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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. alapító okiratának módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Az Újpesti Városgondnokság Kft. hatékonyabb működése érdekében szükségessé 
vált egy olyan új telephely létesítése, ahol lehetőség van a zöldhulladék ideiglenes 

tárolására és kezelésére, az építőanyagok átmeneti tárolására, valamint más, csak 
időlegesen használt eszközök elhelyezésére. Az említett célokra alkalmas terület 

lehet a Szilágyi utca 24. szám alatti, 75099 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telek-
ingatlan. A tevékenység folytatása érdekében az említett ingatlant fel kell venni a 
Társaság telephelyeként, ami az alapító okirat módosítását igényli. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslattal értsen egyet. 

 
Újpest, 2017. április 12. 
 

 
 

        Rádi Attila 
 
Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az 

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, 
alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 

1, a Társaság a mai naptól kezdődő hatállyal az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdo-
nát képező, 1041 Budapest, Szilágyi utca 24. szám alatti (75099 hrsz.-ú) ingatla-

non új telephelyet létesít. Az ingatlan telephelyként történő használatához az Ön-
kormányzat hozzájárulását adja, azt a Társaság térítésmentesen használhatja. 
2, a fentiekre figyelemmel a Társaság alapíró okiratát módosítja, a mellékelt alapító 

okirat módosítást elfogadja.  
3, felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok 
kiadására, az alapító okirat módosítás, az egységes szerkezetű alapító okirat, az 

alapítói határozat és egyéb okiratok aláírására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
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ALAPÍTÓ OKIRAT  MÓDOSÍTÁSA XIV. 

 

 

Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alapító okiratát 2008. 

október 1-jén kötötte. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-09-907171 cégjegyzék-

szám alatt tartja nyilván.  

 

Az alapító okirat az alábbiak szerint kerül módosításra. 

 

 

1./ Változás az alapító okirat 2./ pontjában 

 

Az alapító rögzítik, hogy az alapító okirat 2./ pontja telephely létesítésére figyelemmel az alábbiakra 

módosul. 

 

 „2./ A Társaság székhelye, telephelye 

 

A társaság székhelye: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A., amely egyben a társaság központi ügy-

intésének helye is. 

 

A társaság telephelye: 1041 Budapest, Szilágyi utca 24.” 

 

 

2./ Egyebek 

 

A társaság tagja rögzíti, hogy a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

 

Budapest, 2017. *** 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 

képv.: Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 

 

 

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. ***-én: 

 
 


