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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 

Tárgy: Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására, 
intézmények jogszabály-módosítás miatti átszervezésének előkészítésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (I.29.) 
számú határozatával adta ki az Újpesti Kulturális Központ Alapító Okiratát. A Magyar 
Államkincstár 2015. február 6-án kelt végzésében a hatályos jogszabályoknak való 
megfelelés érdekében az UKK Alapító Okiratának korrekciójára szólította fel 
Önkormányzatunkat. 
 
A hiánypótlásra való felkérés indoka, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 8/A. § (2) bekezdés, valamint a 111 § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-től az 
alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján 
közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni.  Az imént hivatkozott jogszabály 
az alapító szervezetekre –így Önkormányzatunkra is- és a MÁK-ra is azt a kötelezettséget 
rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a 
törzskönyvi nyilvántartásba. A MÁK a fenti irat mintákat 2015. január 29-én tette közzé a 
honlapján, így azt a Képviselő-testület felé tett előterjesztésben még nem tudtuk 
alkalmazni. 
 
Szintén módosításra került az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §-a, mely a 
költségvetési szervek szervezete, működése és képviselete tekintetében tartalmaz 
rendelkezéseket. A 2015. április 1.-től alkalmazandó rendelkezések szerint: 
 

„10. § (4) A költségvetési szerv - a (4a) és (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében 
meghatározott képesítéssel rendelkező gazdasági vezető irányítja. 

(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv 
döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. 
E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az 
alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására 
létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, 
kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel 
gazdasági szervezettel rendelkezik.” 
 
Fenti módosítás alapján az Újpesti Kulturális Központ és az Újpesti Önkormányzat 
Szociális Foglalkoztatója esetében – mivel azok éves átlagos statisztikai állományi 
létszáma a 100 főt nem éri el – a gazdasági szervezet feladatköreit az intézmény nem 
láthatja el, az intézmény átszervezése szükséges. 
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Önkormányzatunk intézményeinek feladatellátási struktúráját, a kulturális intézmények 
működtetésére vonatkozó jelenlegi önkormányzati gyakorlatot mérlegelve, a hatékony 
működtetést és az adminisztrációs munkák lehetőségekhez képest csökkentését szem 
előtt tartva az alábbi javaslatot teszem: 

 az Újpesti Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója tevékenységét 2015. április 1.-
ét követően az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye keretein belül 
folytassa, 

 az Önkormányzat a kulturális feladatok ellátására 2015. április 1.-vel új nonprofit 
gazdasági társaságot alakítson Újpesti Kulturális Központ Kft. néven. 

 az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetői feladatainak 
ellátását – a többi köznevelési intézményhez hasonlóan – a Gazdasági 
Intézmény lássa el. 

 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek az Újpesti Kulturális Központ mellékelt 
Alapító Okirata módosításának jóváhagyását, valamint az Újpesti Kulturális Központ és 
az Újpesti Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója átszervezésére vonatkozó elvi döntés 
meghozatalát. 
 
Határozati javaslat: 
 
1.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 

(……) határozata az Újpesti Kulturális Központ Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Kulturális Központ Alapító Okirat 
módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát jóváhagyja.  
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2015. március 1. 

 
2.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 

(……) határozata az Újpesti Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója és az Újpesti 
Kulturális Központ átszervezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Önkormányzat Szociális 
Foglalkoztatója tevékenységét 2015. április 1.-ét követően Újpest 
Önkormányzatának Szociális Intézménye keretein belül folytassa, valamint a 
kulturális feladatok ellátására az Önkormányzat alakítson nonprofit gazdasági 
társaságot, és egyben felkéri a polgármestert a fenti döntés végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések előkészítésére. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármesterek útján 
Határidő: 2015. március 31. 
 

 
Újpest, 2015. február 25.  
 
 

 

  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 


