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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 2014. május 29-i rendes ülésén módosította a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratát, a döntéssel egy új szövegű alapító
okirat került elfogadásra.
A cég a határidőre (május 31.) benyújtotta a dokumentumokat a cégbíróságra, mely
hiánypótló végzést bocsátott ki. A végzésben az alapító okirattal kapcsolatban is
emeltek kifogást, így azt ismét módosítani szükséges.
A módosítás tervezetét a cég ügyvédje elkészítette és az előterjesztés mellékletét
képezi.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem:
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint
egyedüli tulajdonos nevében a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
(7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói
döntést hozza:
A Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
230/2014. (V. 29.)Kt. határozattal elfogadott alapító okiratának módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges aláírások megtételére.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szabó Loránd
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS,
amellyel a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár,
Kinizsi u. 37., 17-09-007169) egyedüli tagja a cég alapító okiratát módosítja, a Szekszárdi
Törvényszék 39. sz. végzésének 2. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
I.)
(„A gazdasági társaság rövidített neve nem felel meg a Ctv. 3. § (3) bekezdésében foglalt
szabálynak, ezért szükséges annak módosítása vagy mellőzése.
E körben utal a bíróság arra, hogy a cég formáját rövidíteni lehet a rövidített névben,
ellenben a nonprofit jelzőt nem. Ugyanígy a cég rövidített nevében alkalmazott vezérszó nem
azonos a cégnévben szereplő vezérszóval.”)
Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
1.) A társaság elnevezése
a.) A nonprofit korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) elnevezése (cégneve):
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
b.) A cég, mint átvevő társaság a beolvadt Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. (17-14000016), és a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. (17-09-006758) általános
jogutódaként is működik.
II.)
Külön felhívás nélkül az egyedüli tag az Önkormányzat megváltozott székhelyét
(Dombóvár, Szabadság u. 18.) az alapító okirat 2. pontjában átvezeti.
III.)
(A Ptk. 3:5. § e./ pontja szerint a létesítő okiratnak tartalmaznia kell a gazdasági társaság
részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre
bocsátásának módját és idejét. Mivel ez a csatolt létesítő okiratból hiányzik, a bíróság felhívja
a kérelmezőt a létesítő okirat e körbeli kiegészítésére.
Ptk. 3:5. § [A létesítő okirat tartalma]
A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl
meg kell határozni ...
e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a
vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;)

Az alapító okirat 7/a. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
7.) A törzstőke
a.) A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft azaz hárommillió forint.
A társaság törzstőkéje a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. beolvadása óta ötszázezer
forint volt. A beolvadási eljárás során csatolt, 2011. június 22-én kelt átalakulási tervnek
megfelelően az egyedüli tag átrendezte a társaság tőkeszerkezetét, a negatív
eredménytartalék megszüntetése érdekében. A végleges beolvadási mérleg szerinti teljes
vagyon a szintén becsatolt vagyonleltár szerint a beolvadás időpontjában (fordulónapján,
2011. IX. 30-án) a társaság rendelkezésére állt; a jegyzett tőke 500.-eFt értékben a
vagyonleltár szerint pénzbetét formájában.
Az egyedüli tag a társaság törzstőkéjét a 2014. május 29-én kelt alapító okirat
módosítással ötszázezer forintról hárommillió forintra, tehát kettőmillió-ötszázezer
forinttal felemelte a törzstőkén felüli vagyon felhasználásával. A törzstőke felemelésére a
fedezetet a társaság 2013. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolója
alapján biztosította (eredménytartalék formájában). A mérleg szerinti teljes vagyon is –
ingó és ingatlan vagyontárgyak, vagyis nem pénzbeli betét formájában – a törzstőke
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felemelésének napján a társaságnak hiánytalanul rendelkezésére áll.
IV.)
(A létesítő okirat 20. pontja szerint a felügyelőbizottság tagjait az egyedüli tag 4 éves
időtartamra választja, ugyanakkor a 19. pontban a három tagú felügyelőbizottság tagjai 3
éves időtartamra kerültek megválasztásra.)
Az alapító okirat 19/b. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
b.) A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság tagjai 2014. december 31. napjáig:
Kovács Károly (an: Dvorák Viktória, cím: 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 5/b.)
Zombori Sándor (an: Kálovics Julianna, cím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 7.)
Rózsai Györgyné (an: Szombath Márta, cím: 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt.
5.)
A felügyelő bizottság tagjai e tárgyú külön nyilatkozataik szerint a megválasztást
elfogadták.
V.)
[A létesítő okirat 23/c. pontjában akként rendelkezik a gazdasági társaság, hogy a jogutód
nélküli megszűnése esetén a felhalmozott vagyont közhasznú célra kell fordítani, és ennek
során a végelszámoló a Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Központ részére köteles átadni a
felhalmozott vagyont. Ez a szabályozás nincs összhangban a Ctv. 9/F. § (6) bekezdésében
foglaltakkal, ezért felhívja a bíróság a kérelmezőt, hogy fenti határidő alatt a társasági
szerződés 23. pontját hozza összhangba a Ctv. meghivatkozott rendelkezésével.
Ctv. 9/F.§ (6) Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód
nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a
megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat
rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon
a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.]

Az alapító okirat 23/b. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
c.) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, az egyedüli tag részére vagyonkiadást teljesíteni
nem lehet. A tartozások kiegyenlítése fennmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani
akként, hogy a végelszámoló a vagyont Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos
részesedésével működő, nonprofit gazdasági társaság, vagy önkormányzati intézmény
részére köteles átadni.
----------------Az alapító okirat egyebekben változatlan.
Jelen alapító okirat módosítást az egyedüli tag Képviselő-testülete a ...../2014. (...........)
számú határozatával jóváhagyta, annak aláírására a Polgármester felhatalmazta.
Kelt Dombóváron, 2014. június ...... napján.
______________________
Dombóvár Város Önkormányzata
képv.: Szabó Loránd Polgármester
Készítette és ellenjegyezte:
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