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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy: Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2011 tavaszától kezdődően az Újpesti 
Városgondnokság Kft.-t különböző városüzemeltetési feladatok ellátásával 
bízta meg. A feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése 
folyamatosan történik. Most vált időszerűvé néhány kertészeti és egyéb 
közterületi feladatokat ellátó munkagép beszerzése, mintegy 30 millió 
forint értékben. Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésében a társaság 
részére szerepel egy 50 millió forintos támogatási összeg. Ugyanakkor a 
beszerzés jellegére (a munkagépek a Társaság alaptevékenysége 
folytatásához szükségesek), illetve figyelemmel arra is, hogy a beszerzett 
eszközök a Társaság saját tőkéjének elemét fogják képezni, így 
támogatás helyett a szükséges forrásokat célszerű tőkeemelés formájában 
biztosítani a Társaság részére. 
 
 
 
Újpest, 2011. augusztus 29. 
 
 
        Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, 
mint az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Újpesti Városgondnokság Kft.) alapítója jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy 
 
   1, az Újpesti Városgondnokság Kft. törzstőkéjét 30 millió forinttal 
felemeli. A tőkeemelésre teljes egészében pénzbeli hozzájárulás 
szolgáltatásával kerül sor. 
A tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást, azaz mindösszesen 30 
millió forint pénzbeli hozzájárulást teljes egészében Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata, mint a társaság alapító tagja szolgáltatja. 



A tőkeemeléshez szükséges pénzbeli hozzájárulást a határozat 
meghozatalától számított 15 napon belül, a társaság pénzforgalmi 
számlájára történő átutalással kell teljesíteni. 
A tőkeemelést követően a felemelt törzstőke nagysága: 30.500.000,- 
forint, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata alapító tag 
törzsbetétének nagysága: 30.500.000,- forint lesz. 
 
   2, felhívja az Újpesti Városgondnokság  Kft. ügyvezetőjét, hogy 
haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változás 
cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói 
határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a 
szükséges jognyilatkozatok kiadására, és a tőkeemeléshez szükséges 
alapító okirat módosítás, egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 


