ALAPÍTÓ OKIRAT
Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság vdltozásokkal
e g vs

ége s s ze r k ezet be fo g lalt alap ító ok iratat

1.

1.1.

A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A társaság cégneve: Váci Városfejlesztó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A

1.2.

:

tá,rsaság rövidített cégneve:

váci városfejlesaó l(ft.

A társaság idegen nyelvű cégneve:

-

A társaság idegen nye|vű rövidített cégneve:1.3.

A ársaság szekhelye:2600Yác, Köáársaság

út 34.

A ársaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézéshelye is.

b) nemazonos a központi ügyintézéshelyével: -

1.4.

A társaság

telephelye(i):

(*törölve)
2600 Yác, Deákvári fasor 2.
2600 Yác, Zrinyi utca 9.

1.5.

A tírsaság fióktelepe(i): -

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

2.

A társaság alapítója

2.1. Név: Lakcím: Cégnév(név): Vác Város Önkormányzata

Cégjegyzéksám (nyilvántartasi sám):

73 l 300

Székhely:2600Yác, Március l5. tér l l.
Képviseletre jogosuh neve: Matkovich llona Zsuzsanna polgdrmester

Anyjaneve:E
Lakcím:-

Vác Város Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgtfu,mester
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3.
3.1.

Főtevékenység:

A társaság tevékenységi köre(i)

6420'Yagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységikö(ök):
0l6

l'

Növénytermesztési szolgáltatás

0220' Fakitermelés
0240' Er dészeti szo lgáltatás

16l0' Fűrészárugyártás

l2' Nyomás (kivéve: napilap)

l8

l8 l

l8

3' Nyomdai előkészítő tevékenység

l4' Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

2370' Kőmegmunkálás
2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3l

0l'

3l

02' Konyhabútorgyártas

Irodabútor gyártása

l09' Egyéb bútor gyártása

3

3600' Víáermelés, -kezelés, -elláás
3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38l

l'

Nem veszélyes hu|ladék gyűjtése

38l2' Veszelyes hulladék gyűjtése
383l' Használt eszköz bontása
3

832' Hulladék újrahaszrosítása

3900' Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4l l0' Épületépítésiprojekt szervezése
4120' Lakó- és nem lakó épület építése

42ll'

Út, autópálya építése

4213' Híd, alagút építése

422l' Folyadék sállítására szolgáló köznrű építése
4222' Elektromos, híradás-technikai célúközrnű építése
431

l'

412'

Bonás
Épitésiterület előkészítése

432l' Villanyszerelés
43

22' Y iz-, gáz-, fútés-,légkond i c i oná

ló- szere l és

4329' Egyéb épületgépészeti szerelés

433l'Vakolás
4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333' Padló-, falburkolás
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4334' Festés, üvegezés
4339' Egyébbefejező építésm.n.s.

l'

439

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399' Egyéb speciális szaképítésm.n.s.
4520' Gépjármű javítás, - karbantartás
49 3

l'

Város i,

93

9'

M.

494

l'

Közúíi árusállítás

4

n.

e

l

őváros i

sár azfoldi személysál l ítás

s. egy éb sár azFoldi szemé lysál l ítás

4942' Költózteíés
52

|

522

0' Raktározás, tárolás

l'

Szárazfti

ld

i szál l ítást kiegészítő szolgáltatás

58l9' Egyéb kiadói tevékenység
6203' Sámítógép-üzemeltetés

l'
639 l'
63 l

Adatfeldolgoás, web-hosaing szolgáltatás
Hírügynökségi tevékenység

6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, iizemeltetése
683

l'

Ingatlanügynöki tevékenység

6832' Ingatlankezelés

69l0'Jogi tevékenység
6920' Sámvite l i, könywi zsgálői, adószakértói tevékeny ség

70l0' Üzletvezetés

702l'PR, kommunikáció
7022' Üz|etviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7l l
7l

l'

Építésznérnökitevékenység

l2' Mérnöki

tevékenység,műszaki tanácsadás

7l20' Műszaki vizsgálat, elemzés
73l
7

l'

320'

77

l

77 l

l'

Reklámügynöki
P

tevékenység

iac-, közvélemény-kutatas

Személygépjármű kölcsönzés

2' G épjárműkö lcsönzés

7732' Epítőipari gép kölcsönzese
7739' Egyéb gép,tárgyi eszköz kölcsönzése

78l0' Munkaközvetítés
7820' Munkaerő kölcsönzés
78

3

0' Egyéb emberierőforrás-e lláüís, - gazdálkodás

80l0' Személybiaonsági tevékenység
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8|2

l'

Általános épülettakarítás

8122' Egyéb épüIet-, ipari takarítás
8129'Egyéb takarítás
8l

30' Ztildterület-kezelés

82l
82

l'

Összetett adminisfiatív szolgáltatás

l9' Fénymásolás,

egyéb irodai szolgáltatás

8230' Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299' M.n.s. egyéb kiegésziíő íjzleti szolgáltatás
8559' M.n.s. egyéb oktatás
9004' Művészeti létesítmények működtetése
93
9

l9' Egyéb sporttevékenység

529' Egy éb személy i-, hááarLísi cikk

j av

ítasa

3.3. (törölve)

4.

d

A társaság időtartama:

A társaság működésének időtartama

hatirozatlan.

b)

hatíromtt

..........-ig.

