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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1076/2008. (VI. 
19.) sz. határozata alapján a kőbányai rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és 
tűzoltóknak 10-10-10, továbbá a polgári védelmi dolgozóknak 2 fő részére uszodabérletet 
szándékozott biztosítani a végleges kedvezmények kidolgozásáig. 

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő igazgatója, Vermes Albán úr készített egy előterjesztést, 
amelyet a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint azt követően, 2008. augusztus 
28-án a képviselő-testület is megtárgyalt. Ebben az előterjesztésben az uszoda igazgatója 
kérelmezte, hogy a fenti határozatban megjelölt belépőkre az önkormányzat biztosítson 
fedezetet a költségvetésben. A szükséges összeg egy db éves bérlet tekintetében 100.000.- Ft, 
tehát a fent említett 32 db éves bérlet fedezetéül 3,2 millió forint szolgálna. 
Kérelmezte ezen összeg figyelembevételét a 2009. évi költségvetés tervezésekor is. 

A képviselő-testület 1225/2008.(VIII. 28.) sz határozatában felkérte a polgármestert, hogy a 
kedvezmények kidolgozásának szerezzen érvényt és készítsen elő megállapodás tervezetet. 

A fenti döntéseknek megfelelően az igazolvány a közalkalmazottak számára nyújtott 
kedvezményekkel azonos kedvezményeket biztosíthat, így annak alkalmankénti használóját 
feljogosítja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő, valamint az Ihász utcai Sporttelep ingyenes használatára. 

Az igazolványok kiadásával, nyilvántartásával és felhasználásával kapcsolatos szabályokról 
az alábbiak szerint lehetne rendelkezni: 
A képviselő-testület döntésének megfelelően az uszodabérletek tekintetében 10-10-10-2 db 
arckép nélküli, sorszámozott igazolvány kiadását javasoljuk, ami korlátlan használatot 
biztosítana a belépőknek, ugyanúgy, mint a közalkalmazottak és köztisztviselők tekintetében, 
tehát nem a hagyományos uszodabérletet értjük alatta. 
Ebben az esetben valósulna meg a közalkalmazottakéhoz és köztisztviselőkéhez hasonló 
kedvezmények biztosítása. 

Az új igazolványok elkészíttetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodna. Az elkészült 
igazolványok átadása és annak dokumentálása a Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Ügyviteli Főosztályának munkaügyi részlege közreműködésével történhet. Ezen kívül 
szükséges folyamatos nyilvántartást vezetni a kiadott igazolványokról, megrongálódás esetén 
azok cseréjéről, elvesztése esetén a nyilvántartásból való törlésről gondoskodni. 



Célszerű az adott szerv vezetőjének is nyilvántartást vezetnie a sorszámozott igazolványok 
dolgozója számára történő eseti kiadásról valamint annak visszaadásáról, dátummal, 
dolgozója nevével, aláírással stb. 

A szerv vezetője köteles lenne negyedévenként a Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Ügyviteli Főosztályán a megrongálódott igazolványokat leadni, amelyek megsemmisítésre 
kerülnek, illetve az elveszett igazolványokról szóló jelentést azonnal írásban eljuttatni 
részünkre. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő - testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat; 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete az 1225/2008. 
(VIII. 28.) sz. határozatának megfelelően a kőbányai rendőröknek, büntetés- végrehajtási 
dolgozóknak és tűzoltóknak 10-10-10, továbbá a polgári védelmi dolgozóknak 2 db 
önkormányzati kedvezményekre jogosító igazolványt biztosít, megállapodás keretében, 
melyek előállításának költségeire a költségvetésben szereplő sokszorosítási és nyomdai 
szolgáltatások költségsorról 50.000,-Ft fedezetet biztosít. 
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MEGÁLLAPODÁS 

- Tervezet

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29, törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Verbai Lajos polgármester, 
továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről: 

(a rendvédelmi szerv 
megnevezése, címe, adatai, képviselője....stb) 

l.A Megállapodás célja, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
rendvédelmi szerv dolgozói számára darabszámú Önkormányzati 

kedvezményekre jogosító igazolvány biztosítása. 

2 sz. testületi határozat értelmében az Önkormányzat 
darabszámú, sorszámozott igazolványt állít ki, fent megnevezett rendvédelmi szerv 

számára. Az igazolványok visszavonásig érvényesek. Az igazolványok előállítási 
költségeit az Önkormányzat fedezi. 

3.Az igazolványok elkészíttetése (beleértve az utánrendelési is) és átadása a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyviteli Főosztályának munkaügyi részlege 
közreműködésével történik. 

4. Az Önkormányzat a kiadott igazolványokról folyamatos nyilvántartást vezet. A 
rendvédelmi szerv vezetője szintén vállalja, hogy nyilvántartást vezet a sorszámozott 
igazolványoknak a dolgozója számára történő átadásról valamint annak visszaadásáról, 
dátummal, dolgozója nevével, aláírásával. 

5. A rendvédelmi szerv vezetője negyedévenként a Polgármesteri Hivatal Szervezési 
és Ügyviteli Főosztályán a megrongálódott igazolványokat leadja, amelyek 
megsemmisítésre kerülnek, illetve köteles az elveszett igazolványokról, a 
tudomásszerzést követően azonnal írásban értesíteni az Önkormányzatot a visszaélések 
elkerülése érdekében. Az elveszett igazolványokkal történt esetleges visszaélések 
tekintetében a rendvédelmi szerv teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 



6. Az igazolvány feljogosítja alkalmankénti használóját a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, valamint az Ihász utcai 
Sporttelep ingyenes használatára. 

Az Uszoda szaunájának és medencéinek használata az alábbi időpontokban ajánlott: 

Hétköznap: 6.00 - 14.00 óráig 
18.00 - 20.00 óráig 

Szombat, vasárnap: 8.00 - 18.00 óráig 

Az Uszodába való belépéskor fel kell mutatni a sorszámozott igazolványt a pénztárnál. 
Minden dolgozó jogosult egy hozzátartozót is magával vinni. 

Az Ihász utcai Sporttelep minden év április l-jétől szeptember 30- ig , naponta 7.00 és 
20.00 óra között vehető igénybe. 

Pályákat igényelni és időpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal Sport, Ifjúsági és 
Civil Kapcsolatok Főosztályán lehet. Megérkezéskor jelentkezni az ügyeletesnél kell. 

7. Szerződő Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2009 

Verbai Lajos polgármester megbízásából név 
Szász Csaba alpolgármester rendvédelmi szerv 

Ellenjegyzi: 


