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Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

'-i) 4 . szám ú előterjesztés 

a Kőbányai Zenei Stúdió művésztanárai térítésmentes 
uszodahasználatának engedélyezéséről 

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti 
Szakiskola (1105 Budapest, Cserkesz utca 39.) igazgatója, Póka Egon kéréssel fordult polgármester 
úrhoz az Újhegyi uszoda térítésmentes használatának engedélyezése ügyében (2. melléklet). 

Az iskolát a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete tartja fenn, nem a Kőbányai 
Önkormányzat. A 45 fős tanári testület tagjai pedagógus igazolvánnyal és OM azonosítóval 
rendelkeznek, a korábbi években kaptak bérletet az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőbe. 

Korábban a Weesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium is hasonló kéréssel 
fordult polgármester úrhoz, de kérésük nem nyert támogatást. 

A gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy az Önkormányzat a kerületben működő összes 
oktatási intézménynek ingyenes uszodahasználatot biztosítson. A Kőbányai Önkormányzat a 
köztisztviselőknek és a saját intézményeiben dolgozó közalkalmazottaknak, valamint egyéb 
szervezetek (pl. rendvédelmi szervek) dolgozóinak biztosítja a térítésmentes uszodahasználatot 

A kérelem elbírálásánál fontosnak tartom az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 
(ÉTOSZ) tájékoztatását: 

"20 l O. augusztus 18-tól hatályosan adómentesnek minősül az ingyenesen vagy kedvezményesen a 
sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet által e tevékenységi körében juttatott, 
továbbá a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 OOO Ft értékben 
juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet. E juttatásnál a tartalomra feltétlenül kell figyelni, 
hiszen pl. egy vízilabda-mérkőzésre a belépőjegy adómentesen adható, az uszodabérlet azonban 
adóköteles összevonandó jövedelemként veendő figyelembe a magánszemélynéL Fontos e 
juttatásnál is, hogy olyan nyilvántartása legyen a kifizetőnek, mely alapján megállapítható, hogy a 
részére adott juttatás adott kifizetőtől nem lépi túl az 50 OOO Ft-ot." 

Eszerint az uszodabérlet adóköteles összevonandó jövedelemnek minősül, amire- kedvező döntés 
esetén- az érintettek figyeimét indokolt felhívni. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. szeptember 20. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

a Gazdasági Bizottság ..... /2011. ( .... )határozata 
a Kőbányai Zenei Stúdió művésztanárai térítésmentes 

uszodahasználatának engedélyezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet l. pont 1.12. 
alpontjában meghatározott feladatkörében a következő határozatot hozza: 

l. A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Kőbányai Zenei Stúdió 
Művészeti Szakiskola pedagógusai az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben térítésmentes 
uszodahasználatra jogosultak. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakiskola 
1105 Budapest Cserkesz utca 39 
Telefon: 26 28 198,431 0257 
E-Mail: mztsz.kobanya(á)t ·On l ine.hu 

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Robi! 

Korábbi beszélgetésünkre hivatkozva, az alábbi tiszteletteljes kéréssel, 
fordulok Hozzád! 
Iskolánk 45 fős tanári karának kérését tolmácsolnám Neked, és egyben 
kérném, hogy amennyiben ez szükséges, terjeszd a testület elé! 

Tanáraink többsége igen elfoglalt, a tanítás mellett valamennyien aktív 
muzsikusok, éppen ezért a folyamatos igénybevétel me ll ett kevés idejük jut 
testmozgásra, melyre egyébiránt nagy szükségük lenne. A korábbi években 
iskolánk is kapott bérletet az Újhegyi uszodába- de ez a lehetőség az utóbbi 
években, az általam is ismert okok miatt - nem állt rendelkezésünkre. 
Mivel tudomásunkra jutott, hogy a testület hatáskörébe tartozik az engedély 
kiadása, tisztelettel kérnénk, hogy részünkre is biztosítsák ezt a lehetőséget! 
Azért bátorkodtunk ezzel a kéréssel előhozakodni, mert tudomásunk szerint a 
kerület több intézménye (pedagógusok, rendőrség, BV) részesült ebben a 
kedvezményben, így vélhetőleg kérésünk teljesítése nem lenne példátlan. 
Kitüntető figyelmüket megköszönve, a pozitív elbírálásban bízva, maradunk 
tisztelettel : 

A Kőbányai Zenei Stúdió művésztanárai 

Kőbánya 2011. szeptember 7. 

PókaEgon 
igazgató, 

Kőbánya Díszpolgára 


