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A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 2018. június 16-ára hirdette meg a 
Magyar Úszás Napját, amelyet Magyarországon 2013 óta rendeznek meg a „European 
Aquatics Day" keretében az Európai Úszószövetség kezdeményezésére. 
A Szövetség el szeretné érni az ország polgármestereivel együttműködve, hogy június 16-án 
valamennyi uszodával és stranddal rendelkező településen rendezzenek egy-egy vizes 
eseményt, ezzel is ösztönözve a helyi lakosságot a mozgásra, az egészséges életmódra. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkonnányzat) a 
Szövetség kezdeményezéséhez 10 km leúszásával csatlakozik az alábbiak szerint. 
Javaso lom, hogy az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) szolgáltatásait 
igénybe vevő vendégek részére ingyenes belépést biztosítson az Önkormányzat annak 
érdekében, hogy 10 iskola 10 diákja, valamint a résztvevő vendégek legalább négy hossz 
leúszásával járulnak hozzá a vállalt, 10 km teljesítéséhez. Az Uszoda fedett medencéjének 
zárva tartására tekintettel a rendezvényre a kültéri medence biztosítható. 

Az Önkormányzat tulajdonát képező - 42444/22 lu·sz.-ú, 1108 Budapest, Újhegyi út 13. szám 
alatti - Uszodát a Kocsis Sándor Sportközpont üzemelteti (a továbbiakban: Sportközpont). 

II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat az ingyenes belépés biztosításával támogatja a Magyar Úszás Napja címü 
programot. 
A Sportközpont tájékoztatása szerint az elmúlt években a jegyértékesítésből származó 
bevételek az alábbiak szerint alakultak: 

év bevétel 

2014. június 15. (szombat) 179 690 Ft 

2015. június 20. (szombat) 59 550 Ft 

2016 . június 18. (szombat) 291 450 Ft 

2017 . június 17. (szombat) 90 200 Ft 

Tekintettel a fentiekre a tényleges bevételkiesés minimálisnak tekinthető. 



III. A végrehajtás feltételei 

A Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 17. pontja szerint helyi közfeladat a sport és ifjúsági ügyek ellátása. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete rendelkezik 
az adómentes bevételekről. A 8.7. pont alapján adómentes az a szolgáltatás, amelyet a kifizető 
az általa fenntatiott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt 
(kivéve az utazást, az elszállásolást), továbbá az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az 
általa fenntaiiott sportlétesítmény használata útján juttat. 

A Képviselő-testület dönt az Uszoda jegyárainak meghatározásáról. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018 . május „ t\i" ~ ,.s. 
Radványi Gábor 

pontból ell enjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2018. (V. 24.) határozata 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszodájába a Magyar Úszás Napja alkalmából 

ingyenes belépés biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testü l ete biztosítja, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat tulajdonát képező 42444/22 hrsz.-ú, 
Budapest X. kerület, 1108 Budapest, Újhegyi út 13. szám alatt lévő , a Kocsis Sándor 
Sportközpont üzemeltetésében álló Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kültéri szo lgáltatásait 
2018 . június 16-án a Magyar Úszás Napja alkalmából a közönség belépődíj megfizetése 
nélkül veheti igénybe. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója 
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