
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe:
Gödi Szolgáltató Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyébe hozott 
149/2022 (VII. 18.) Képviselő-testület határozat visszavonása és törvényes 
működésének helyreállítása

Az előterjesztés tartalma: Korábban megválasztott ügyvezető helyett új vezető tisztség megválasztása

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Lőrincz László

Az előterjesztést készítette:
Lőrincz László Híves Gábor

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

t

Az előterjesztés beadásának 
dátuma”: 70. xg
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 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: □ IGEN: 55
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

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

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: 0
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
anácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

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

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Á
N

Jegyzői ellenjegyzés:

^dolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:............................................................................

jegyző
K épviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

O-qfegyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Lőrincz László alpolgármestertől ‘sajtó tájékoztatható”

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október....... -ei....................... testületi ülésére

Tárgy: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyébe hozott 149/2022 
(VII. 18.) Képviselő-testület határozat visszavonása és törvényes működésének helyreállítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzata 43/2022. (III.3.) Képviselő-testületi határozat által felkérte Polgármester 
Urat, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” -hez (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.; adószáma: 
23110045-2-13) új vezető tisztségviselő (végelszámoló) megválasztására vonatkozó iratokat terjessze 
elő. Ennek hiányában a képviselő testület 149/2022. (VII. 18.) határozatot hozott, mely alapján új 
ügyvezető lett megjelölve. Ez a határozat nem került végrehajtásra, mert adott személy mégsem tudta 
elvállalni az adott feladatot.

Kérem a képviselőket, hogy 149/2022. (VII. 18.) Képviselő-testületi határozat kerüljön visszavonásra 
és új ügyvezető személyére tegyenek javaslatot, aki megválasztása esetében munkához is láthatna.

határozati javaslat

...72022 (....... )

Göd Város Önkormányzata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testületé úgy dönt, hogy a 149/2022. (VII. 18.) Képviselő
testületi határozat visszavonja.

Felelős: Balogh Csaba polgármester
Határidő: Azonnal
Forrás: NINCS

határozati javaslat

...72022 (....... )

Göd Város Önkormányzata

a Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” (2131 Göd, Pesti út 81., cg. 13 09 
143648., adószáma: 23110045-2-13.) 2021. május 19. napjával, mint a végelszámolás kezdő 
időpontjával megindított végelszámolást a cég megszüntetése nélkül megszünteti, egyúttal a mai 
nappal elhatározza a működés tovább folytatását a 2006. évi V. tv. 113. § alapján. A végelszámolás 
befejezésének a napja 2022. július 18.

A társaság végelszámolója, Szmicsek Sándor ... szám alatti lakos a 2021. november 29. napján kelt 
iratával a végelszámolói tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést felmondta.



A Képviselő-testület rögzíti, hogy a végelszámolóval a 2021. május 19. napján megkötött megbízási 
szerződésben meghatározott összegű megbízási díj fennmaradó részét a végelszámoló részére teljesíti.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a mai nappal önálló, új ügyvezetőnek 2022. október.......
napjától kezdődően 2023. március 31. napjáig határozott időtartamra....................................................
... szám alatti lakost választja meg, aki a tisztségre szóló megbízást külön íven szerkesztett okiratban 
fogadja el. Az ügyvezető megbízási díja bruttó 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint összeg havonta, 
melyet havi 26.000,- Ft szociális hozzájárulási adó terhel. A megbízási díj havonta utólag esedékesen, 
minden hónap 5. napjáig fizetendő.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető jelen határozat mellékletét képező megbízási 
szerződését az alapító képviseletében aláírja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékletnek megfelelően módosított Alapító 
Okirat aláírására és a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő előterjesztésére.
Felhatalmazza a polgármestert az esetleges hiánypótlást teljesítse, az e körben szükséges iratokat - a 
Képviselő-testület értesítése mellet - aláírja.

Felelős: Balogh Csaba polgármester
Határidő: Azonnal
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 14. melléklet 31. sora



Nyilatkozat

Alulírott Turcsán Szabolcs

kijelentem, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét elválalom, velem szemben 
összeférhetetlenség vagy egyéb kizáró ok nem áll fent.

Göd, 2022. október 7.
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aláírás



- ügyvezetői tisztség ellátására -

amely létrejött egyrészről Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.

cégjegyzékszám: Cg. 13-09-143648

adószám: 2311045-2-13

az alapító képviseletében: Balogh Csaba polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: megbízó)

másrészről:

lakcím:

anyja neve:

születési ideje:

szig. szám: ........................................... .......................

bankszámlaszám: ......... .......... .............. ...... ..........................

mint megbízott (a továbbiakban: megbízott)

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A .....  számú Ök. határozattal a megbízó elhatározta a társaság működésének a továbbfolytatását és

ügyvezetőnek.......... ....... ................................ szám alatti lakost választotta meg, aki ezen tisztségéből

eredő feladatait megbízási jogviszony keretében látja el.

2. A megbízás tárgya

A megbízó ezennel megbízza a megbízottat a társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, aki azt

elfogadja.

Az ügyvezetői megbízás keretében a megbízott főbb feladatai az alábbiak:

a) ellátja a megbízó ügyeinek intézését, a megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a 

társaság operatív vezetéséről.

b) önállóan képviseli a megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más 

hatóságok előtt.

c) önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.



d) irányítja megbízó gazdálkodását, gondoskodik továbbá a megbízó birtokában és kezelésében lévő 

vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról.

e) gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről.

f) határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente 

legalább egyszer a taggyűlés előtt beszámol az adott üzleti évről.

g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a megbízó munkavállalóival kapcsolatban.

h) határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, 

továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az 

állam, mind harmadik személyek irányában.

i) nyilvántartást vezet a megbízó tagjairól (tagjegyzék).

j) a megbízó taggyűlésével kapcsolatban:

előkészíti megbízó taggyűléseit;

összehívja a megbízó taggyűléseit, kivéve, ha törvény vagy a létesítő okirat ettől eltérően 

rendelkezik;

végrehajtja a megbízó taggyűlése által hozott határozatokat;

- jegyzőkönyvet készít a taggyűlésről, majd a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek választott 

valamely taggal együtt aláírja;

folyamatos nyilvántartást vezet a taggyűlésen hozott határozatokról (határozatok könyve), 

melybe a határozatokat - azok meghozatala után haladéktalanul - bevezeti;

a megbízó bármelyik tagjának kérésére hitelesített másolatot készít a határozatokról.

k) ellátja megbízó könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vitelét.

l) a megbízó tagjainak kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és 

irataiba való betekintést lehetővé tenni.

m) ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és a társasági 

szerződésben meghatározott további feladatokat.

3. Összeférhetetlenség

A megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. 

Amennyiben a megbízottat más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik 

ki, a megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja megbízót. 

Amennyiben a megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a 

Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért.

4. Megbízási díj

A megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó 200.000 Ft, azaz kettőszázenezer forint 

összegű megbízási díj illeti meg.

A megbízott igényt tarthat továbbá a tisztsége ellátása során felmerülő költségei megtérítésére.
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A megbízó a megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap ötödik napjáig fizeti meg megbízottnak, 

egyösszegben, megbízott számlájára történő átutalás útján.

A megbízott nem részesíthető díjazásban a megbízó ellen folytatott felszámolási eljárás alatt, a megbízó 

fizetésképtelenségét megállapító jogerős bírósági határozatot követően a felszámolási eljárás 

befejezéséig.

5. Felelősségi szabályok

A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a végelszámolás 

alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek 

megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.

6. Titoktartási kötelezettség

A megbízott köteles a megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási 

kötelezettség terheli a megbízottat minden olyan, a megbízóval, annak tevékenységével kapcsolatos 

információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott a megbízott tudomására. A 

titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnését követően is fennmarad.

7. A megbízási szerződés megszűnése

A jelen megbízási szerződést a felek határozott időre 2022.......... napjától 2023........ .......napjáig kötik,

amelynek az elteltével a szerződés megszűnik.

A megbízott megbízása megszűnhet továbbá a lejáratot megelőzően:

a) megbízó által történő visszahívással,

b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

c) megbízott lemondásával,

d) megbízott elhalálozásával.

A megbízott tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a megbízó működőképessége ezt megkívánja, 

a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a megbízó 

taggyűlése az új képviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni 

tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, 

illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A megbízott az ügyvezetői megbízás időtartamának lejártát követően megbízó taggyűlése által - akár 

többször is - újraválasztható, illetve bármikor visszahívható.

8. Egyebek

A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint a megbízó társasági szerződésének rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják.
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A szerződést a..... számú Ök. határozat alapján az alapító tag törvényes képviselője írja alá a társaság,

mint megbízó részéről. Göd,

2022.................. .

Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 
megbízó képviseletében

Balogh Csaba polgármester

megbízott


