
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
Önkormányzatunk és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft között 2011. augusztus 2. napján            
határozatlan időtartamú üzemeltetési szerződés került megkötésre a Budapest Főváros XI.          
kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Hauszmann Alajos u.           
5. szám alatti 3972 hrsz-ú, 13711 m2 alapterületű kivett Sportcsarnok, a Budapest, XI.             
kerület, Kővirág sor 113. szám alatti, 44525/3 hrsz-ú, 9969 m2 alapterületű kivett Sporttelep,             
valamint a Budapest XI. kerület, Hunyadi Mátyás út 44525/4/A hrsz-ú Klubépület           
felépítmény 250 m2 nagyságú részére vonatkozóan.  
  
Az üzemeltetési szerződés az üzemeltetési szolgáltatási díj tekintetében több ízben          
kiegészítésre került. Legutóbb 2015. december 16-án megtartott ülésén a T. Bizottság az            
alábbi határozatot hozta: 
899/GB/2015. (XII.16.) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Újbuda               
Sportjáért Nonprofit Kft-vel 2011. augusztus 2. napján megkötött üzemeltetési szerződés III.1. pontjának            
módosítását (kiegészítését) javasolja az alábbi feltételekkel: 
Az Üzemeltető részére a 2016. január 1. - 2016. december 31. közötti időszakra bruttó 57.000.000,-Ft               
üzemeltetési szolgáltatási díjat javasol biztosítani az alábbi ütemezés szerint: 

-          2016. április 15. napjáig bruttó 14.250.000. forint, 
-          2016. június 30. napjáig bruttó 14.250.000. forint, 
-          2016. szeptember 30. napjáig bruttó 14.250.000. forint, 
-          2016. november 1. napjáig bruttó 14.250.000. forint.  

Erre a fedezetet a 2016. évi költségvetés „Sporttelepek üzemeltetési kiadásai” soron szükséges betervezni. 
 

Felkéri a Polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának megkötésére a 2016. évi költségvetés            
jóváhagyását követően. 
Felelős: GB elnöke 
Határidő: 2016. március 31. 
  
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kocsis Sándor azzal a kéréssel            
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a 2017. évben a tárgyban megjelölt ingatlanok          
zökkenőmentes üzemeltetésére négy részletben, összesen bruttó 34 millió forint összeget          
biztosítson Önkormányzatunk. 
  
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy az összeg a 2017. évi költségvetés elkészítésénél            
betervezésre került és az a költségvetésről szóló 2/2017.(I.27.) XI.ÖK rendelet 5. melléklet            
1.3.26. során „Sporttelepek üzemeltetési kiadásai” rendelkezésre áll. 
  
Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. január 31.  

 Tisztelettel 
  
  

 Vargáné dr. Kremzner   
Zsuzsanna  

 jegyző megbízásából: 
  Büki László igazgató 



 


