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A L A P Í T Ó O K I R AT
A 2013. évi V. törvény szerinti
egyszemélyes nonprofit
korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
EKF Debrecen 2023
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

1.1. A társaság cégneve:

A társaság rövidített cégneve:

EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.

1.2. A társaság székhelye:

4025 Debrecen,
Simonffy u. 2/A. II. em. 13. sz.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója
Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.
735584
15735588-2-09
Dr. Papp László

2.1. Cégnév:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító száma:
Adószáma:
Képviseletre jogosult neve:

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység:

94.99 '08

./.

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

3
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

68.20 '08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
70.10 '08
Üzletvezetés
70.21 '08
PR, kommunikáció
74.90 '08
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
82.30 '08
Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
82.99 '08
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás
93.29 '08
M.n.s. egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

4. A társaság működésének időtartama
4.1. A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje

3.000.000 Ft, azaz
Hárommillió forint,

amely 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll.
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy
a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen
meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a
tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak,
amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt
nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke
mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig
helytáll a társaság tartozásaiért.
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

./.
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6. A tag törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév):

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege 3.000.000 Ft, amely kizárólag készpénzből áll.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének
100 (száz) %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész
7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a
társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új
tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
társasági szerződésre módosítani.

9. A társaság nonprofit jellege
9.1. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható fel, az a
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
9.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át,
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat
szét.

10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
./.
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10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.
10.3. A Ptk-ban, illetve az egyéb jogszabályokban kötelező érvénnyel meghatározottakon
túlmenően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a következő
kérdésekben is:
10.3.1. hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett (kivéve az éven belüli
likviditási hitelt)
10.3.2. hitelszerződés módosítása
10.3.3. garancia- és/vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett
10.3.4. tartozásátvállalás és/vagy követelés-elengedés, éves szinten 500.000 Ft értékhatár
felett
10.3.5. értékpapír vásárlása (kivéve az éven belüli likvid célú ügyleteket)
10.3.6. pénzügyi lízingszerződés (tartós bérleti szerződés) megkötése
10.3.7. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés
10.3.8. követelés engedményezése évente 500.000 Ft felett
10.3.9. gazdasági társaság alapítása, tulajdonszerzés más gazdasági társaságban
10.3.10. 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés
10.3.11. követelésvásárlás

11. Az ügyvezetés és képviselet
11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Somogyi-Tóth Dániel
Csíkhelyi Katalin
1123 Budapest,
Kék Golyó u. 22. sz.

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
2016. július 1.

A megbízatás kezdő időpontja:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
./.
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12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Somogyi-Tóth Dániel ügyvezető

Név:

14. Felügyelőbizottság
14.1. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból áll, amelynek tagjait az alapító választja meg.
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
14.3. A felügyelő bizottság tagjai:
- név:
anyja neve:
lakcíme:

Sebestyén Hunor Péter
Dr. Mártha Judit
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 12. sz.

- név:
anyja neve:
lakcíme:

Danku Attila
Varga Ibolya
4002 Debrecen, Domokos Márton kert 54317 hrsz.

- név:
anyja neve:
lakcíme:

Dánielfy Zsolt
Bálint Beáta
4225 Debrecen, Homokhát u. 20. sz.

14.4. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2016. július 1. napjától kezdődően határozott
időtartamra, 2021. július 1. napjáig szól.

15. Könyvvizsgáló
15.1. A társaságnál könyvvizsgáló nem működik.
./.
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16. A társaság megszűnése
16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
Cégközlönyben tesz eleget.
17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Kelt: Debrecen, 2016. július 1.

……………….............................................
Név: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2016. július 1.

