
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült Budapest Fővaros VIII. kerül et Jőzsefvźrosi onkorm ányzat Képviselő-testület 2015.
ápľilis 16-án (csütörtök) 8.00 órakor a lőzsefvtrosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as

taĺ gy a|őj ában me gt aľtott 4. ren d kívii li ü1é s éro l

Napiľend 4l2. pontja
Javas|at a Kisfalu Józsefuáľosi YagyongazdáIkodĺó Kft. társasági
fo ľmaváltás áva l kap cs o lato s diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj es ztés, |. SZ. MELIÉKLET poľrÉzgesÍľÉssľr1
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ Hĺľlĺo s ÍľBTT S ZóToB B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
99t20rs. (w.16.) 12IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület, mint a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazđá|kodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatźlrozat 1. mellékletétképezo, az áta|aku|ó jogi szemé|y, azaz a Kisfalu
Józsefuárosi VagyongazdáIkodő Kft. átalakulási tervét, és annak mellékletét képező
vagyonmérleg-teľvezetét, vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó)
vagyonmér|eg-tervezetét, vagyonleltár-tervezetét, az azokdloz kapcsolódó
kĺinywizsgálói j elentéssel együtt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április 16.

2. a) elfogadja ahatározat 2. mellékletétképezojogutód jogi szeméLy a|apszabá|yát.
A létrejövő zrt. cégneve: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zźrtkonien Mfüödő
Részvénytarsaság, rövidített neve: JGKZrt., székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-
67., a táľsaság alaptőkéje l62.000.000,- Ft, mely azonos méľtékű készpénzbetétbo| áII,
a táľsaság alaptőkéje 162 đb 1.000.000,- Ft névértékű, névľe szóló törzsľészvényből
áI|.

b) fe|hatalmazza a Tźrsaság ügyvezetőjét (Igazgatőság elnökét) az egységes
szerkezetu a|apszabźiy elkészítésére, fe|hata|mazza a po|gármestert az egységes
szerkezetu a|apszabá|y a|áirásźna, valamint a felhatalmazza a Tĺĺľsaság ugyvezetojét
(Igazgatősáe elncikét) a sztfü séges cégj ogi intézkedések megtételére.



Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2015. április 16., b) esetén cégjogi előírások a|apján

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztáty, Kisfalu Kft.

^ 
99l2015.(ry.16.) képviselő.testůileti határozat mellékleteit a jegyzőktinyvi kivonat

m elléklete tarta|mazza.

Kmf.

Danada-Rimán Edina s. k.
jegyző

Dľ. Kocsis Máté s. k.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 2017. iúnius 20.

Dľ. Dabasi


