
Határozati javaslat 
  
  
…./GB/2019.(………) számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 33/2012.(VI.6.)          
XI.ÖK. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy a              
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. kerület           
Kőérberek-Tóváros 314/22 hrsz-ú 13.524 m2 nagyságú és a 314/131 hrsz-ú ingatlan ½-ed részét             
(10.357 m2), mindösszesen 23.881 m2 nagyságú területet az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft            
üzemeltetésébe adja az alábbi feltételekkel: 

-   Jogviszony kezdete: 2019. május 1. 
-   Jogviszony tartama: határozatlan ideig tartó 
- Üzemeltetési díj mértéke: a 2019. évben térítésmentes, amely összeg a Gazdasági Bizottság             

döntése és az Önkormányzat költségvetése alapján évente változhat. 
-    Tevékenység:  sportlétesítmény működését segítő tevékenység  

Az ingatlanok üzemeltetése, karbantartása, gyommentesítése, a szükséges hatósági engedélyek         
beszerzése az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft feladata és költsége. 
Felkéri a Polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére. 
Egyben a 306/GB/2018.(V.23.) számú határozatát saját hatáskörében visszavonja. 
  
Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
  
  

Határozati javaslat 
  
  
…./GB/2019.(………) számú határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 33/2012.(VI.6.)          
XI.ÖK. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy a              
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. kerület           
Kőérberek-Tóváros 314/131 hrsz-ú ingatlanból 10.357 m2 nagyságú területet, 308/12 hrsz-ú  
2.705 m2 nagyságú, 308/15 hrsz-ú 2.277 m2 nagyságú, 314/125 hrsz-ú 12.274 m2 nagyságú, 
536/5 hrsz-ú 7.839 m2 nagyságú ingatlanokat, amelyeket a tó vízfelülete borít az Újbuda Sportjáért              
Nonprofit Kft használatába adja az alábbi feltételekkel: 

-      Jogviszony kezdete: 2019. május 1. 
-      Jogviszony tartama: határozatlan ideig tartó 
-      Használati díj mértéke: 

a.) 12.000,-Ft/év 
b.) díjmentes 

- A használó feladata: a tó vízfelületének tisztántartása, darabos és egyéb hulladék            
odaszállításának megakadályozása, szükség esetén annak eltávolítása, figyelmeztető       
táblák kihelyezése és azok meglétéről történő gondoskodás. 

A használat során a szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése az Újbuda Sportjáért             
Nonprofit Kft feladata és költsége. 
Felkéri a Polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
  
Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 


