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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület részére 

 
 
 
 
Tárgy: javaslat az Újpesti Sajtó Kft. Alapító Okiratában felsorolt közhasznú 
tevékenységekhez tartozó tevékenységek kiegészítésére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
AZ Újpesti Sajtó Kft. új vezetése észlelte, hogy vannak olyan önkormányzati igények, 
amelyekkel kapcsolatban van, illetve lehetne - a jövőben saját erőforrásokra támaszkodva - 
szabad kapacitása. A társaság az ezzel összefüggő feladatok teljesítésére képessé tehető 
szervezési és jogi intézkedéssel. Mindehhez az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratában felsorolt közhasznú tevékenységeket ki kell egészíteni a fentieknek 
megfelelő TEÁOR '08 szerint is azonosított közhasznú tevékenységekkel.  
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §-nak 4.) és 5.) pontja 
tartalmazza ismeretterjesztés és kulturális tevékenység megnevezéseket. Annak 
érdekében, hogy a fent megnevezett tevékenységek, mint társasági tevékenységek 
jogszerűen gyakorolhatóak legyenek az  Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. által az 
Alapító Okiratot ezen tevékenységek  új  megnevezésével ki kell egészíteni.  
 
Ezen indokoknál fogva javaslom, hogy a képviselő-testület jóváhagyásával az alábbi 
tevékenységekkel kerüljön kiegészítésre az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Alapító Okirata 4.2.2 pontja alatt felsorolt tevékenységek: 
 

- rendezői-produceri tevékenység, 

- elődadó művészetet kiegészítő tevékenység, 

- kulturális képzés, 

- szabadidős képzés, 

- egyéb oktatás, 

- máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tevékenység az Alapító Okirat ennek 
megfelelő módosításával értsen egyet és jóváhagyásával engedélyezze. 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az 
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Sajtó Kft.) 
alapírója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   1, A tevékenységi körök kiegészítésre vonatkozó változását tartalmazó alapító 
okirat módosítást jóváhagyja. 
  
   2, Felhívja az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozatok 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges 
jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására. 
 
Budapest, 2011. január 20. 
 
 
 
 
 
        Wintermantel Zsolt sk. 
             polgármester 
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