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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-i, rendkívüli (nyílt)
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (minden képviselő jelen van)
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat
Dr. Szinay József: Mivel a 3. napirendi pont a meghívó kiküldése után merült fel, ezért javasolja a
napirendi pontok sorrendjének változtatását.
A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása és pótbefizetés elrendelése
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester
2./ A Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratának kijavítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
3./ Részvételi jelentkezések értékelése a „Kincsem Istálló és udvarház felújítása, közösségi térré
való alakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.
(zárt ülés)

Napirendi pontok tárgyalása
1./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása és pótbefizetés elrendelése
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester
Markó József: A városvezetésnek nem áll szándékában, hogy több millió forinttal segítse a Kft.-t, mert
veszteséges. Valamikor a törzstőkét megemeltük, most a veszteségek miatt szükséges a törzstőke
leszállítása. Az új hulladékgazdálkodási rendszerben még vannak hiányosságok, a holding nem tudta
átvenni a számlázást a cégektől, mindenhol más nyilvántartás szerint dolgoztak, és ennek a kezelése
nehézkes. Ha kialakul majd a rendszer, akkor sem biztos, hogy ez a kis szervezet tovább tud majd
működni. A számlázást a holding még nem végezte el. Ahány település, annyi adatbázis volt, ezt
nyilván egyeztetni kell, viszont több hónap állt rendelkezésre.
Dr. Pintér György: A tavalyi év veszteségét kell finanszírozni. A 12 mFt törzstőke csökkentésről volt
szó. Az alapító okirat módosításához szükséges ezeknek a határozatoknak elfogadása, most
pénzmozgásról nem kell dönteni. A múltkori döntés végrehajtásához szükséges ezeknek a
határozatoknak a meghozatala.
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokról.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
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135/2016.(VIII.31.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164566., székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.)
egyedüli tagja az alábbi határozatot hozza:
1. Elhatározza, hogy a társaság 15.000.000.-Ft összegű törzstőkéjét 3.000.000.-Ft-ra (azaz
12.000.000.-Ft-tal) leszállítja.
A törzstőke nagysága a leszállítás előtt: 15.000.000.-Ft (Tizenötmillió forint)
Leszállított törzstőke nagysága: 3.000.000.-Ft
A tagok törzsbetéteinek a törzstőke leszállítás utáni mértéke: Göd Város Önkormányzata (2131
Göd, Pesti út 81.) törzsbetéte: 3.000.000.-Ft
A tőkeleszállítás indoka: veszteségrendezés.
2. A Ptk. 3:203.§-a alapján felhatalmazza az ügyvezetőt arra,hogy a törzstőke leszállításáról
szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül azt a nyilvántartó bíróságnak
bejelentse és intézkedjen a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő
hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.
A hirdetménynek tartalmaznia kell a törzstőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a
hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást,
3. Felhatalmazza az ügyvezetőket, hogy a társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első
közzétételével egyidejűleg közvetlenül a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldjön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői
136/2016.(VIII.31.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gödi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164566., székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.)
egyedüli tagja, az alábbi határozatot hozza:
Az alapító okirat 7. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést írhat elő.
A pótbefizetés legmagasabb összege: 15.000.000.- Ft.
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót
jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként 2 alkalommal
írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
Elfogadja ezen módosítással egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot és felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői

137/2016.(VIII.31.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164566., székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.) pótbefizetés
teljesítését rendeli el:
A pótbefizetés teljesítésének módja: a Társaság számlaszámára történő átutalással
Ütemezése: egy összegben 1.732.000.-Ft
A pótbefizetési kötelezettséget Göd Város Önkormányzata – mint a társaság egyedüli tagja –
teljesíti.
Forrás:
Határidő:
Felelős:

feladattal nem terhelt működési tartalék
Az alapító okirat pótbefizetés elrendelését lehetővé tévő
módosításának cégbírósági bejegyzésétől számított 15 napon belül
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői

Markó József: Napirendi pontokhoz nem kapcsolódóan két javaslata van a következő testületi
döntéseket illetően. Az egyik, hogy mint sokak számára ismeretes az egyik kolleganőnk családjában
történt egy súlyos baleset, ami még összefüggésben van ezen felül azzal, hogy a Huzella Iskola
konyhájában dolgozott a balesetet szenvedett kislány. Javasolja, hogy a család számára nyújtson
anyagi támogatást az önkormányzat, erről készítsen a hivatal munkatársa előterjesztést. A másik
javaslata, hogy a golfpályát vásárolja meg az önkormányzat. Ismerteti az erre vonatkozó
elképzeléseket. Van érdeklődés rá, most kellene ezt a lehetőséget kihasználni.
Lenkei György: Az első javaslathoz szeretné hozzáfűzni, hogy mint a Szociális Bizottság elnöke
egyetért a balesetet szenvedett család támogatásával.

2./ A Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratának kijavítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla: Az elmúlt napokban kaptuk a Magyar Államkincstártól a Gödi Kincsem Óvoda
alapító okiratára vonatkozó módosítási igényt. Jelezték, hogy mit kellene kijavítanunk. A legfontosabb
dolog, hogy telephely lenne az új 50 fős épület. Az új telephely a „Csalogány” nevet viselné a
csodakanca „barátjának”, a macskának neve után. Javasolja a határozati javaslatba, egy következő
francia bekezdést még betenni: „- Az intézményi férőhelyeket a székhelyén 345 főben, az új
telephelyen 50 főben állapítja meg.”
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozatról az
elhangzott kiegészítéssel.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
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138/2016. (VIII. 31.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 81/2016.(V.25.) Ök.
határozatában
- A 4.4. pont alatti 091120 kormányzati funkció szöveges megnevezését „sajátos nevelésű igényű
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai” szövegre javítja.
- A 6.2. pont alatt a feladatellátási hely megnevezését „Gödi Kincsem Óvoda” szövegre javítja.
- A 2132 Göd, Ady Endre út 14. sz. alatti új óvodai ingatlant az intézmény telephelyévé minősíti.
- Az intézményi férőhelyeket a székhelyén 345 főben, az új telephelyen 50 főben állapítja meg.
- Mindezen változásokat 2016. augusztus 31-i hatállyal kéri átvezetni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadja azt, hogy a 3./ Részvételi
jelentkezések értékelése a „Kincsem Istálló és udvarház felújítása, közösségi térré
való alakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják, melyről
külön jegyzőkönyv készül.
Markó József megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

K. m. f.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

