
ALAPÍTÓ OKIRAT

A|uIírott alapító a következők szerint állapítj a meg az alábbi korlátolt felelósségú társaság alapító okiratát:

l. A társaság cégneve, székhe!ye, telephelye(i), fióktelepe(i)

I.I. A tónasdg cégneve: Észak-Pest Megleí TerüIetfejleszlési Nonprolit Korltítolt Felelősségű Tónasóg (,végelszámolós alatt')

A tórsa§óg röviűtefl cégneve: ÉPMET KÍt (,,v.L")

1.2. A tarsaság idegen nyelvű cégneve: -

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -

1.3. A társaság székhelye: 2ó00 Vác, Köaarsaság út 34.

A tarsaság székhelye

a/ eeyben a központi ügvintézes helye is.

á/ nem azonos a központi ügyintézés helyével: -

1.4. A tánasag telephelye(i):

1.5. A társas.íg fióktelepe(i): -

1.6. A cég e-mail elérhetősége: info@vacholding.hu

2. A társaság alapítója

2.1. Név: -

Lakcím: -

Cégnév (név): Vác Varos Önkormányzala

Cégegy zékszím (nyilvri.rrtartasi szítn): 73 l 300

Székhely: 2600 Vác, Marcius 15. tér l1.

Képviseletre jogosult neve: Matkovich llona Zsuuanna polgdrmester

Anyianeve:f
Lakóhetye:-

3.1. Fötevékenység:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

7490' M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki íevékenység

3.2. Egy éb tevékenysegi kö(ök):

6203' Saímítógép-üzemeltetés

63 l l' Adatfeldolgoás, web-hoszting szolgáItatás

ó39 l' Hirugynökségi tevékenység

6420' Yagonkezelés

6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadasa, üzemeltetése

683 l' Ingatlanügynöki tevékenység

6832' Ingatlankezelés

6910' Jogi tevékenység
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ó920' Számv itel i, könyvvizsgálói, adószakértöi tevékenység

70l0' Üzletvezetés

702l' PR. kommunikáció

7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadas

7l l2' Mérnöki tevékenység, múszaki tanácsadas

7 | 20' Műszaki vizsgálat, elemzés

73l l' Reklámügynöki t€vékenység

7 320' P iac-, kózvélemény-kutatás

82l l' Összetett adminisáratív szolgáltatás

8219' Fénymasolás, egyéb irodai szolgáltatás

8230' Kon ferencia. kereskedelm i bemutató sz.ew ezése

8299' M.n.s. egyéb kiegészító üzleti szolgáltatás

8559' M.n.s. egyéb oktatas

4. A társaság működésének időtartama

A tárrsaság idötartama: a) határozztlan.

b)batározotI, ..........-ig

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társasíg törzstökéje 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint amely

a) 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzból,

b) - Ft, azaz fglin| nem pénzbeli vagyoni hozzájarulásbó| ál|.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozrájárulas szolgáltatasa körében a 6. pont lehetóséget ad arr4 hogy a cégbejegyzési kérelem

benyújtrásíig aágapénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, v€y acégbejegyúsi kérelem benyújtasáig be nem fizetett

pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli hataridőig szolgá|tassa, a tarsaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki

nem fizetett és a tag törzsbetétére az osrtalékfizetés szabáIyai szerint elszímolt nyereség a tag által teuesített pénzbeli vagyoni

hozzájárulással együtt el nem éri a törzstóke mértékét. A tag a még nem teUesített pénzbeli varyoni hozzájátulása összegének erejéig

helytall a társaság taftozísaiért.

5.3. A törzstöke teljesítésének megtörténtét azigyvezstő köteles a cégbíróságrrak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Vac Város Önkormárryzata

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a\Készpénz:3 000 000 Ft.

Cégbejegyúsig szolgá|tatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke atagpénzbetétjének l00 %o-4 asznlgáltatás módja: befizetés a tarsaság

péndorealmi sámlájára / a társaság házipénztírába.

