kérem a tájékoztatásarn szíves tudomásulvételét 

Budapest, 2016. szeptember" Zt: ~ 

Üdvözlettel, 

1102 Budapest. Szent László tér 29. l Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +361 4338 202 l Fax: +361 4338 205 l www.kobanya hu l E-mail hivatal@kobanya hu 


