
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való          
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK. rendeletet alapján a Gazdasági          
Bizottság hatáskörébe tartozik az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági         
társaságok ügyvezetői részére történő prémium megállapítása. 
  
Az Újbuda Prizma XI. Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lőrincz István Gergely           
számára kitűzött 2016-os célprémium feladatokat a felügyelő bizottság a HAT/1-4/2017.          
számú határozata alapján megvalósultnak tekinti. Az ügyvezető részére 2017. évre kitűzött           
célprémium feltételeket a felügyelő bizottság a HAT/1-5/2016. számú határozatával fogadta          
el. 
  
A Újbuda Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Janurik Lajos            
részére 2016. évre meghatározott prémium feladatok teljesülését, a felügyelő bizottság          
03/2017. (V.15.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta. 
Az ügyvezető úr részére 2017. évre vonatkozó prémium kitűzéseket a 04/2017 (V.15.) számú             
határozatával egyhangúlag fogadta el a felügyelő bizottság.  
  
A Buda-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Kiss-Leizer Gábor          
részére kitűzött 2016-os prémiumfeladatok teljesülését a felügyelő bizottság        
FB/202/2017.(05.03.) számú határozata alapján elfogadta. Ügyvezető úr részére 2017. évre          
vonatkozó prémium feltételeket a felügyelő bizottság a FB/204/2017.(05.03.) számú         
határozatával elfogadta.  
  
A Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Kóti Tamás részére a gazdasági             
társaság felügyelő bizottsága az FB/4/2017.(I.24.) határozatában egyhangúlag elfogadta a         
2016. évi célfeladatok teljesülését. Ügyvezető úr 2017. évre vonatkozó prémium feladatait a            
felügyelő bizottság az FB/5/2016.(I.07.) számú határozatával fogadta el.  
  
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor részére a 2016. évre            
meghatározott prémium feladatok teljesülését, a felügyelő bizottság az 5/2017. (V.4.) FB           
számú határozatával elfogadta. 
Ügyvezető úr részére a 2017. évre vonatkozó prémium feladatokat a 2/2017. (I.30.) FB             
számú határozatával fogadta el a felügyelő bizottság.  
  
A Zsombolya Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetője, Ihász Tibor részére 2016. évre          
megállapított prémium feladatok teljesülését, a felügyelő bizottság az FB3./2017. (05.02.)          
számú határozatával elfogadta. 
Ügyvezető úr 2017. évre vonatkozó prémium feladatait a felügyelő bizottság az FB4./2017.            
(05.02.) számú határozatával fogadta el. 
 



  
A KözPont 11. Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetője, Hőnyi Gyula            
részére 2016. évre meghatározott prémium feladatok teljesüléséről a felügyelő bizottság          
egyhangú elfogadó határozatot hozott. Az ügyvezető úr részére 2017. évre vonatkozó           
prémium kitűzéseket a felügyelő bizottság elfogadta.  
  
  
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg. 
  
Budapest, 2017. május 19. 

  
  
  
 dr. Hoffmann Tamás 

 


