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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! 
 

 
Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapvető 
feladata az Önkormányzat kulturális közfeladatainak és az ahhoz kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek ellátása, melyet indokolt közszolgáltatási típusú 
keretfeltételek között végezni. 

 
A társasággal kötött közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya 2018. december 31.-

ig tartott, melyet a Képviselő-testület 2019. június 30. napjáig meghosszabbított. 
 
A jövőre nézve ugyanakkor indokoltnak láttuk a jelenlegi szerződéses jogviszony 

tartalmának áttekintését és - a részben változó, illetve bővülő feladatokra is 
figyelemmel - egy új közszolgáltatási szerződés kidolgozását. Az új szerződés-

tervezet alapvetően a korábbi szerződésre épül, ahhoz képest kisebb 
módosításokat, pontosításokat, illetve a jogszabály-változásokból eredő egyéb 
módosításokat tartalmaz. 

 
A közszolgáltatási szerződés javasolt időbeli hatálya 2019. július 1.-jétől öt éves 

határozott időtartamra, 2024. június 30.-ig tart. 
 
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a közszolgáltatási szerződés tervezetét 

előzetesen benyújtottuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat 
Vizsgáló Irodája (TVI) részére. 

 
A Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés vonatkozásában az Iroda a 
TVI/45100-1/2019-ITM számú állásfoglalásában megállapította, hogy annak TVI 

általi jóváhagyására nincs szükség, mivel - az Európai Bizottság álláspontja szerint 
- nem kell az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó 

szabályokat alkalmazni, ha a támogatásban részesített tevékenység más 
tagállamok piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol, tehát 
nem érinti a tagállamok közti kereskedelmet.  

A társaság a szerződés keretében támogatott tevékenységből megvalósuló 
szolgáltatásait elsősorban magyar állampolgárok veszik igénybe. A TVI 

állásfoglalása szerint, az intézkedés (a közszolgáltatási szerződés megkötése és 
annak alapján a kompenzáció nyújtása) nem minősül európai versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásnak, mivel a támogatott kulturális tevékenység 

kizárólag helyi hatással bír. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. 
 

 
 

 
Újpest, 2019. május 21. 

 
 
           

 
Dr. Molnár Szabolcs 

  
 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat és az Újpesti Kulturális Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, 2019. július 1.-jétől öt éves 
határozott időtartamra, 2024. június 30. napjáig tartó közszolgáltatási szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére és a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 

 


