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aulájának Grőb Ferenc részére történő térítésmentes használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Grőb Ferenc ll 05 Budapest, Tavas u. 6. V/31. szám alatti lakos a kerületi .Senior asztalitenisz 
válogatott csapat nyugdíjasainak képviseletében kérelmet nyújtott be a Kőbányai Széchenyi 
István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola aulájának térítésmentes 
használata iránt asztalitenisz edzések megtartása érdekében (2. melléklet). 

Az edzések helyszíne a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) által használt, 42309/111 helyrajzi számú, 1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti épületben található aula. 

Az aula térítésmentes használatának biztosítása asztalitenisz edzések megtartása céljából a 
szépkorúak szabadidejének minőségi eltöltéséhez, az egészséges életmód népszerűsítéséhez, a 
közösségi aktivitás fenntartásához, az 50 év feletti korosztály versenyeken való részvételének 
ösztönzéséhez nyújtana segítséget. 

II. Hatásvizsgálat 

Az edzések időpontjai: keddi és pénteki napokon 18.00 óra és 22.00 óra között. A helyiség 
piaci alapon történő bérbe adása, 2016. február 2. napjától 2016. június 28. napjáig tartó 
időtartamra számítva, 5000 Ft óradíj alapulvételével összesen 840 OOO Ft bevételt jelentene. 
Ebben az időtartamban túlmunka elrendelése szükséges, amely 135 OOO forint kiadással jár. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdéseszerint az ingatlan közfeladat ellátása céljából, a 
közfeladat ellátásához szükséges méctékben történő ingyenes használatba adásáról a 
Képviselő-testület dönt 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. január" J:i'. 

ó Krisztián 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat KépviselŐ-testületének 

.. .12016. ( ...... ) határozata 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

aulájának Grőb Ferenc részére történő térítésmentes használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Grőb Ferenc 
(lakcíme: ll 05 Budapest, Tavas u. 6. V /31., anyja neve: Esztergályos Irén, születési helye és 
ideje: Alberti, 1944. április 16.) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 helyrajzi számú, Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlan területén található aulát 2016. február 2. 
napjától 2016. június 28. napjáig keddi és pénteki napokon 18.00 óra és 22.00 óra közötti 
időtartamban asztalitenisz edzések céljára térítésmentesen használatba adja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza ajegyzőt a használati szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 
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KÉRELMEZÖK 

NÉV SZEM.IG.SZ. Aláírás 



Dr Szabó Krisztián Jegyző Úr részére 

Tárgy: kérelem és bejelentés. 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Kérem engedélyét és hozzájárulását, hogy a EU-s pályázat keretében, valamint "Közösségi 

tér" TÁMOP 3.1. 4B-13-20l3-000I pályázat "Partnerség és hálózatosodás" modulját a 
szakmai stáb útmutatásával és az iskolai Pedagógiai Programjában szereplő célok 
megvalósítása érdekében, 2016. január 5-dikétől (kedd és pénteki napokon) délután 18 órától 
22 óráig, a kerületi SZENIOR asztalitenisz válogatott csapat nyugdíjasai az iskolánk auláját 
használhassák díjn~entesen asztaliteniszezésre (6- 8fő). 

Bizonyára emlékszik, hogy a fent említett csapat (Szabó Tibor és társasága) évekig a Bosch 
által mostanra felújított épületben voltak addig, amíg a felújítás el nem kezdődött. Mivel Öket 

ki kellett tetmi a felújítás miatt és "hontalanná váltak, így Öket az iskola a T ÁMOP projekt 
keretében befogadta. 

Az Ön által továbbra is elrendelt Közterület Felügyeleti ellenőrzés során a ping-pong-osokat 
igazoltatták 2015. december 8-án. 

Mivel én jeleztem már korábban is nekik, hogy forduljanak Önhöz engedélyért, ezért, most 
tennénk meg ezt. 

Kérjük Önt, hogy engedélyezze részükre a továbbiakban i~ a sportolás és a kertileti Szenior 
Olimpiára történő felkészülést díjmentesen. 

E programjukat az iskolánk működésével összhangban tudják végezni, hiszen, az technikai 
dolgozók túlóráztatásamiatt az épület an1úgy is 22 óráig nyitva van. 

Mivel, ezeken a napokon az iskolát más szervezetek is "bérlik" az EU-s pályázati elv és cél 
alapján, jelezzük, hogy egyik esemény sem zavarja a másik rendezvény megvalósítási 
esélyeit 

A fent leírtak alapján kétjük, Jegyző tu· támogatását és engedélyét, a 2013 óta törvényi 
változások tükrében, az aula ingyenes használatához. 

Tisztelettel. 

Budapest, 2015. december 15. 


