Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT
 1041 Budapest, István út 14.
 231-3155
kata.bedo@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ID 114 601 0024

ALPOLGÁRMESTERE

Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS
Polgármester Úr részére
Tárgy: Javaslat az UP Újpesti Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójára
Előterjesztő:
Előterjesztést előkészítette:
Jogi szempontból ellenőrizte:

Bedő Katalin alpolgármester
Kormányosné Tóth Mária kabinetvezető
dr. Lehoczky Balázs aljegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az
Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 151/2020 (VII.15.)
számú határozata alapján 2020. augusztus 1. napjától nem az Újpesti Kulturális Központ (a
továbbiakban: UKK) közreműködésével, hanem külön megbízott, az UP Event Zrt. útján látja el
az UP Újpesti Rendezvénytér (a továbbiakban: Újpesti Rendezvénytér) területén azon önként
vállalt feladatokat, amelyek nem minősülnek közfeladatnak, azaz a kulturális szolgáltatási és az
ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat. Ennek érdekében az Önkormányzat Képviselő-testületének
a 153/2020 (VII.15.) számú határozata alapján az Önkormányzat megbízási szerződést kötött a –
korábban az UKK-val is szerződéses jogviszonyban álló – UP EVENT Zrt-vel az Újpesti
Rendezvénytér területén végzendő menedzsmenti, kulturális szervezési feladatok ellátására.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 29. napi rendes képviselő-testületi ülésén
a 220/2020 (X.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy az UP EVENT Zrt. és az
Önkormányzat között kötött megbízási szerződést 60 napos felmondási idővel, 2020. december
29. napjára felmondja. A felmondási idő alatt a jelen előterjesztéssel a Képviselő-testület elé
terjesztünk egy olyan új gazdasági konstrukciót, amellyel hatékonyabb működési rendet lehet
biztosítani.
Az UP EVENT Zrt. az Önkormányzattal kötött megbízási szerződése keretében látott el
feladatokat az Újpesti Rendezvénytér területén a kulturális programok szervezése, helyiségbérlet
kiajánlással kapcsolatos teendők tekintetében. A programokkal kapcsolatban felmerült költségek
(fellépők díjazása, marketing költségek, technikai szolgáltatás költései) finanszírozása – amikor
a jegyértékesítésből származó bevétel nem fedezte a programok lebonyolításának költségeit –
önkormányzati költségvetésből történt. A helyiségbérleti szerződések bevételei - az
elengedhetetlenül szükséges technikai költségek kifizetését követően - bizonyos esetekben
nyereséget eredményeztek.
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Az Önkormányzat célja egy olyan gazdasági konstrukció kialakítása, amely mellett lehetővé
válik az Újpesti Rendezvénytérnek olyan, gazdaságos szakmai működése, amely egyre kevesebb
önkormányzati költségvetési forrás bevonását teszi szükségessé, így az Újpesti Rendezvénytér
szakmai üzemeltetése elsősorban önfinanszírozás útján kerül megvalósításra.
Az önfinanszírozás keretében Önkormányzatunk a helyiségbérbeadási feladatokon túl a
kulturális programokat elsődlegesen a jegyértékesítésekből, valamint a helyiségek bérbeadásából
származó bevételekből kívánja megvalósítani, így költségvetési forrás bevonására csak abban az
esetben kerülne sor, amennyiben a kiadásokat a bevételek nem fedezik.
Az önfinanszírozás mellett további költségcsökkentő tényezőként jelenik meg, hogy az Újpesti
Rendezvénytér szakmai üzemeltetésére a korábbi megbízási szerződéses konstrukció helyett
munkavállalói foglalkoztatási jogviszony keretében kerülne sor.
Az Újpesti Rendezvénytér szakmai üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges munkaerőt –
ahogyan jelenleg is, úgy a továbbiakban is – a Polgármesteri Hivatal biztosítja, melyre a
szükséges bérkeret továbbra is rendelkezésre áll.
A fentiekben részletezett takarékosabb és racionálisabb működés eredményeként előreláthatóan
jelentős költségvetési megtakarítással tud számolni az Önkormányzat.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy az alábbi döntési javaslatot
szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
Budapest
Főváros
IV.
kerület
Újpest
Önkormányzata
polgármestere
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörét gyakorolva a …/2020. (XI....) számú határozatával úgy dönt, hogy
a) az UP Újpesti Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójára vonatkozó javaslatot
elfogadja,
b) felkéri a polgármestert az UP Újpesti Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: 2020. december 31.

Budapest, 2020. november 27.
Bedő Katalin
alpolgármester
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