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Tárgy: Az Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft alapító okiratának módosítása.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft alapításának célja, hogy Újpest 
Önkormányzat munkáját, mint önálló piaci szereplő segítse, az alapító elhatározása szerinti 
feladatokat lehetősége szerint hatékonyan előmozdítsa. 
 
A Kft célja a jövőben nem csupán a Főtérrel kapcsolatos feladatok ellátása lesz, hanem az 
alapító szélesebb körű munkát vár a cégtől. Mindezért szükséges az alapító okirat módosítása, 
melyben a cég a feladatokhoz mért új tevékenységi köröket, valamint új ügyvezetőt, aki a 
jelenlegivel együtt látja el a feladatokat. 
 

Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft (továbbiakban Főtér Kft.) alapítója és tulajdonosa 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 

1. A Főtér Kft. –ben kettős ügyvezetést kíván létrehozni. A Kft. új második 
ügyvezetője: 
 
Vasa Zoltán  
lakcím:   
szül. hely idő:  
an:    
adószáma:   
aki feladatait 2010. december 10. napjától látja el,  

 
2.  A Főtér Kft ügyvezetői önállóan jogosultak a cég képviseletére és jegyzésére. 

Feladataikat a Képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 
 

Tili Lajos ügyvezető: A Közép Magyarországi Operatív Program Főtérrel 
kapcsolatos feladatainak végrehajtása és koordinálása. A 2010-évi mérleg 
elkészítése 
Vasa Zoltán ügyvezető: általános ügyvezető, a Főtér Kft. összes további 
tevékenységéből adódó feladat ellátása. 
 



3. A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Kft. tevékenységi körei bővülnek. 
Felkéri az új általános ügyvezetőt, hogy a városgondnoksággal, 
városüzemeltetéssel, zöldterület-fenntartással, parkgondozással- és építéssel 
kapcsolatos tevékenységi köröket emelje be a Kft. Alapító Okiratába. 

 
4. A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy jelen határozatban foglaltaknak 

megfelelően, illetve a korábbi személyi döntésekre figyelemmel az általános 
ügyvezető az Alapító Okiratot módosítsa. 

 
5. Felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 

6.  A Képviselő-testület egyben felkéri a társaság vezetését, hogy gondoskodjon 
ezen döntéseknek megfelelően, a Kft. ügyrendje és a társaság egyéb belső 
szabályzatainak módosításáról és azok jóváhagyatásáról. 

 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges 
jognyilatkozatok kiadására. 

 
Felelős: polgármester 
határidő. azonnal 
 
 
 

 
Wintermantel Zsolt sk. 

polgármester 
 


