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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

 
Tárgy: Javaslat a 174/2016. (IX.29.) számú határozat kiegészítésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Képviselő-testület a 174/2016. (IX.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy 

Önkormányzatunk ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt jelent be és ennek 
megfelelően kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, Budapest, IV. ker. 

76561/66/A/248 hrsz.-ú, 192 m2 alapterületű üzlethelyiség megjelölésű, 
természetben a 1048 Budapest, IV. ker. Óceán-árok utca 7. földszint szám alatt 
található ingatlannak az Önkormányzat tulajdonába történő ingyenes átadását. A 

Képviselő-testület a felhasználási célt és a segítendő közfeladatot a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. 

13. és 17. pontjaiban meghatározott, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatásokra, a helyi közművelődési tevékenység támogatására és az ifjúsági 
ügyekre irányuló feladatokban jelölte meg. 

 
A határozat meghozatalát követően a kérelmet benyújtottuk a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. felé, aki Önkormányzatunkat a határozat kiegészítésére hívta fel. 
Az MNV Zrt. kéri, hogy a felhasználási célt és a segítendő közfeladatot 
konkrétabban és részletesebben határozzuk meg. 

 
A fentiekre figyelemmel javaslom a határozat kiegészítését az alábbiak szerint: 

Felhasználási cél: az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság közreműködésével olyan közösségi tér kialakítása, amely alkalmas 
kulturális programok szervezésére, a helyi kisközösségek, kulturális, 

közművelődési, ifjúsági, egészségmegőrző, rehabilitációs és egészséges életmódot 
segítő tevékenységet folytató civil szervezetek elhelyezésére, közösségi céljaira. Az 

ingatlanban - a nonprofit gazdasági társaság közreműködésével – lehetőség nyílhat 
eseti programok megszervezésére, egyes szervezetek részére állandó vagy alkalmi 
elhelyezés biztosítására. 

 
Segítendő közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 7. és 15. pontjában, valamint 23. § (5) 
bekezdés 9. 13. és 17. pontjaiban meghatározott, az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatásokra, a kulturális szolgáltatásokra, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatására és az ifjúsági ügyekre irányuló önkormányzati feladatok. 
 

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Újpesti Kulturális Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság - az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási 

szerződés keretében – az Önkormányzat feladatkörébe tartozó kulturális, 
közművelődési, ifjúsági és más közösségi feladatokat végez. A társaság 
tevékenységi körébe tartozik – többek között – különböző kulturális programok 

megszervezése és a közösségi tér biztosítása is. A térségben az ilyen funkciójú 
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közösségi terekből hiány mutatkozik. A hiányt az is fokozza, hogy az állam 2017. 
január 1-jétől magához veszi – a korábban a helyi közösségi célok 
megvalósításában jelentős szerepet játszó – köznevelési intézmények 

működtetését, így az azokban lévő területek helyi közösségi célú használata 
Önkormányzatunk részére a jövőben csak korlátozottan érhető el. 

 
 

 
Újpest, 2016. november 22. 
 

 
 

 
Dr. Molnár Szabolcs 

 

 
 

 
 
Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 174/2016. (IX.29.) számú határozatát az 

alábbiak szerint kiegészíti: 
 
Az Önkormányzat által - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-

ának (1) bekezdése, illetve (2) bekezdésének c) pontja alapján - a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, Budapest, IV. ker. 76561/66/A/248 hrsz.-ú, 192 m2 alapterületű 

üzlethelyiség megjelölésű, természetben a 1048 Budapest, IV. ker. Óceán-árok 
utca 7. földszint szám alatt található ingatlan ingyenes tulajdonba adására 
vonatkozó igénybejelentéssel kapcsolatban a Képviselőtestület 

- a felhasználási célt az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság közreműködésével olyan közösségi tér kialakításában jelöli meg, amely 

alkalmas kulturális programok szervezésére, a helyi kisközösségek, kulturális, 
közművelődési, ifjúsági, egészségmegőrző, rehabilitációs és egészséges életmódot 
segítő tevékenységet folytató civil szervezetek  elhelyezésére, közösségi céljaira. Az 

ingatlanban - a nonprofit gazdasági társaság közreműködésével – lehetőség nyílhat 
eseti programok megszervezésére, egyes szervezetek részére állandó vagy alkalmi 

elhelyezés biztosítására. 
- a segítendő közfeladatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 7. és 15. pontjában, valamint 23. § (5) 

bekezdés 9. 13. és 17. pontjaiban meghatározott, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatásokra, a kulturális szolgáltatásokra, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatására és az ifjúsági ügyekre irányuló önkormányzati 
feladatokban jelöli meg. 
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Határidő: folyamatos 