5.

5.1.

A társaság törzstőkéje
a)

A társaság törzstőkéje

3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, amely

3 000 000 Ft, azazhárommillió

forint készpénzből,

b) - Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulasból áll.
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájáru|ás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési
kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjénekfelénélkisebb összeget fizessen meg, vagy

a

cégbejegyzési kérelem

benyújtásáig be nem ftzetett pénzbeli vagyoni betétjét atagegy éven tuli határidóig szolgáltassa, a társaság mindaddig
nem fizet osáalékot a tagnak, amíg a ki nem ftzetett és a tag törzsbetétére az osztalékftzetés szabályai szerint elsámolt
nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.A tag a még nem
teljesített pénzbeli vagyoni honáiárulása összegének erejéig helyáll a társaság tartozásaiért.
5.3. A törzstóke

teljesítésénekmegtörténtét azügyvezstő köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6.

A tag tötzsbetétje

Név (Cégnév):Vác Város Önkormanyzata

A törzsbetét összege:

3 000 000 Ft

A törzsbetét össz€tétele:
a)Késryénz:3 000 000 Ft.
Vác Varos Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Azokiratotkészít€tt€mésellenjegyzemVácon,2019.
KASZ: 3ó06ó395, PMúK

hó.....,...napjánaVác,Naszályút18.|/2.sámalatt

Dr.NyitraiJuditugyvéd

Cégbelegyzésig szolgáltatandó összeg; 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének|00
befizetés a társaság pénzforealíniszámlájára

A fennmaradó
ö,)

/a

o/o-a,

a szolgáltatás módja:

társaság házipénztárába.

összeget :- -ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

Nem pénzbeli varyoni hozájáru|ás:

megnevezése: -értéke:- Ft.
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz

történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásí teljes egészébena

tarsaság rendelkezésérekell bocsátani.

7. üzletré:sz

7.1 .

A

meg.

társaság bejegyzesét követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot azúzletrész testesíti

A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8.

Az üzletrészek átruháása, felosztása

8.1. Az eryszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2.Haazegyszsmélyes ársaság azúzletrész feloszása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki

és

így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szeródésre módositani.

9.

9.1.

A nyereség felosztása

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára firyelemmel kifizetést a társaság fennállása
ataltkiziró|ag a tárgyévi adőmtl eredményból, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészitettárgyévi adózotí
eredményból teljesíthet, Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a üíLrsaság helyesbített saját tókéje nem éri el vagy a

kifizetés követkeaében nem érnéel a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság
fizetőképességét.

9.2.

Az§gyvezetőjogosult

/ nem

iogosult osáalékelőleg fizetéséről határoani.

l0. Az alapítói baározat

l0.1. A

taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az a|apítőhaározatta| dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban

értesíti.

|0.2. Az

alapitó kiárólagos hatáskörébe tartozrrak mindazok a kérdések,amelyeket a törvény a taggyűlés kiárólagos

hatáskörébe utal.

11.

l

1.

l.

A társaság ügyvezetésére

és képviseletére

^z
jogosult

ügyvezető
ügyvezetoje:

Név: Zábó Edina
Születési ia"j",

E
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Anyja születési neve:

Az

úgy v ezetői

E

megbízaás

a) határozott időre.

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:20l8. október l.

A megbízatás lejárta: 2O23. szeptember

30.

A

vezető tisaségviselő a társaság ügyvezetését megbíási jogviszonyban / munkaviszonyban lá§a el.

ll

.2. Az

úgyv ezető(k) fi zetésképességi nyilatk ozl't tételéíeköteles(ek).

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
q) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

l2.2. Cégv ezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: Lakcím: Kinevezés kezdő időpontja: 13. Cégiegyzés

13.1.

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Zábó Edina
Név: -

l3.2. Az

együttes cégjegyzésijoggal rendelkezők:

a/ Név: és

Név: együttesen jogosultak cégjegyzésre.
á/ Név: és

Név: együttesen jogosultak cégsegyzÉsre.

14. Felügyelőbizottság

l4.1. A társaságnál

felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

Vác Város Önkormányzata alapító
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I1.2.

A felügteltíbizottsdg tagjai:

Név: Routaring Sdndor Mdrlon

Ányjaneve:I
Lakcím:

A megbízatás

d

hoíórozolt időre

b) haíáro7atlan időre

szóL

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november
A megbízatás lejdrta: 2024. november

6.

5.

Név: Fehér Zsolt

Anyjaneve:I
Lakcím:

A megbízatós

d

hatórozoa időre

b) hatdrozallan időre

szóL

A megbízaűs kadő időpontja: 2019. november
A megbízatds lejórta: 2024. november

6.

