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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2015. márciusi ülésén döntött az Újpesti Kulturális Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról. A társaságot a 
Cégbíróság április 14-én bejegyezte. 
A Társaság alapvető feladata az Önkormányzat kulturális közfeladatainak és az 
ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása, melyet indokolt 
közszolgáltatási típusú keretfeltételek között végezni. 
Önkormányzatunk 2012-ben már közszolgáltatási szerződést kötött az ÚV Zrt.-vel. 
Ezen szerződés tapasztalatai indokolják, hogy az Újpesti Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. is hasonló szerződéses keretek között működjön.  
 
A Képviselő-testület a vagyonrendelet módosításával, a Társaságot megillető 

kizárólagos jogok meghatározásával, már megteremtette annak alapját, hogy az 
Önkormányzat a Társasággal közszolgáltatási szerződést kössön.  
 
2015. áprilisában – a Társaság bejegyzését követően – Önkormányzatunk a 

Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Társasággal egy átmeneti időre szóló 
szerződést kötött. Időközben kidolgozásra került a végleges közszolgáltatási 
szerződés tervezete, melyet jogszabályi kötelezettség alapján véleményeztetni 
kellett a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájával. A Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda a TVI-3943/2015/CS/1/01 számú állásfoglalásával megállapította, 
hogy a tervezet alapján nyújtható támogatások közszolgáltatásokért járó 
ellentételezésének, valamint kulturális célú támogatásnak minősülnek és 
összeegyeztethetőek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) 
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások  nyújtásával megbízott 
egyes vállalkozások javára közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU 
bizottsági határozat, valamint az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági 
határozattal meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat 
rendelkezéseivel. 
 
A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatónak évente be kell nyújtania 

a közszolgáltatási tervet, mely részletesen tartalmazza az adott évi feladatokat, az 
azokkal kapcsolatos bevételeket, költségeket és ráfordításokat, valamint ezek 
alapján az ellentételezés mértékét. A közszolgáltatási terv végrehajtásáról évente 
beszámolót kell készíteni. A szerződés időbeli hatálya 2018. december 31.-ig tart. 
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Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
közszolgáltatási szerződés tervezete –terjedelmi okokból- titkárságomon 
megtekinthető.  
 
 
 
 
Újpest, 2015. szeptember 4. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződést és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 
 
 


