
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

<$'0 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 334 m2 ingatlanrész 

Kőbányai Sportközpont részére történő használatba adásáról 
és a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27.§ (ll) bekezdése 
szerint az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban rnegszervezi a mindennapos testnevelést 
legalább napi egy testnevelés óra keretében. A rnindennapos testnevelés megtartását az Nkt. 97. § 
(6) bekezdése alapján felmenő re~dszerben a 2012/2013-as tanévtől kezdődően kell megszervezni a 
nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyarnán. Ezeken az évfolyamokon az iskolák az 
alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelésórát építettek be. A testnevelésórák számának 
növekedésére tekintettel igény rnerült fel az oktatási intézmények részéről az erre alkalmas 
helyszínek (tornaterem, pálya, uszodai vízfelület) biztosítására. 

Ezt a megnövekedett igényt elégítheti ki az évekig nem használt 41090/3 hrsz.-ú, Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található volt iskolaépület tornaterme a kiszolgáló 
helyiségekkel együtt. A tornatermet, folyosót, kiszolgáló helyiségeket tartalmazó 334 rn2 részt a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) az iskola épületérőlleválasztotta, és 
részlegesen felújította. Az épületrészhez egy udvarrész is tartozik (a továbbiakban az épületrész és 
az udvarrész együtt: Ingatlamész). Ingatiamész behatárolását a határozat l. rnelléklete tartalmazza. 
Az ingatlan egésze eddig a Vagyonkezelő használatában volt, a továbbiakban az Ingatiamész a 
Kőbányai Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) használatába kerülne a Sportközpont 
telephelyeként Erre tekintettel a Sportközpont alapító okiratának rnódosítása szükséges. Részben az 
ingatlanon van egy teniszpálya felépítmény is, amit szintén indokolt a Sportközpont használatába 
adni. 

Az épületrészben lévő tornatermet a rnindennapos testnevelés elősegítése érdekében a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest l O. Tankerülete (a továbbiakban: KIK) kívánja igénybe 
venni az iskolák számára. A földrajzi közelségre tekintettel elsősorban a Kőbányai Fekete István 
Általános Iskola és a Kőbányai Harmat Általános Iskola tudná használni a tornatermet A két iskola 
vonatkozásában az 1-2. és az 5-6. évfolyarnon összesen 25 osztályt érint a rnindennapos testnevelés 
bevezetésével az óraszám-növekedés. 

A Sportközpont alapító okiratát jogszabályváltozás rniatt is rnódosítani kell. A kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 
29.) NGM rendelet alapján a korábbi szakfeladat-kódok helyett kormányzatifunkció-kódok 
megadása szükséges az alapító okiratban. A Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei 
Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK) a Sportközpont 2013. decernber 31-én hatályos alapító 
okiratában szereplő szakfeladat-kódok túlnyomó részét hivatalból átsorolta a kormányzati funkciók 
kódjaira. Ez önmagában nem igényelte volna az alapító okirat rnódosítását. Néhány szakfeladat 
átfordítására azonban - technikai okokból - hivatalból nem került sor, ezért ezeket a fordítókulcs 
alkalmazásával kell átkódolni, amihez már az alapító okirat formális rnódosítására van szükség. 
Ennek során a költségvetési szerv feladatai érdernben nem változtak. 



II. Hatásvizsgálat 

Az Ingatlanrésznek és a teniszpályának a Sportközpont használatába kerülése biztosítja, hogy ezen 
sportlétesítmények bekerüljenek a kerület sportéletének vérkeringésébe. A KIK-kel kötendő 
megállapodás alapján a tornatermet a tanév végéig a közelben lévő iskolák használhatják a 
rnindennapos testnevelésórák rnegtartásához. Jelenleg ez szükséges az Nkt.-ben meghatározott 
kötelező feladat ellátásához. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 25. § (l) bekezdése alapján az ingatlan 
közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges méctékben történő ingyenes 
használatba adásáról a Képviselő-testület dönt. Ilyen esetben a vagyonrendelet 12. § (3) bekezdése 
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 

Az alapító okirat rnódosításával egyidejűleg a.Z egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról is 
döntenie kell a Képviselő-testületnek. Az alapító okirat rnódosítását a határozat 2. rnelléklete, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 3. rnelléklete tartalmazza. 

