
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
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 a részére szóló felmondás időtartamáig, 2018. április 9. napjáig a             
HOLDESCO Ingatlanhasznosító Kft. látja el. 
  
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 hasznosítása során 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 HOLDESCO Ingatlanhasznosító Kft. által ellátott üzemeltetési tevékenység 2018. április 9-én           
megszűnik, így annak haladéktalan folytatása szükséges elkerülve az üzemeltető átmeneti hiányából           
fakadó kárveszélyt. A Képviselő-testület 2018. április 19-én betervezett üléséig is szükséges a            
létesítmény üzemeltetése, valamint a közműszolgáltatókkal a szolgáltatási szerződések jogfolytonos         
megkötése. Ezért a Gazdasági Bizottság 104/GB/2018.(III.7.) számú határozatával javasolta a          
Polgármesternek, hogy a Képviselő-testület döntéséig tartó időszakra is az ingatlanok          
üzemeltetésével az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-t bízza meg.  
  
Az üzemeltetési szerződés Önkormányzatunk és az Üzemeltető részéről aláírásra került, amely           
alapján 2018. április hó 10. napjától kezdődően határozatlan időre az üzemeltetési feladatokat az             
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. látja el.  
 
 



A Gazdasági Bizottság 104/GB/2018.(III.7.) számú döntése alapján az üzemeltetési szerződéshez a           
T. Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, figyelemmel arra, hogy korlátozottan forgalomképes         
vagyon egy évet meghaladó hasznosításáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a           
Képviselő-testület jogosult döntést hozni. 
  
Abban az esetben, ha a T. Képviselő-testület az üzemeltetési szerződést nem hagyja jóvá, úgy az               
azonnali hatállyal megszűnik.  
Az Üzemeltetési szerződés megkötése a 2011. évi CXCVI törvény 11. § (17) bekezdés b) pontja               
alapján versenyeztetés nélkül történik, tekintettel arra, hogy a hasznosítás jogszabályban előírt           
önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik. 
Az Önkormányzat sportcélú köz-és egyéb feladatainak ellátását az Üzemeltető a szerződés II/1.            
pontjában vállalja: 
„Jelen szerződésnek alapvető célja, hogy az Üzemeltető tevékenységével a Sportlétesítményt a           
Tulajdonos tömeg-, és iskolai sportcéljait megvalósítsa, ennek keretében a lakosság számára           
elérhető sportcélú szolgáltatásokat nyújtson, ami cél megvalósítása során a közfeladatok ellátása           
mindig minden körülmények között elsőbbséget kell élvezzen, minden egyéb, így különösen           
jövedelemszerzéssel járó tevékenységet ennek kell alárendelje, ennek körében az utóbbiból          
származó jövedelmet a köz- és közösségi feladatok ellátásának színvonalának javítására, annak           
megvalósítására köteles hiánytalanul fordítani Üzemeltető. „  
 
A sportcélú közfeladatok ellátását indokolja továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.             
törvény 11. § (11) bekezdése: 
„Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való          
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz           
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése             
határozza meg az Önkormányzat kötelező feladatait, amelynek 15. pontja nevesíti a sport és ifjúsági              
ügyeket, mint kötelező önkormányzati feladatot.  
  
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. Képviselő-testületet, hogy az üzemeltetési szerződés ügyében döntését            
meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. április 4. 
  
   
  

       dr. Hoffmann Tamás 
  

 


