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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: javaslat a FŐTÉR Kft.-t érintő változásokra 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tekintettel arra, hogy a FŐTÉR Kft. tevékenysége a jövőben jelentős 
mértékben átalakul, ezért indokolt a társaságnak új, a tevékenységhez 
jobban igazodó elnevezést adni. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 
értsen egyet azzal, hogy a társaság új elnevezése az Újpesti 
Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: 
Újpesti Városgondnokság Kft.) legyen. 
A társaság a jövőben a 1046 Budapest, Galopp utca 13. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban is fog tevékenykedni, ezért javaslom 
ezen ingatlant a társaság telephelyeként felvenni. 
Javaslom továbbá, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Tilli Lajost 2011. 
február 28-ai hatállyal hívja vissza a társaság ügyvezetői tisztségéből, így 
a társaságnak a jövőben csak egy ügyvezetője lesz. 
Az önkormányzati érdekeltségű kft.-k felügyelő bizottsági tagjainak 
tiszteletdíja – ide nem értve a Főtér Kft.-t – azonos mértékben került 
megállapításra, ezért javaslom, hogy ezen társaság vonatkozásában is 
kegyen a javadalmazás a többi céghez igazítva. 
A Képviselő-testület korábban korlátozta a társaság ügyvezetőjének 
jogkörét. Javaslom ezen korlátozás megszűntetését. 
 
 
 
Újpest, 2011. február 21. 
 
 
 
        Wintermantel Zsolt sk. 
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Határozati javaslat 
 
1, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata, mint az Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Főtér Kft.) alapírója jogkörében eljárva 
úgy dönt, hogy  
- a társaság elnevezése Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságra, míg rövidített elnevezése Újpesti 
Városgondnokság Kft.-re módosul, 
- a társaság a 1046 Budapest, Galopp utca 13. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban (hrsz.: 76561/225) telephelyet létesít, az ingatlan 
használatához au Önkormányzat hozzájárul, 
- Tilli Lajost ügyvezetői tisztségéből 2011. február 28-ai hatállyal 
visszahívja, 
- egyetért azzal, hogy a fenti döntéseknek megfelelően módosuljon a 
társaság alapító okirata, 
- felhívja Vasa Zoltán ügyvezetőt, hogy haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése 
érdekében. 
- 2011. március 1. napjától kezdődően a társaság felügyelő bizottsága 
tagjainak tiszteletdíját bruttó 80.000,- Ft/hó összegben, míg a felügyelő 
bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 100.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
2, A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a társaság az 
elnevezésében (rövidített elnevezésében) az Újpest nevet használja. 
 
3, A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 403/2010. (X.13.) önko. 
számú határozatát. 
 
4, A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges 
jognyilatkozatok kiadására és a társasági okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


