
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest XI. kerület Kánai út 314/156/A hrsz-ú Sportcsarnok, a 314/156/B és 314/156/C hrsz-ú              
egyéb épület megnevezésű ingatlanokat Önkormányzatunk felszámolási eljárás során megvásárolta. 
  
Az ingatlanok sport jellegére tekintettel annak birtokba vételével és a tulajdonosi jogok gyakorlásával             
Önkormányzatunk ideiglenes jelleggel az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-t, illetőleg annak          
ügyvezető igazgatóját bízta meg. Az ingatlan birtokba vétele a felszámolótól 2018. február 26.             
napjától megtörtént, az Önkormányzat a felépítmények őrzéséről gondoskodik. 
Az ingatlan üzemeltetését jelenleg a HOLDESCO Ingatlanhasznosító Kft. látja el a részére szóló             
felmondás időtartamáig, 2018. április 9. napjáig. 
  
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való           
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 2. §            
(4) bekezdés f) pontja alapján: „a sportpályák és sportcélú létesítmények a korlátozottan            
forgalomképes törzsvagyonba tartoznak.” 
  
A Vagyonrendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja alapján: „a korlátozottan forgalomképes            
vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosításról egy évet meghaladó ügyletek esetében a           
Gazdasági bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat.”  
  
Fent hivatkozott jogszabályok alapján a Budapest XI. kerület Kánai út 314/156/A hrsz-ú            
Sportcsarnok, a 314/156/B és 314/156/C hrsz-ú egyéb épület megnevezésű ingatlanok hasznosításáról,           
üzemeltetésbe adásáról Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete         
jogosult döntést hozni a Gazdasági Bizottság javaslata alapján.  
  
A Vagyonrendelet 10. § (8) bekezdése szerint: „az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági           
társaságában és nonprofit gazdasági társaságában – így az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. esetében             
is -  a társaság tagját megillető jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja. 
  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:           
Mötv.) 68. § (3) bekezdése alapján: „A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása            
mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő,              
halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület           
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.” 
  
A tárgyban megjelölt ingatlanok üzemeltetése, az esetlegesen felmerülő károk elhárítása, a           
közműszolgáltatókkal a szolgáltatási szerződések megkötése érdekében kérem a T. Gazdasági          
Bizottságot, hogy a Képviselő-testület döntéséig az ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására az           
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-t javasolja.  
  
  
  
  
  
  



  
Az ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására tervezett 50 millió forint összeg az Újbuda            
Sportjáért Nonprofit Kft. részére elkülönítve a 2018. évi költségvetés 1.3.26. során rendelkezésre áll.  
  
Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. március 5. 

  
Tisztelettel   

  
                                                                                                        dr. Hoffmann Tamás  

                         polgármester megbízásából: 
           Büki László igazgató 

  
 


