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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2020. augusztus 1. napjától külön megbízott útján 
látta el az UP területén nyújtott azon önként vállalt feladatokat, amelyek nem minősülnek közfeladatnak: 
azaz a kulturális szolgáltatási és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat. Ennek érdekében az 
Önkormányzat megbízási szerződést kötött a - korábban az Újpesti Kulturális Központtal is szerződéses 
jogviszonyban álló - UP EVENT Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: UP Event Zrt.) 
az UP Újpesti Rendezvénytér területén végzendő menedzsmenti, kulturális szervezési feladatok ellátására, 
elősegítve Újpest kulturális értékeinek fejlesztését. 
 
A szakmai munka elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a vezetőség arra a következtetésre jutott, hogy a 
létesítmény hatékonyabban üzemeltethető forprofit gazdasági társaság bevonása nélkül, az Önkormányzat 
vagy valamely intézménye közvetlen irányításával. Mindez nem példa nélküli, mert az Önkormányzat más 
kulturális közösségi létesítménye is problémamentesen működik az Önkormányzat valamely intézménye 
közvetlen irányításának konstrukciójával.  
  
Az UP Event Zrt. és az Önkormányzat között kötött, 2020. augusztus 14. napján kelt megbízási szerződés 
9.2. pontja szerint „Mindkét Fél jogosult írásban, hatvan napos felmondási idővel indokolás nélkül, rendes 
felmondással megszüntetni jelent Szerződést”, így a szerződés 2020. október 31. napjával kezdődően 
történő felmondása esetén a szerződés 2020. december 29. nappal megszűnik. Ez alatt az idő alatt a felek 
között az elszámolás és átadás megtörténik.  
  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a felmondási idő alatt kidolgozza és a Képviselő-
testület elé terjeszti az új gazdasági konstrukciót, amellyel a hatékonyabb működési rendet biztosítani 
lehet.  
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Határozati javaslat: 
 
 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (……..) 
határozata UP EVENT Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megbízási szerződés 
indoklás nélküli 60 napos felmondásáról 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a)  az UP Event Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megbízási szerződést 60 napos 
felmondási idővel, indoklás nélkül felmondja  

b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a szerződés 
felmondására. 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2020. október 30.  
 
 
Budapest, 2020. október 28. 
                       

Bedő Katalin 
                      alpolgármester 
 
 
 
Mellékletek: 

- UP Event Zrt. megbízási szerződés felmondás tervezet 
 
 