A fennmaradó összeget:- -ig atársaság pénzforgalmi szírnlájára fizeti be.
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ó/ Nem pénzbeli vagyoni hozzájétrulás:

megnevezése: - értéke: - Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történó benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozájarulast te|jes egészében a társaság

rendelkezésére kelI bocsátani.

7.Űz|etrész

7. l. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társasag bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Azegyszemélyes társaság a saját üzletrészélnem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az úzlelíész felosáása vagy a törzstóke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és Így

többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapitó okiratot társasági szerzódésre módositani.

9. A nyereség felosztása

9.1 . Agazda§ry:i üársaság tevékenységébőlszÁrmaző nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem azagazdasági társaság

vagyonát gyarapítja.

l0. Az alapítói határozat, azalapitó hatásköre

l0.1. A taggyűlés hataskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az űgyvezrtéssel való közléssel válik

hatályossa. A legfóbb szerv hataskörét a tag gyakorolja.

l0.2, A legföbb szerv kizarólagos hatáskörébe tartozik:

. aszí,ínviteli törvény szerinti beszírnolójóválaagyásq

. olyan szrrződés megkötésének jóváüagyasa amelynek értéke a törzstöke legalább egynegyedét meghaladj4 illetóleg amelyet a

társaság saját tagiával, ügyvezetőjével, vary azok kőzelihozzátartozőlával (Prk. 8:l. §. (l) |.pont), illetve élettársával köt,

. az ügyvezető és felügyeló bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés azügyvezr'tő ellen indított

perekben a trá.rsaság képviseletéről,

. a pótbefizetés elrendezésre és visszatéfitése,

. a törzstöke felemelésének és lesállításának elhataroa{sa

. a felügyelö bizottsfu tagjainak megválasáása és díja-aísának megállapítás4

. a könywingáló megválasztÁsz visszahívás4 díjaá§ának megállapítása és a könyvvizsgáló kijelölése,

. a üírsaság megszünésének, átalakulásának, egyesülésének, beoIvadásának és szétválásanak elhatározisq valamint mas

gazy'lasőgi társas€ alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséról történó döntés,

. az alapító okirat módosítása

. elóvásárlási jog ryakorlása a tarsaság által,

. azelövásárlásrajogosultszemély kijelölése,

. az üzletrész kívülálló személyre történö átruház-ísárrál a beleegyezés megadas4

. eredménytelen árverés esetén döntés azizletrészlől,
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azúzletíész felosáásiához valóhozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,

a társas.Íg besámolójanak, ügyvezetésének, gazdálkodasának könyvvizsgáló áItal történő megvizsgálásának elrendelése,

az elismert vállalatcsoport létrehozásának elókészítéséről és az uralmi szerzódés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi

szerződés tervezetének jóváhagyas4

a társaság jogutód nélk ü l i megszún ésének, átalakulásának elhatriroás4

a törzstöke-emelés esetén a tagok elsőbbségijogá,rrak kizí.rrisa

törzstóke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlásrá.ra jogosultnak kijelölése,

törzstóke felemelésekor, illetve az elsóbbségi jog gyakorlasa esetén a törzsbetétek arrfuryától való eltérés megállapítás4

törzstóke lesállítasakor a törzsbetétek arárryától való eltérés megállapítás4

éves beszimoló jóvahagyasa

illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyetjogszabály a legfóbb szervkizfuólagos hatáskörébe utal.

I I. Az ü glveza ő/vég elsaímo I ó

I Ll. A tárcasdg végelszdmolója:

Végekzómoló:
Lakcím:
A megbízaűs *ezdő időpontja:

Az igyvezető az alapitó hozzáj6115ru n6l1u'

a társaság tevékenységi körébe esó üzletszerú gaztuági tevékenyseget saját nevében nem folytathat,

nem lehet korlátlanul felelós tagia a tarsasághoz hasonló tevékenyseget végzó más gazdasági tarsaságnak,

nem lehet vezető tisztségviselő a ársasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági tarsaságban.

