
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

.JJA . szám ú előterjesztés 

a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 
történő beolvadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai 
Önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa az emberek rendszeres testedzését. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben elfogadta Kőbánya Sportfejlesztési 
tervet és programját a 2011-2014. évekre (a továbbiakban Sportkoncepció), amelyben 
megjelenik az az elképzelés, hogy a sportegyesületek, óvodák, iskolák közötti együttműködés 
sikeresebbé tételét egységes vezetőséggellehetne megteremteni. 

A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt (a továbbiakban: Uszoda) a X. 
kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1989-ben, Budapest Főváros X. kerulet 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete 183/1993. (II. 9.) határozatával fogadta el az 
alapító okiratát. Az alapító okirat szerint az Uszoda feladatai között szerepel az óvodás és 
általános iskolás korú gyermekek és tanulók úszásoktatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály 
számára tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, valamint a testnevelés alól felmentett 
gyerekek számára gyógyúszás biztosítása, illetve egyéb uszodai szolgáltatások, egyéb 
sportszolgáltatások és strandfürdő-szolgáltatások. 

Az Uszoda jelenleg 26 alkalmazottat foglalkoztat, önálló jogi személy, önállóan működő 
költségvetési szerv, meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

A Kőbányai Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont)- a 385/2011. (V. 19.) KÖKT 
határozat alapján - 2011. július elsejével kezdte meg működését kilenc alkalmazottal. A 
Sportközpont hosszú távú célja elsőrliegesen a kőbányai lakosok - legyen az gyerek, fiatal, 
felnőtt, idős - sportszeretetre és egészséges életmódra való nevelése. 

A Sportközpont ellátja és szervezi a szakmai továbbképzéseket Figyelemmel kíséri és segíti a 
fogyatékossággal élők iskolai, diáksport- és szabadidősport tevékenységének szervezését és 
támogatását. Éves szinten megtervezi, megszervezi, lebonyolítja, ellenőrzi, értékeli a keruleti 
óvodás, általános iskolás és középiskolás diáksportot és annak támogatását. Folyamatos, 
naprakész kapcsolatot tart a kerületi sportszövetséggel és sporttestületekkeL 



A két intézmény költségvetési főösszegei: 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 95. § (l) 
bekezdése szerint az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni. A 
költségvetési szerv átalakítása történhet egyesítéssei vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet 
beolvadás, vagy összeolvadás. Az Áht. 95. § (2) bekezdése szerint beolvadás esetén a 
beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv. 

Javasolom az Uszoda beolvadását az új Kőbányai Sportközpontba, ami a szervezettség, a 
kihasználtság és a hatékonyabb költségvetési keretek kihasználását célozza. 

ll. liatásvizsgálat 

Az Uszoda megszüntetését 2012. mareius 31-ével célszerű megtenni, mert a pénzügyi 
·folyamatok az első negyedév végén lezárhatóak. A Kőbányai Sportközpont új vezetője ezzel 
szélesebb spektrumú skálán szervezheti, irányíthatja a sportközösség életét mind a verseny, 
mind a magánszférában. 

Az átszervezésről szóló döntéstől számított három hónap elegendő időt biztosít a kötelező 
egyeztetések lefolytatásához. 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 85/B. § alapján a jogelőd és a 
jogutód munkáltató köteles a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, annak 
hiányában közalkalmazotti tanácsot, annak hiányában a közalkalmazottak képviselőiből 
létrehozott bizottságot 15 nappal az átszervezés előtt tájékoztatni a tervezett időpontról, az 
okokról és minden egyéb őket érintő kérdésekről. 

Az Áht. 96. § (l) bekezdése alapján a költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről- az 
alapításnak megfelelően - jogszabályban vagy átalakító, megszüntető okiratban kell 
rendelkezni, melyet legalább negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja 
előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). 



