
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 18-i ülésén öt, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági           
társaságnál ismételten megbízta a korábbi ügyvezetőket. 
  
Így az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Kocsis Sándort           
bízta meg Képviselő-testület a 195/2018. (XII.18.) XI.ÖK. határozatával, 2019. január 1.           
napjától 2023. december 31. napjáig. 
  
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 
Lőrincz István Gergelyt bízta meg Képviselő-testület a 196/2018. (XII.18.) XI.ÖK.          
határozatával, 2015. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig. 
  
Újbuda Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával           
Janurik Lajost bízta meg Képviselő-testület a 194/2018. (XII.18.) XI.ÖK. határozatával,          
2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig. 
  
BUDA-HOLD Vállalkozásszervezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával        
Kiss-Leizer Gábort bízta meg Képviselő-testület a 192/2018. (XII.18.) XI.ÖK. határozatával,          
2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig. 
  
Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Kiss-Leizer         
Gábort bízta meg Képviselő-testület a 193/2018. (XII.18.) XI.ÖK. határozatával, 
2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig. Ezen cég tekintetében azonban nem             
illeti meg juttatás a ügyvezetőt. 
  
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való          
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK. rendelet alapján a Gazdasági          
Bizottság hatáskörébe tartozik az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági         
társaságok ügyvezetői részére történő prémium megállapítása. 
  
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az ügyvezetők részére az alábbi egyéb juttatásokat            
megállapítani szíveskedjen. Így: 
  

– Kocsis Sándor ügyvezető úrnak prémium juttatást az éves bruttó alapbére           
100%-nak mértékéig, költségtérítést bruttó 100.000,–Ft/hó mértékéig, valamint       
internet költségek térítését bruttó 6000,–Ft/hó mértékéig; 

  
 
 



– Lőrincz István Gergely ügyvezető úrnak prémium juttatást az éves bruttó           
alapbére 80%-nak mértékéig, internet költségek megtérítését bruttó 6000,–Ft/hó        
mértékéig, telefon költségtérítést bruttó 30.000,–Ft /hó mértékig, valamint cégautó         
használatát; 

  
– Janurik Lajos ügyvezető úrnak prémium juttatást az éves megbízási díja bruttó            

összegének 80%-a mértékéig, telefon költségtérítést bruttó 30.000,–Ft/hó       
értékben, étkezési utalványt bruttó 12.000,–Ft/hó értékben, internet költségtérítést        
bruttó 6000,–Ft/hó értékben, cégautó használatát, valamint a gazdasági társaság         
által finanszírozott továbbképzéseken való részvételt; 

  
– Kiss-Leizer Gábor ügyvezető úrnak prémium juttatást az éves bruttó alapbére           

80%-nak mértékéig, költségtérítést bruttó 260.000,–Ft/hó mértékben, valamint a        
munkáltató tulajdonát képező személygépkocsi és mobiltelefon használatot. 

  
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg, a 
határozat javaslatokat fogadja el. 
  
Budapest, 2019. január 04. 
  
  
 dr. Hoffmann Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


