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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľos onkoľmányzat Képviselő-testületének
Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsága 

í_
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály , b .hV :)/. .sz. napirend

ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2015. máľcĺus 02-ĺ üléséľe

Táľgy: Javaslat a Kisfalu Kft. alapító okiratának módosítására

Elóterjesztő: Pénzes Attila iigyosńtiyvezeto
Készítette: Lendvay Jőzsefugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tĺárgyalni.
A dontés e l fo gadá sáh oz e gy szer u szav azatÍobbs é g s zi'iks é ge s.

Melléklet:
Alapító okirat módosítása

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselőtestület 44lf0|5. (II.l9.) számű határozatával döntött a Józsefuárosi Parkolás-
üzemeltetési Szolgálat jogutód nélküli megszűntetéséről és arról, hogy a paľkolás-üzemeltetési
feladatot a Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó Kft' útján |áújae| 2015' április 01. napjától'

A Képviselő-testĺilet 45/2015. (['19.) szám,ű hatźtrozatáva| e|határozta tovźbbá a Kisfalu Kft.
formaváltással töľténő źúa|akitását is. A Kisfalu Kft. vezetése megkezdte a foľmaváltáshoz szükséges
feladatok végľehajtását, így elkészi|t a társaság f0I4 évi zárőmér|ege, és elkezdte a parkolás
gazdálkodással kapcsolatos feladatok áwételét, amelyet a Képviselő-testület döntésének értelmében
f015.03.31-ig be is kell fejeznie.

Ezze| osszefiiggésben és az t$fajta feladatokhoz igazodő cégmenedzsment irányítási struktúľájához
igazodőan szükséges a formaváltás (ZrÍ.) időtartamára. annak rilegtöľténtéig is kiterjedő hatállyal
rendezni azavarta|an napi működés biaonsága érdekében a cégképviseleti jogokat. A társaság alapító
okiľatának jelenleg hatályos szövege, a táľsaság ágazati vezetőinek (parkolás gazdálkodás,
vagyongazdálkodás) nem biztositja az önálló cégtregyzés lehetőségét, ami a napi működésben
zavarokat okozhat. A jelenleg hatályos a|apitő okirat csak az ugyvezetőnek biĺosít önálló' illetve a
társaság tigyvezetóje źůta| fe|hata|mazott két dolgozójának egytittes aláírási jogot. Igy a jelenleg
hatályos a|apítő okirat hatźiya a|att a vagyongazdálkodásért és a paľkolás gazdá|kodásért felelős
ágazati igazgatők napi működési és feladatkĺjrükben sem jegyezhetik önállóan a céget.

Ezért a jelenleg hatályos szabá|yozźst egészíti ki a jelen a|apitő okirat módosítása a korábbi
cégtregyzési szabályok megtartása mellett azza| a b.) ponttal, hogy a társaság két tęazati igazgatői
címmel rendelkező munkavállalója önálló cégjegyzési jogot kapna, amit a társaság belső szabályozása
éľtelmében az igazgatők csak feladatköri'ikben gyakorolhatnak.

A társaság fe|adate||átásának bizonsága érdekében szükséges és indokolt a képviseleti jog azonna|i
rendezése, a társaság a|apitó okiratának mellékletben szerepló módosításával.

II. A beterjesztés indoka

A dönté s me gho zata|źtr a a T iszte|t B i zottság j o go su lt.

ilL A dtintés cé|ja' pénzügyi hatása

A Kisfalu Kft. két ágazati igazgatői címmel rendelkező munkavállalója önálló cégjegyzési jogot kap,
amit a társaság belső szabályozźsa értelmében azigazgatők csak feladatkörükben gyakorolhatnak.

A dontésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásárólszóló 66lf0|f . (xľ.13.) onkormányzatirendelet 49. s (3) bekezdésén alapul.



Mindezek a|apjźn kéľem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Hatáľozatijavaslat

...'.l20I5.év (.........hó........ nap) szémľĹl Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsźąi
határozat:

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdá|kodő Kft. a határozat mellékletét képezó alapítő
okiratának módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5 ' mźrcius 02.

2. felkéri a Polgármestert ahatározat me||ék|etétképező alapító okirat módosításának aláirásćlľa, és
ezze| osszhangban kéri azonnali intézkedését az alapító okirat módosításának a cégsegyzékbe
tĺjrténo bejegyeztetéséről, és aza|apitő okiľat egységes szerkezetbe foglalásáról.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: f015. március 02.

3' felkéri a táľsaság ügyvezetését a cégjegyzéssel kapcsolatos belső szabá|yzatainak az a|apitői
dĺjntés se| összhan gban lévő módos ításainak źttv ezetésére'

Felelős: a Kisfalu kft.. igazgatőja
Határidő: 20|5. március 05.

A döntés végrehajtását végző szęrvezeti egység: Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,
Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesńés előkészítőjénekjavaslata akozzététe|
módjára: nem indokolt hirdetőtáb|źn honlapon

Budapest,20|5'február26. G
Pénzes Attila

ugyosztá|yvezetó
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l. sZ. melléklet

Alapító okĺľ at mődosítása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testület
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága (1082 Budapest, Baľoss ll' 63-67.) a KISFAI.II
Józsefuáľosi Vagyongazđá|kođő Kft (szélĺľrely: 1083 Budapest, Losonci L|. 2., cg: 01-09-
265463) (a továbbiakban: társaság) egyszemélyes tulajdonosa képviseletében, a2015. március
2-ántartott ülésén hozott ,....,l20I5. (III.02.) számuhatźtrozatával atáĺsaság Alapító okiľatát
az a|źlbbiak s zeľint mó d o sítj a :

l 'l Az Alapító okiľat 2.l pontjában a telephelyek felsorolása az a|ábbival egészül ki:

1084 Budapest, Német v I1-I9.

2.l Az Alapító okirat 1 1./ pontja helyébe a következő szĺiveg lép:

11. A táľsaság cégiegyzése

A taľsaság cégsegyzése akként történik, hogy a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégneve aIá
a.) az lj;gyv ezető igazgatő önállóan,
b.) a társas ágnáI igazgatői beosztású dolgozók a j o gkĺirükben önállóan,
c.) az igyvezeto által felhatalmazott két dolgozó - a felhatalmazźs szeľinti ügyekben és

korlátozással - egyĹittesen
irja a|á a nevét a hitelęs céga|áírtsínyi|atkozat(ok)nak megfelelően.

3,l Az Alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei vźitozatlan tartalommal továbbra
is hatályban maradnak.

Budapest, 2015. március 2.

Budapest Főváľos VIII. Kenilet
Józsefu áro si onkoľmányzat

Dr. Kocsis Máté polgármester
alapítő

Ellenjegyezte:


