
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
ELŐLAP

Előterjesztés címe: A Gödi Nonprofít Szolgáltató Kft. „v. a.” törvényességi felügyeleti eljárása

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd

Személyi érintettség esetén a zár 
Ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 04. 08.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

F

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
ICépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □ 

<íS->\jegyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki
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Balogh Csaba
Göd Város polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉSGöd Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
Tárgy: a Gödi Nonprofit Szolgáltató Kft. „v. a." törvényességi felügyeleti eljárása

Tisztelt Képviselő-testület!

A társaság végelszámolásáról Göd Város Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott 294/2021. (V. 19.] számú határozatával döntött. A határozat a végelszámolás kezdő időpontját a határozat keltével egyező dátummal határozta meg és megválasztotta a társaság végelszámolójaként Szmicsek Sándort, aki a 2021. november 29. napján megküldött iratával a végelszámolói tisztségre vonatkozó megállapodást felmondta.A végelszámoló lemondása a bejelentéstől számított hatvanadik napon vált hatályossá, figyelemmel arra, hogy a társaság működőképessége másik vezető tisztségviselő hiányában ezt megkívánta.A Képviselő-testület határidő belül nem választott új vezető tisztségviselőt, érdemben nem határozott a társaság jogi sorsáról, ezért a törvénysértő állapot jelenleg is fennáll.2022. február 24. napján megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék értesítése, amely szerint törvényességi felügyeleti eljárást indult, mert a végelszámoló a tisztségéről lemondott, a lemondását közölte az egyedüli taggal, de a társaság változást, illetve új végelszámolót nem jelentett be.A Képviselő-testület, mint a társaság alapítója jogosult és egyben köteles dönteni új végelszámoló megválasztásáról, illetve a Ctv. 113. §-a alapján elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének tovább folytatását, amennyiben a Törvényszék felhívására nem történik meg új ügyvezető vagy végelszámoló megnevezése abban az esetben a bíróság a felszámolást megindítja.A Képviselő-testület a 44/2022. (III. 3.] számú határozatával felhívott arra, hogy a végelszámolás megszüntetésére, a működés tovább folytatására és új vezető tisztségviselő megválasztására vonatkozó iratotÁlláspontom szerint indokolt a már megkezdett végelszámolási eljárás befejezése, figyelemmel arra a körülményre, hogy a végelszámoló a tevékenységét tulajdonképpen befejezte, a társaság tevékenysége és eszközei átadásra kerültek. Az Önkormányzat által gazdasági társasági formában gyakorolható tevékenységek, mint a Nyaralóházak 
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működtetése, a strand üzemeltetése, a Gödi Körkép kiadása, elvégzésére célszerűségi szempontok alapján javaslom új gazdasági társaság alapítását.Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő szíves elfogadásra.
1, számú határozati javaslat:.../2022. (........ } Ök. határozataGöd Város Önkormányzatának Képviselő-testületeA Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 15 napon belül az új vezető tisztségviselő (végelszámoló} megválasztására vonatkozó iratokat terjessze elő.A Képviselő-testület a 44/2022. (III. 3.} számú Ök. határozatot hatályon kívül helyezi.Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyzőHatáridő: azonnal

2. számú határozati javaslat:.../2022. (....... } Ök. határozataGöd Város Önkormányzatának Képviselő-testületeA Képviselő-testület elhatározza, hogy az Önkormányzat által gazdasági társasági formában gyakorolható tevékenységek, mint a Nyaralóházak működtetése, a strand üzemeltetése, a Gödi Körkép kiadása, új gazdasági társaság keretében történő elvégzésének az előkészítése céljából... fős eseti bizottságot hoz létre.A bizottság tagjai:...,... és...A Képviselő-testület felhívja a bizottságot, hogy javaslatait 30 napon belül terjessze elő.Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyzőHatáridő: azonnalGöd, 2022. április 8. Tisztelettel:
Balogh Csaba 
polgármester