III. A végrehajtás feltételei 

Az átszervezéshez az alábbi ütemtervet javasolom: 

l. Az Uszoda megszüntető okirata és a Kőbányai Sportközpont alapító okirata 
módosításának elkészítése. 

Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető 

2. Az intézmények leltárának és átadás-átvételének elkészítése. 

Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető 

3. A beolvadó intézményben dolgozók kinevezésének módosítása, egyéb munkaügyi 
iratok felülvizsgálata. 

Határidő: 2012. április l. 
Felelős: a Sportközpont vezetője 

4. A jogutód intézmény dokumentumainak átdolgozása. 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: a Sportközpont vezetője 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2011. december 6. 

á/C!k 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12011. ( ...... )határozata 
a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba 

történő beolvadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdőt 2012. március 31-én jogutóddal megszünteti 

. és az beo l vad a Kőbányai Sportközpontba mint jogutód intézménybe. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő átalakításának ütemtervét az alábbiak szerint 
állapítja meg. 
a) A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő megszüntető okirata és a 
Kőbányai Sportközpont alapító okirata módosítása elkészítésének határideje 2012. január 31. 
b) Az intézmények leltárának elkészítése és az átadás-átvétel lebonyolításának határideje 
2012. március 31. 
c) A beolvadó intézményben dolgozók kinevezésének módosítása, egyéb munkaügyi iratok 
felülvizsgálatának határideje 2012. április Ol. 
d) A jogutód intézmény dokumentumai átdolgozásának határideje 2012. május 31. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
po1!ármestert, hogy készítiesse el a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő 
megszüntető okiratát és a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosítását. 

Határidő: 2012. január 31. 
Fcltadatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



Lezárva: 20 ll. október 26. 
Hatály: 20ll.IX.30. -20ll.XII.3l. 
Online- 1992. évi XXXVIII. törvény - az államháztartásról 

Jogtár 
Bp. Föv. X. ker. Kőbányai Önk. Polg. Hivatal 15510000-2-42 

l. oldal 

A költségvetési szervek átalalátása, megszüntetése1 

95. §1 (l) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni. A költségvetési szerv átalakítása történhet 
egyesítéssei vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A szétválas:ztás lehet különválás vagy kiválás. 

(2) ~eolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszünik, jogutódja az átvevt\í költségvetési szerv. 
(3) Osszeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszünnek, jogutádjuk az átalakítássallétrejövő új költségvetési 

szerv. 
(4) Ha az egyesítés több- a 28. § (3) bekezdésében meghatározott- alapító szervhez tartozó költségvetési szervet érint, az alapító 

szervek közösenjelölik ki az új költségvetési surv irányító szervét 
(5) Kit0n.válás esef&t a különvil'IÍ> költségvetési szerv megszünik,jogut@l\tjai az átalakítássallétrqjövö költségvetési szervek. 
(6) Ki·ftlás eset&t az a kettségvetési szerv, amelyból a kiválás tiiir-temik, az ail<apitó okim átalakító okirat alapján történő 

m6dosítását követem tovább mitl<:~lk, ezzel egyidejűleg az alapításra V<Dmttkozó suli>á:lyok s:zerim egy új költségvetési szerv jön 
létre. 

96. §2 (1)3 A költségvetési szerv átalakításár0l, megszi.intetéséről - az alapításnak megfelelliíen - jogszabályban vagy átalakító, 
megsziiintetö okiratban kell rendelkezni, melyet legalább n.egyven nappal u: átalakítás, megszi.in.tetés kérelmezett napja előtt ki kell 

hirdetni (közzé kell tenni). 4 E határidötöl központi államigazgatási szervek esetén törvényi rendelkezés, bármely központi vagy 
köztestületi költségvetési szerv esetén vagy az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő esetben kivételesen a 
Kormány cltéröen ren.delkezhet. Ha a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekdivetkeztéig hozták létre, a megszünés tényét 
megállapító jogszabályt (megszüntető okiratot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni (közzé kell tenni). 