A Sportközpont alapító okiratának rnódosításával az Ingatlanrész a Sportközpont telephelyévé válik, 
ami a továbbiakban a költségvetési szerv sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását szolgálja. A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §b) pontja alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló, a helyi önkormányzat költségvetési szervének elhelyezését, valarnint feladatának 
ellátását szolgáló épület, épületrész korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak rninősül. 

Az ingatlan közös használatával kapcsolatos üzemeltetési kérdéseket a Vagyonkezelő és a 
Sportközpont megállapodása rendezi. 

A KIK-kel a tomaterern ingyenes használatára vonatkozó megállapodás megkötése a Sportközpont 
vezető j ének hatáskörébe tartozik a vagyonrendelet 31. § (l) bekezdés b) pontj a alapj án, rniszerint a 
naptári éven belüli használatba adásról a költségvetési szerv vezetője dönt. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. február" {O. " 

Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2014. (II. 20.) határozata 
a Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlanrész 

Kőbányai Sportközpont részére történő használatba adásáról 
és a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 41090/3 helyrajzi számú ingatlanból az l. 
mellékletben megjelölt ingatlanrészt - amely a tomatermet, az öltözőt és a folyosót 
magában foglaló 334 m2 nagyságú épületrészből, valamint a hozzátartozó udvarrészből áll -, 
továbbá a részben az ingatlanon található teniszpályát 2014. március l-jétől határozatlan 
időre a Kőbányai Sportközpont használatába adja. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az l. pontban foglalt ingatlanrész a Kőbányai 
Sportközpont feladatellátását szolgálja, ezért korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak 
minősül. 

3. A Képviselő-testület a 2. mellékletben foglalt tartalommal 2014. március l-jei hatállyal 
módosítja a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát, és a 3. 
melléklet szerint elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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J. melléklet a . ..12014. (Il 20.) KÖKT határozathoz 

Budapest X., Sibrik Miklós út 66-68. (hrsz: 41090/3) 

SibriJ<: Miklós út 
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2. melléklet a .. .12014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 457/2012. (XI. 15.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (6) bekezdése és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 41. §.(6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése szerinti tartalommal a következők szerint adja 
ki:" 

2. Az alapító okirat l. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"I. A költségvetési szerv megnevezése: 
Kőbányai Sportközpont" 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. Székhelye:· 
1105 Budapest, Ihász u. 24." 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"3. Telephelyei: 
Megnevezése 
Kőbányai Sportközpont 
Gyakorló utcai Sporttelep 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
Sibrik úti Tornaterem (334 m2

) 

és Teniszpálya 

Címe 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24 
ll 06 Budapest, Gyakorló utca 25. 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68. 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"4. Az alapítás éve: 
2011" 

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"5. Az intézmény alapítója, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29." 

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"6. A költségvetési szerv közfeladata: 

Hrsz. 
41447 
39210/178 
42444/22 
41090/3" 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (l) és (2) bekezdése alapján közreműködik a helyi 
sportfejlesztési koncepció megvalósításában. Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény alapján önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására." 
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8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 
A Kőbányai Sportközpont feladata a helyi sporttevékenység támogatása körében különösen: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítése, 
b) a szabadidő sportcélú eitöltéséhez szükséges feltételek biztosítása (korhatár nélkül), 
c) közreműködés a sport népszerűsítésében, 
d) a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára is sportintézmények, 

sportlétesítmények használatának biztosítása, 
e) a fogyatékkal élők sportjának támogatása, lehetőségeinek fejlesztése, 
f) a sportvállalkozások ösztönzése, támogatása, 
g) a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek támogatása, 
h) a jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködés, 

nemzetközi sportkapcsolatok működtetése, 
i) szakmai továbbképzések tartása, szervezése, 
j) egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítása, 
k) a doppingellenes tevékenység, 
l) az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése, 
m) az amatőr versenysport támogatása, 
n) az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatás, valamint az úszásoktatás biztosítása, 
o) a kapcsolattartás és együttműködés más sportszervekkel, sportirányítással, továbbá 

nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek támogatása, 
p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezése, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatása, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi 

feltételei fejlesztésének segítése, 
s) a tanórai és tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, valamint a tömeges 

részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, 
t) a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltése, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenység, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére 
irányuló szemléletformálás, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezése, 
v) a használatában lévő sportlétesítmények, sportintézmények működtetése, 
w) gondoskodás a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett egységek) 

működtetése, bérbeadása, hasznosítása, az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadása." 

9. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"8. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
9 31100 - Sportlétesítmény működtetése" 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület kezelés 
0810 23 Doppingellenes tevékenység 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
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Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ( óvodai úszás) 

081042 
081043 
081044 
081045 
081061 
086090 
091120 
091140 
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon (iskolai úszás) 
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon (iskolai úszás) 
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 
támogatások 

A költségvetési szerv vállalkoz:ási tevékenységet nem folytat." 

ll. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya és vonzáskörzete" 

12. Az alapító okirat ll. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"ll. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányításijogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja." 

13. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"12. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29." 

14. Az alapító okirat a következő 13. ponttal egészül ki: 

"13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján." 

15. Az alapító okirat a következő 14. ponttal egészül ki: 

"14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazottijogviszony a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint." 

16. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a ... ./2014. (II. 20.) határozataszerint 2014. március l-jei hatállyal adta ki. 
2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete .. ./2014. (II. 20.) 
határozataszerint 2014. március l-jei hatállyal adta ki. · 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2014. február" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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3. melléklet a . ..12014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX 
törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. §(l) és (2) bekezdése szerinti tartalommal a következők szerint adja 
ki: 

l. A költségvetési szerv megnevezése: 
Kőbányai Sportközpont 

2. Székhelye: 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

3. Telephelyei: 
Megnevezése 
Kőbányai Sportközpont 
Gyakorló utcai Sporttelep 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
Sibrik úti Tomaterern (334 m2

) 

és Teniszpálya 

4. Az alapít~s éve: 
2011 

Címe 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24 
ll 06 Budapest, Gyakorló utca 25. 
ll 08 Budapest, Újhegyi út 13. 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68. 

5. Az intézmény alapítója, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A költségvetési szerv közfelada ta: 

Hrsz. 
41447 
39210/178 
42444/22 
41090/3 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (l) és (2) bekezdése alapján közreműködik a helyi 
sportfejlesztési koncepció megvalósításában. Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény alapján önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 
A Kőbányai Sportközpont feladata a helyi sporttevékenység támogatása körében különösen: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítése, 
b) a szabadidő sportcélú el töltéséhez szükséges feltételek biztosítása (korhatár nélkül), 
c) közreműködés a sport népszerűsítésében, 
d) a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára IS sportintézmények, 

sportlétesítmények használatának biztosítása, 
e) a fogyatékkal élők sportjának támogatása, lehetőségeinek fejlesztése, 
f) a sportvállalkozások ösztönzése, támogatása, 
g) a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek támogatása, 
h) a jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködés, 

nemzetközi sportkapcsolatok működtetése, 
i) szakmai továbbképzések tartása, szervezése, 
j) egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítása, 
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k) a doppingellenes tevékenység, 
l) az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése, 
m) az amatőr versenysport támogatása, 
n) az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatás, valamint az úszásoktatás biztosítása, 
o) a kapcsolattartás és együttműködés más sportszervekkel, sportirányítással, továbbá 

nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek támogatása, 
p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezése, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatása, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi 

feltételei fejlesztésének segítése, 
s) a tanórai és tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, valamint a tömeges 

részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, 
t) a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltése, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenység, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére 
irányuló szemléletformálás, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezése, 
v) a használatában lévő sportlétesítmények, sportintézmények működtetése, 
w) gondoskodás a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett egységek) 

működtetése, bérbeadása, hasznosítása, az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadása." 

8. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
9 31100- Sportlétesítmény működtetése 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
013350 
066010 
081023 
081030 
081041 
081042 
081043 
081044 
081045 
081061 
086090 
091120 
091140 
091211 

091212 

091220 

092111 

092112 

092120 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Zöldterület kezelés 
Doppingellenes tevékenység 
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ( óvodai úszás) 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai 1-4. évfolyamon 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai 5-8. évfolyamon 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
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---- --------

működtetési feladatok 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095020 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 
támogatások 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya és vonzáskörzete 

ll. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

12. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a ... ./2014. (IL 20.) határozataszerint 2014. március l-jei hatállyal adta ki. 
2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2014. február" ...... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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