
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete       
405/2013.(XII.19.)XI.ÖK számú határozata alapján a Budapest XI. kerület, 3492/2/A         
hrsz.-ú, Bártfai utca 52/B szám alatt található Újbudai Sportcentrum üzemeltetésével 2014.           
január 1. napjától határozatlan időre az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-t bízta meg. Az             
üzemeltetési szerződés a T. Bizottság döntése alapján az üzemeltetési díj összege és a             
kifizetés ütemezése tekintetében több alkalommal módosításra került. 
  
A Képviselő-testület 163/2016.(IX.22.) XI.ÖK számú határozatában a Budapest XI. kerület,          
Bikás park (3467/1) hrsz.-ú közterületén kialakított Közösségi Épület (épület: 148,05 m2,           
terasz: 103,93 m2, összes alapterület: 251,98 m2) üzemeltetésével az Újbuda Sportjáért           
Nonprofit Kft-t bízta meg oly módon, hogy a Sportcentrum üzemeltetésére megállapított           
üzemeltetési díj összege nem változott, további üzemeltetési díj nem került a Kft. részére             
megállapításra. 
  
Az Önkormányzat a Budapest XI. kerület, Bártfai u 52/B szám alatti Újbudai Sportcentrum             
zökkenőmentes üzemeltetésére a 2017. és a 2018. évben is 37 millió forintot biztosított. 
A 2019. évben négy részletben, összesen bruttó 42 millió forint összeg biztosítása szükséges. 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy az összeg a 2019. évi költségvetés elkészítésénél            
betervezésre került és az a költségvetés 1.3.26. „Sporttelepek üzemeltetési kiadásai” során           
rendelkezésre áll. 
  
Az Önkormányzat a Budapest XI. kerület, Hauszmann Alajos u. 3972 hrsz.-ú Sportcsarnok, a             
Kővirág sor 44525/3 hrsz.-ú Sporttelep és a Hunyadi Mátyás út 44525/4/A hrsz.-ú Klubépület 
felépítmény üzemeltetésére a 2017. évben 34 millió, a 2018. évben 19 millió forint             
üzemeltetési díjat biztosított az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. részére. Jelenleg ezen           
ingatlanok üzemeltetését a Társaság saját bevételeiből ki tudja gazdálkodni, így azok           
önkormányzati támogatása már nem szükséges.  
  
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. április 10. napjától üzemeltetője a Budapest, XI.             
kerület, Kánai út 314/156 hrsz.-ú telekingatlannak, a Budapest XI. kerület, 314/156/A hrsz.-ú            
Sportcsarnoknak, és a 314/156/B és 314/156/C hrsz.-ú egyéb épületeknek. Azok          
üzemeltetésére 2018. évben bruttó 50 millió forint került felhasználásra. A 2019. évben ezek             
üzemeltetését is a bevételekből oldja meg a Társaság. 
  
Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2019. január 31.  
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