A vezptő tisáségviseló az üg}vezetési tevékenysége során a gazdasilgi üársasfunak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
krirért való felelósség szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben, fiiggetlenül attól, hogy a károkozás oka a jogszabályok,
az alapitó okirat" az alapítói határozatok, vagy más ügyvezetési kötelezettsége megszegéséböl ered.

Feladatai és kötelezettségei különösen:

, ellátni a tá$a§íg ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az alapító hatfuozaÁi által megszabott

keretek köaitt

alapító által homtthatÁrozatokól folyamatos nyilvarrtartást vezetni (Határozatok Könyve)
, az alapitó kérésére köteles a tarsasag ügyeiröl felvilágosítást adni, a társaság üzlet könyveibe és irataiba a betekintést lehetövé

tenni,

' minden üzleti év végén a jogszabálybarr elóírt módon és hataridóben elkészíteni a társaság éves mérlegét, nyereség, illefue

voszteség kimutatiisát és ezeket az alapitó elé terjesáeni,
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. köteles az alapító testületi ülésére az elmúlt targyévre vonatkozó ügyvezetői beszámolót írasban előterjesáeni. amel;

tartalmaz7a a társaság gazdasági helyzetének értékelését és a jövőre vonatkoá javaslatait,

. az alapító elé terjesztendójavaslatok, ajanlások kidolgozás4

. gondoskodás a üírsasag könyveinek megfelelő módon történő vezetéséröl,

. vezsli atagokról, üzletrészekról ajogszabályokban elóírt módon ajegyzéket

. kidolgozza a társaság Működési Szabályzatát, mely az alapító jóváhagyrásával válik érvényessé.

. az ügyvezetönekjogában áll aTársaság két alkalmazottját aláírasijoggal felruházni.

Az alkalmazottak fe l etti m unkál tató i j o gokat az ügyv ezetó gy akoro lj a.

12. Cégvezető

l2.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor keríilhet.

ó/ nem kerülhet sor.

l 2.2. Cégv ezrtónek kinevezen munkavál laló(k) :

Név: -

Lakcím: -

Kinevels kezdő időpontja: -

l3. Cégjegyzés

I 3. I. Az önóIIó cégjegzésre jogosultak:

Zóbó Edina végelsúmoló

|3.2. Az cgyüttes égieryzesi joggal rendelkezők:

a/ Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégiegyzésre.

ó.) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak égiegyzésre.

l4. Könywizsgáló

Cégnév: PKI Könywizsgálő lroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégiegyzéks zám: |3 -O9 -07 067 5

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányr u. 6.

A könywizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Baracz Gabriella
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Kamarai nyilvántartási sáma: 006 l45

Anyjaneve:I

A megbízatás kezdő időponda: 20 l 8. június

A megbízatás lejárta: 202l. május 3 l.

l5. Felügyelőbizottság

l5.1. A társaságnál felügyelőbizottság válasaására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelóbizottság működik.

IS.2. A felüglelőbízottság tagjo:

Név: Roznaring Sóndor Mőrlon

Anyja neve: r
Lakcí*-

A megbízaós

d halórozotl ídőre

b) hatóroxatlan időre

szóL

A megbízalós kezüí időponlja: 2019. november ó.

A megbízatds lejárla: 2024. november S-

I5.3. Név: Jess Kínga

Ányia neve:f
Lakcím:-
A ttugbízatds

d hatórczpu időre

b) haórozatlan időre

szóL

A megbízads kuű iüíponlja: 2019. november 6.

A megbízalós lejdna: 2024. november 5.
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Név: Fehér Zsolt

Anyjaneve:I
Lakcíru*

A megbízltós

a) halórozotl ídőre

b) huórozatlan ídőre

szóL

Á megbízatós kezdő időpontja: 2019. november ó.

Á ttugbízltós lejórta: 2024. november 5.

