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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

:L5J . számú előterjesztés 

a Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 
Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 
Budapest, Amerikai út 14., a továbbiakban: Alapítvány) képviseletében Magyari Tímea, az 
Alapítvány szakmai vezetője kérelmet nyújtott be a Kocsis Sándor Sp01tközpont (a 
továbbiakban: Spottközpont) műfüves pályájának ingyenes használata iránt. A kérelmet az 
előterjesztés 2. melléklete ta1talmazza. 

A Kőbányai Önkonnányzat tulajdonát képező 41447 hrsz.-ú, 1105 Budapest X. kerület, Il1ász 
u. 24. szám alatti ingatlanrészt a Sportközpont üzemelteti. 

II. Hatásvizsgálat 

A műfüves pálya ingyenes használatba adásával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat 30 fő értelmi fogyatékos sportoló felkészülését tudja támogatni. A sportolók 
Kőbányáról , a Zágrábi utcai 2. számú Átmeneti és Napközi Otthonból és a Márga utcai 
Támogatott Lakhatási Szolgáltatásból érkeznek. 
A műfüves pályát jelenleg bérbeadás útján hasznosítja a Spo1tközpont, a bérleti díj 
7 500 Ft/óra. Az Alapítvány által igényelt használat - a 2018. június l-jétől 2018. december 
31-éig te1jedő időszakban péntekenként 8.30 és 9.30 óra között legfeljebb 31 órára - 232 500 
Ft bérletidíj-bevételt jelentene a Sp01tközpont részére, de figyelembe véve azt, hogy a kéti 
időpontok a délelőtti kevésbé kihasznált időszakban vannak, a tényleges bevételkiesés 
minimálisnak tekinthető. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Magyarország helyi önkormányzatairó l szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 17. pontja szerint helyi közfeladat a sport és ifjúsági ügyek ell átása. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23 /2013. (V. 30.) 
önkonnányzati rendelet 25 . § (1) bekezdése szerint az ingatlan közfeladat ellátása céljából, a 
közfeladat ellátásához szükséges mértékben tö1ténő ingyenes használatba adásáról a 
Képviselő-testület dönt. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2018. május „ °G " 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2018. (V. 24.) határozata 
a Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 

Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat tulajdonát képező 41447 hrsz.-ú, Budapest X. 
kerület, 1105 Budapest, Ihász u. 24. szám alatt lévő, a Kocsis Sándor Sportközpont 
üzemeltetésében álló műfüves pályát az öltözőkkel együtt 2018. június l -jétől 2018. 
december 31-éig te1jedő időszakban pénteki napokon 8.30 órától 9.30 óráig Az É1ielmi 
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 Budapest, 
Amerikai út 14., nyilvántartási száma: 01-01-0003312) részére ingyenesen használatba adja 
labdarúgó edzések megtartása céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgám1estert az ingatlanhasználati szerződés 

aláírására. 

Határidő: 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testü let 

Sportpálya használat iránti kérelem 

Tisztelt Radványi Gábor Alpolgármester Úr! 

Az Önök részére 2017. november 28-án írt leve lünkben méltányosságból kértük támogatásukat , 
hogy a Magyar Speciális Olimpia Szövetség labdarúgó tornáira való fe lkészü lésünkhöz a Sibrik 
Miklós út 66. szám alatt i tornatermüket heti egy alkalommal használhassuk az edzések 
megtartása céljából. Ezen kérvényünk pozitív elbírá lás alá esett, melyet ezúton is köszönünk, így 
a tréningek folyamatosan zaj lanak, melyről a Down Alapítvány Rehabilitációs és Sportcentrum 
facebook oldalán hírt is adunk. 

A tavalyi évben , amíg a jó idő tartott (november közepe) az Önök Ihász utcai telephelyük 
kispályáján tartottuk heti egy alkalommal az edzéseinket, mely lehetőséget idén is szeretnénk 
kérni , ha van módjuk a támogatásra . A kispálya és a kapu mérete pontosan megfelel a 
fe lkészü léshez, míg a tornateremben a kapura rúgást nem tudjuk gyakorolni . 

Amennyiben van rá módjuk, a tréningek tartásához újra szeretnénk méltányosságból támogatást 
kérni Önöktől. Az edzésekre pénteken Yz 9-1/2 10-ig kerü lne sor, melyet önkéntes labdarúgók 
tartanak 30 értelmi fogyatékos felnőtt sportoló számára, akik most is tartják az edzéseinket. 

Budapest, 2018 . április 5. 

Magyari Tímea 

Down Alapítvány szakmai vezető 


