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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete 2020. július 15-i ülésén a 151/2020. (VII.15.) határozatával (a továbbiakban: 

Határozat) úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2020. augusztus 1. napjától közvetlenül, az 

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 

közreműködése nélkül lássa el az UP Újpesti Rendezvénytér (1042 Budapest, Szent István tér 

13-14. 2. em.) területén nyújtott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben meghatározott kulturális szolgáltatással kapcsolatos önként vállalt 

feladatokat. Erre tekintettel módosításra került a Társaság alapító okirata és a közszolgálati 

szerződés is.  

A fentiekre tekintettel a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) kisebb korrekciója vált szükségessé a Határozatnak való megfelelőség, 

valamint a Társaság alapító okirata és az Önkormányzattal kötött közszolgálati szerződés közötti 

összhang megteremtése érdekében a tekintetben, hogy a Rendeletben is rögzítésre kerüljön, hogy 

az Önkormányzat közvetlen irányításával működteti az UP Újpesti Rendezvényteret. 

Jelen előterjesztést a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

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

rendelet 54. § (1) bekezdése alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

Fentiek alapján kérem Polgármester urat, hogy jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

jogszabály-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
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Rendeleti 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 a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében elfogadja a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati 

rendeletét.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. november 27.  

             

          

 

Bedő Katalin 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: jogszabály-tervezet 

2. számú melléklet: általános indokolás 

3. számú melléklet: részletes indokolás 

4. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

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

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

hatáskörében meghozott 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

 

a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

megállapított jogkörében eljárva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában 

meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. § 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 

2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a feltételek és lehetőségek biztosítása, az 

Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján üzemeltetett rendezvénytér működtetése” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Dr. Dallos Andrea 

jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

Záradék 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

……………………….. napján. 

    

   Dr. Dallos Andrea 

   jegyző 
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2. számú melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete 2020. július 15-i ülésén a 151/2020. (VII.15.) határozatával (a továbbiakban: 

Határozat) úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2020. augusztus 1. napjától közvetlenül, az 

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 

közreműködése nélkül lássa el az UP Újpesti Rendezvénytér (1042 Budapest, Szent István tér 

13-14. 2. em.) területén nyújtott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben meghatározott kulturális szolgáltatással kapcsolatos önként vállalt 

feladatokat. Erre tekintettel módosításra került a Társaság alapító okirata és a közszolgálati 

szerződés is.  

A fentiekre tekintettel a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) kisebb korrekciója vált szükségessé a Határozatnak való megfelelőség, 

valamint a Társaság alapító okirata és az Önkormányzattal kötött közszolgálati szerződés közötti 

összhang megteremtése érdekében a tekintetben, hogy a Rendeletben is rögzítésre kerüljön, hogy 

az Önkormányzat közvetlen irányításával működteti az UP Újpesti Rendezvényteret. 
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3. számú melléklet 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1. §-hoz 

 

A közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 

(2) bekezdés g) pontjában a korábbi szabályozás megtartása mellett rögzítésre kerül, hogy az 

Önkormányzat által ellátott, illetve támogatott közművelődési feladatok közé tartozik különösen 

az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján üzemeltetett rendezvénytér 

működtetése.  

2. §-hoz 

 

A rendelkezés értelmében hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja. 

 

3. §-hoz 

 
Hatályba léptető rendelkezés.  
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4. számú melléklet 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet 

várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A szabályozásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet-módosítás az adminisztrációs terhekre nincs hatással. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye) 

A jogszabály megalkotása Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testülete 151/2020. (VII.15.) határozatában foglaltaknak való 

megfelelőség teljeskörű biztosítása, valamint az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

alapító okirata és az Önkormányzattal kötött közszolgálati szerződésben foglaltak összhangjának 

megteremtése érdekében szükséges, mely a jogalkotás elmaradása esetén nem valósulna meg. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 
A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai: 

A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek. 
 


