
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi          
CXXII. törvény (a továbbiakban: Takt.) 5. § (3) bekezdése értelmében: „a köztulajdonban            
álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles             
szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208.           
§-ának hatálya alá eső (vezető állású) munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony           
megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.         
A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell             
helyezni.” 
  
A jogszabályi rendelkezést figyelembe véve a T. Bizottság 2016. novemberi ülésén a Szent             
Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.        
Javadalmazási szabályzatát, 2016. decemberi ülésén pedig az Újbuda Prizma Szociális          
Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát alkotta         
meg. 
  
A Takt. törvény alkalmazásában „köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül az a           
gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat           
jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács,         
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása,       
költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi         
befolyással rendelkezik.” 
  
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata több olyan társasággal is rendelkezik,           
amelyekben többségi befolyással rendelkezik, ezek esetében Javadalmazási szabályzat        
megalkotása szükséges. Ezen társaságok az alábbiak: Buda-Hold Kft., Újbuda Andor 60’           
Kft., Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft., Zsombolyai Kft., Hadik Kávéház Kft., Újbuda Smart            
11 Kft., Központ Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 
  
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való           
rendelkezés szabályairól 33/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése alapján           
„az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságában és nonprofit gazdasági        
társaságában a társaság tagját megillető jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja.” 
Fenti rendelkezés alapján a tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja, így a            
szabályzatok megalkotására jogosult.  
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Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy a társaságokra vonatkozó Javadalmazási           
szabályzatokat a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. március 13. 
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