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Tárgy: Javaslat az Újpesti Sajtó Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a 

gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi 

kérdéseiben való döntéshozatal. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonelemek feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) 

bekezdésének b) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az éves 

közszolgáltatási terv és annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról a Gazdasági 

és Tulajdonosi Bizottság dönt.  

 

Az üzleti terv a társaság Felügyelő Bizottságának döntésével egyidejűleg nyújtható be a 

Bizottság elé megtárgyalásra. 

Az Újpesti Sajtó Kft. ennek megfelelően elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, melyet a Társaság 

Felügyelő Bizottsága elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került.   

 

Az Újpesti Sajtó Kft. üzleti terve meghatározza közfeladataikat és az ahhoz kapcsolódó 

tárgyévben végzendő tevékenységeiket és azok finanszírozását. Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) 

önkormányzati rendelete alapján a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

gyakorolja.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Polgármester úrnak, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi 

Bizottság döntési jogkörének gyakorlójaként fogadja el az alábbi javaslatot: 
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott …../2020. (IV……..) határozata az Újpesti Sajtó Kft. 2020. évi 

üzleti tervének elfogadásáról  
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az Újpesti Sajtó 

Kft. 2020. évi üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett 

gazdálkodási adatokat jóváhagyja.   

Határidő: Folyamatos 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

 

Újpest, 2020. május 25. 

 

 

           

 

dr. Trippon Norbert 

  

 

 


