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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, 
szíveskedjen elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően 
elvégeztük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak 
szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozás megteremti annak az alapját, hogy az Önkormányzat az 

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és az 
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
közszolgáltatási szerződést kössön. Mivel a társaságok feladata érdemben 
nem változik, így a szabályozásnak a szakmai tevékenységükre érdemi 
hatása nincs. A közszolgáltatási szerződés a társaságok részére új, rugalmas 
finanszírozási és elszámolási rendszert vezet be, amely költségvetési 
megtakarítást eredményez. 

 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
A rendelet-alkotás megteremti annak jogszabályi alapját, hogy az 
Önkormányzat a társaságokkal közszolgáltatási szerződést kössön. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak, az alkalmazás jelentősebb többletköltséggel 
nem jár. 

 
Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötendő közszolgáltatási szerződés tervezete –terjedelmi okokból- 
titkárságomon megtekinthető. Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésre a 
Képviselő-testület 17/2015. (I.29.) határozatára figyelemmel a Képviselő-
testület júniusi ülésén teszünk előterjesztést. 
 
 
Újpest, 2015. április 27. 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (……) önkormányzati 
rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződést és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 4. és 5. ponttal egészül 
ki: 
 
„4. Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaságot megillető kizárólagos jog az alábbiakra terjed ki: 

- az Önkormányzat feladatkörébe tartozó kulturális programok, óvodás- 
és iskoláskorú gyermek-, felnőtt- és nyugdíjas rendezvények, klubok, 
szabadidős tanfolyamok szakkörök szervezése, lebonyolítása, 
koordinálása, 
- a Polgár Centrum működtetése, kiállításainak szervezése, 
- Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény kezelése, működtetése, 
- az Újpest Színház működtetése, 
- Megyeri Klub, Lóverseny téri Közösségi Ház, Ady Endre Művelődési Ház, 
Ifjúsági Ház működtetése. 
 

5. Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaságot megillető kizárólagos jog az alábbiakra terjed ki: 

- az Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat feladat-
ellátási körébe tartozó közterületek, közparkok, virágágyak, sétányok, 
játszóterek fenntartása, lombgyűjtés, hó-eltakarítás, 
- az Önkormányzat közigazgatási területén Önkormányzat feladat-ellátási 
körébe tartozó szemétgyűjtés, szemételszállítás, 
- az Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat feladat-
ellátási körébe tartozó kerti csapok, öntözőrendszerek fenntartása, 
- az Intézmény-karbantartás és –felújítás területén a speciális 
berendezést, szakértelmet nem igénylő építőipari munkálatok.” 
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2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 

 
Indokolás 

 
A Képviselő-testület a 2015. márciusi ülésén döntött az Újpesti Kulturális 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról. A 
társaságot a Cégbíróság április 14-én bejegyezte. 
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a társasággal az általa folytatott 
tevékenységre vonatkozóan közszolgáltatási szerződést kíván kötni, így 
szükséges a vagyonrendeletnek a kizárólagos joggal rendelkező gazdasági 
társaságokról rendelkező 3. számú mellékletének megfelelő módosítása. 
 
Az Önkormányzat hasonlóképpen közszolgáltatási szerződést kíván kötni az 
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, így 
ennek megfelelően is módosítani kell a rendelet mellékletét. 
 