16. Az egysége§ szabályoásra vonatkoá rendelkezések

Az alapitő kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes,
átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapjánműködjön.
Ezen erységes szabályrendszerhez igazodó működés biaosítja aá,hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakitott
rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapítő részére a működéséről, a társaságok vagyoni,
pénzügyi, jövedelrni helyzetéról azok alakulásáról és ennek alapján az alapítő megalapozott döntést tud.ion hozni a
társaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezpn cél megvalósulása érdekében az alapitó úgy rendelkezik, hogy a fulajdonában álló valamennyi gazdasági
társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer,
összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt
gazla§gi, pénÁigyi, műszaki, jogi és humán eróforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és
kommunikációs tevékenység is.

EÚrt az alapító űgy haároz,hogy az egységes szabályoási rendszer kialakítasa a Váci Városfejlesaő Kft mint
ügyvezető - feladata.
Azalapitó - mint azegyszsmélyes társaság egyedülitagia- a ftk. 3:l l2.§ (2) bekezdése alapján utasítja azúgyvezetőt,
hogy belső szabályzatait, elthez az egységes szabályrendszerhez igazítva alakítsa ki és a társaság irányításával
kapcsolatos feladatait a szabá|yzatok betartásával v égezze.

a) összehangolt sámviteli rendszer:

Az iigyvezstő a fentiekben rögzítettek figyelembe vételével jogosult meghatározni a ársaság sámviteli rendszerét,
sámviteli politikáját, az éves és egyéb beszímolók formáját, adatüartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembe vételével.

b) összehangolt pénáigyi rendszer:

Az igyvezntő jogosult dönteni a társaság pénzpiaci részvételéről. Az űgyvezető jogosult likviditási menedzselési
rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Azígyvezrtőjogosult a ársaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, besámoltaüísi rendszerének a
megbatározására, a menedzsment általános jellegű vagy esetenként besámoltatasára.

d) közös beszerzési rendszer:

Az úgyv ezstőjogosult a beszerzési rendszer meghatároására.

Vác Varos Önkormányzata alapító
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e) összehangoli informatikai rendszer kialakítása:

Az úgyvezető jogosult az irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülöáetetlen informatikai
rendszer kialakítására, ezen belül a táraság hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesaésére,
szoft ver rendszer hasmálatára.

fl irányítás alá vont vagyongazdálkodási. fejlesaési és beruhi2ási döntések:

Azügyvezetőjogosult ún. stratégiai befektetői döntések elókészítésére, új vállalkozási lehetóségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az úgyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasáására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét,

a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, béren kívüli
j uttatásrendszerét, egy séges iratm inta rendszert alak ít k i.

Az úgyvezstó jogosult a tarsaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerzódés megkötésére, módosítására,

felmondására.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az úgyvezető rendelkezik az egységes arculat kialakítasáról, fenntartásáról a ársaság üzleti tervében meghatiirozott
marketingforrás felhasználásáról. Az úgvezető jogosult az ún. szponzorációs döntéseket meghozni. Az íjgyvezető
j ogosu lt kommunikác iós stratégiát meghaüírozrr i .

pótbefizetés

A taggyűlés a vesáeségek fedezésére a tagok sámátra pótbefizetést írhat elő.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.500.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként 2 alkalommal írható elő (potbefizetés gyakorisága).

17. A társaság megszűnése

A társaságjogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése utálr fennmaradó vagyon azalapitót illeti meg.

l8. Egyéb rendelkezések

l8.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgari Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társasagot köte|ezi ana" hogy

közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céeközlönyben

b) atársaság honlapjan tesz eleget.

l8,2. A jelen alapitó okiratban nem szabályomtl kérdésekben a ftk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Vác, 2019. ................... hó ......... nap

Az a|apitó aláírása:

Név : Vác Varos Önkorm íny zata képviseletében Matkovich I lona Zsuzsanna polgármester

Azokiratotkészit€ttemésellenjegyzemVácon,2019...................hó.........napjánaVác,Naszáyútl8.V2.sámalatt Dr.NyiúraiJudit
ügyved KASZ: 360óó395, PMUK