5.

Nev: Kószonyi Kóroly

Anyjaneve:I
Lakcím:
A megbízalós

d haűrozotl

időre

b) hatdrozallan időre

szóL

Á megbízatds kezdő ídőpontja: 2019. november
A megbízatds lejdrta: 2021. november

5.

15.
Cégnév:PKI Könywixgáló

6.

Könywizsgáló

lroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég| egyzéks zÁm: 13 -09 -07 067 5

Szekhely:

2

l20 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

A könyvvizsgálat elvégzÉséértszemélyébenfelelős természetes személy neve: Dr, Baracz Gabrielta
Kamarai nyilvántartási szíma: 006 l 45
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Any,janeve:

E

Amegbízatás kezdő időpontja:20l8. június l.

A

megbizatás lejárta: 202l. május 3 l.
16.

A

A társaság megszűnése

társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítéseután fennmaradó vagyon az alapítőt illeti meg.

l7. Egyéb rendelkezések
|'1.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi

arra, hogy közleményt tegyen kőzzé, a társaság e kötelezettségének
a,)

a Cé8J<özlönyben

b) a társaság honlapján tesz eleget.

l8. Az e5lséges szabályozásra vonatkozó rendelkezések

Az alapitó kiemelt jelentöséget fulajdonít annak, hogy

a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes,
átlátható, erységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszrr alapján működjön.
Ezen erységes szabályrendsz.erhezigazodó működés biaosítja aá,hogy a társaságok erységes elvek mentén kialakított
rendszer alapjan ánekinthetö információval tudjanak szolgálni az alapitó részÉrea működéséről, a társaságok vagyoni,
pénzüryi, jövedelrni helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján az alapítő megalapozott döntést tudjon homi a
uí,rsaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezen cél megvalósulása érdekében az alapiíó úgy rendelkezik, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági
uírsaságnál egységes és összehangolt szírnviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer,
összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt
gazÁasági, pénzüryi, műszaki, jogi és humán erőfomís menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és
kommunikációs tevékenységis.

Eúrt az alapító úgy határoz, llogy az egységes szabályoúsi rendszer kialakítása a Váci Városfejlesaö Kft feladata.
Azalapító - mint azegyszsmélyes társaság egyedüli taga- a ftk. 3:l l2.§ (2) bekezdése alapján utasítja azűgyvezetőí,
hogy belső szabályzatait, ehhez az egységes szabályrendszerhez igazitva alakítsa ki és a órsaság irányításával
kapcsolatos feladatait a szzbályzatok betartásával végezze.
a) összehangolt

sámviteli rendszer:

Az úgyvezető a fentiekben rögzítettek figyelembe vételéveljogosult meghatározri a társaság szimviteli rendszerét,
szímviteli politikáját, az éves és egyéb beszímolók formáját, adanartalmát, a mindenkor hatílyos jogszabályok
figyelembe vételével.
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b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető jogosu|t dönteni a tiirsaság pénzpiaci részvételéről. Az űgyvezető jogosult likviditási menedzselési
rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételérea jogszabályok figyelembe vétele mellett.
c) összehaneolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az

úgyvezető jogosult a tarsaság tervezési rendszerének, teuesítménymérésieljárásának, besámoltatási rendszerének a
meghatároúsára, a menedzsment általános jellegű vagy esetenként besámoltatására.

d) közös

Az

beszerzési rendszer:

űgyv ezetőjogosult a beszerzési rendszer meglatározÁsára.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az

úgyvezető jogosult az irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülöáetetlen informatikai
rendszer kialakítására, ezen belül a taraság hardver rendszerének, informatikai humán erófonásainak a fejlesáésére,
szoft ver rendszer hasz;tálaára.

fl

irán},ítás alá vont vagyongazdálkodási.

Azligyvezetőjogosult

fejlesaési és beruháási döntések:

ún. stratégiaibefektetői döntések előkészítésére,új vállalkoásilehetőségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az igyvezető jogosult trirsaság alkalmazottainak kiválasaására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét,
a felvételi interjúkészítésénekmódszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alka|mazottak bérrendszerét, béren kívüli

juttaásrendszsrét, egy séges iratminta rendszert alakít ki.

Az ügyvezsó jogosult a

társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő

munkaszerződés megkötésére, módosítására,

felmondására.

h) marketing tevékenységösszehangolása:

Az igyvezető rendelkezik az egységes arculat kialakíüisáról, fenntartasáról a tiá,rsaság üzleti tervében meghatározott
marketingfonás felhasználráséről. Az üryvezető jogosult az ún. szponzorációs döntéseket meghozrri. Az igyvezstő

jogosult kommunikációs stratégiát meghatározrri

.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezeseit kell alkalmazni.

Kelt: Vác,20l9.
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Név: Vác Város Önkormányzata képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
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