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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságnak immár kizárólagos tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata. Erre
tekintettel a testület a júniusi rendes ülésen elfogadta a cég új alapító okiratát, mivel
további tag hiányában a cég létesítő okirata már nem a társasági szerződés. Az új
okirattal a cég elnevezése is módosul, mégpedig Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságra.
A cég ügyvédje, dr. Tormási Anita által elkészített és a június 30-án elfogadott alapító
okiratban a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága néhány apróbb korrekciót kér
hiánypótló végzésében az alábbiak szerint:
A nonprofit jelleg nem tartozik a cégformához, ezért annak rövidítése nem lehet nkft.,
vagyis az új rövidített név nem lehet Tinódi Ház Nkft. (ahogyan az a június 30-án
elfogadott okiratban szerepel), hanem Tinódi Ház Nonprofit Kft. Ezen kívül az
egyszemélyes jelleg miatt a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörök közül
törölni kell a tag kizárásának kezdeményezését (14/am. pont), valamint az alapító
okirat 19/a. pontja is pontosításra szorul, figyelemmel arra, hogy a cégnek egy
ügyvezetője van, és a cégjegyzésről szóló 19/a pont még több ügyvezetőt említ a
cégjegyzési jog kapcsán.
A végzésben a bíróság úgy foglalt állást, hogy Boruzs Gábor üzletrészét az
elővásárlási jog gyakorlására jogosult Dombóvár Város Önkormányzata június 9-én
szerezte meg, erre figyelemmel a változásbejegyzési kérelemhez szükséges
nyomtatványon a tag törlésére irányuló kérelemnél változás időpontjaként 2016. június
9. napját kell szerepeltetni.
A korrigált dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos
nevében a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 25., cg.: 17-09-007311) tekintetében az alábbi alapítói döntést
hozza:
A Képviselő-testület a társaság egyszemélyessé válása miatt a 295/2016. (VI. 30.) Kt.
határozattal jóváhagyott, a társasági szerződés helyébe lépő alapító okiratot - mellyel
a társaság elnevezése Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-re módosul – és a
létesítő okirat módosítást a melléklet szerint fogadja el a Szekszárdi Törvényszék
Cégbíróságának 17-09-007311/67 számú hiánypótló végzésére tekintettel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létesítő okirat módosítás és az
alapító okirat aláírására, továbbá megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a
cégbíróság felé történő benyújtás iránt.
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