(2) Az átalakításr&l, megszüntetésrcííl rendelkező jogszabályban (ekiratban) rend~1kezni kell a megszünő költségvetési szerv 
valamenm~ közfeladMának jöv~ben,i ellátásáról, valamenmyi jogáról és kcíítelezettséiéről, ideértve a költségvetési szerv vagyoni 
jogait és elcííirányzatait is. A j0gszabályban ~0kirntban) meg kell jelöln.i azt a n.apt;ári n.apot ameddig, vagy azt az időtartamot, 
amelyre vonatkozóan, és meghatározható azen kör, mértek, amelyre ki·tetjedöen a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget 
vállalhal A költségvetési szerv ezzel ellentétes kditelezettségvállalása semmis. 

(3) Az állami vagyoaról szóló törvény, vagy az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabály (okirat) eltérő rendelkezése 
hiányában a vagyeni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az alapító szerv, az 
Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az általuk kijelölt szerv. A megszünő költségvetési szerv 
valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tart0llásáról rmcdelkezni kell, emnek megtörténtére külön utalni 
kell az átalakító, megszüntető okiratban. A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése a vele szemben. fennálló követeléseket nem 
teszi lejárttá. 

(4)5 Ha az átalakításr0l, megszüntetésrőljogszabály rendelkezik, a jogszabály alapjánakihirdetést követő harminc napon belül- a 
90. §-ban foglalt:ak.mik megfelel@ lia.rtalmú - átalakító vagy megszüntetcíí okirat0t kell kiadni. A 89. § (l) bekezdés szerinti 
költségvetési szerv italakító vagy mcgszüntetö 0kiratának J.dadásáhez u: államh~ért felelős miniszter előzetes egyetértése 
szükséges. Az átalakíüsról, megszlim.tetésrcííl u:0ie okirat'0t az alapító m:rvnek u 01cirat kiadásátQI számított tíz napon belül a 
kincstárh0z kell benyújtania A IOOcstár a kéFelem és az okirat viDgálatát k.Wetcííen haladéktalanul az átalakításra vagy a 
megszüntctésre utaló hejegyzést tesz a nyilvánWtásban, és az előírt Wlíalmú oki11111t heérkezését&l számított tizenöt napon belül 
átvezeti a 'riltozásokat, vagy törli a kcííltségvetési szervet a n.yilvántartásb0l, az (5) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 

(5) A kilitségvetési szerv a l·IIK. § szerin.ti myilvántartásból való tötlésével, a teirlés napjávru szünik meg. Az átalakításról, 
megszüatdésről rendelkező jogszabály (okirat) késciíbbi időp(l)ntot, törvény más időp0n.tot is megáH:a_píthat a megszünés napjaként. 

(6) A megszünö Ratltségvctési szerv átalakításár01, megszintetéséről rendelkező j\llg$zabál.yban (0kiratban) megjelöltjogutódja-a 
megszűn.és Rapjára v0natkozóan - a számviteli jogszabá1y0k szerinti beszámoló, v«lamint kúloo jogszabályok szerinti egyéb 
dokumentumok elkészítésére kötelezett. 

(7) Átalakitás esefért az átal!tWl~sal megszdnő költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv (szervek) bejegyzésével 
egyidejiileg, ajogut&l feltüntetésével kell törölni a nyilvántartásbóL 

J BeiktaJta: 2010. évi XC. törvény 52.§. Hatályos: 2010. VIII. IS-tól. 
2 Megállapította: 2010. évi XC. törvény 52.§. HaJályos: 2010. V/IL /5-tól. lÁsd: 2010. évi XC. törvény 135. §(2). 
3 Megállapította: 2010. évi CXIV. törvény 4.§. Hatályos: 2010. XI. 19-tól. 
4 lÁsd: 120412011. (VL U.) Korm. határazaJ. 
5 Módosította: 20 l O. évi CUI. törvény 2. § (l 0). 


