ALAPÍTÓ
mely készült a Polgári Törvénykönlwről
1,/

OKIRAT

szólő 2013. évi V. törvény alapján az aléhbíakban:

A társaság cégformája:
Korlátolt felelősségű társaság

2.1 Atársaság neve:

Túrkevei városgondnokság Nonprofit korlátolt Felelősségű Társaság

3./

A társaság székhelye:
5420. Túrkeve, Kinizsi u. 51.
A társaság telephelyei
Túrkeve, Sáros u. 13.
Túrkeve, Tanya 26 . - Gyepmesteri telep
:

A tarsaság tevékenységi köre:

4./

A társaság főtevékenysége:

8130 Zöldterület-kezelés
A tarsaság további tevékenysége:

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
4221 Folyadék szálIításár a szo l gáló közmű építése
4778 Egyéb m.n.s, úi áru kiskereskedelme
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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Mémöki tevékenység,műszaki tanácsadás
Peyea gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Altalános épülettakarítás
Ut, autópálya építése
Egyéb takarítás
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szo|gáItatás
Váro si, elővarosi szár azföldi személy szállítás
M.n.s. egyéb szárazfoldi személyszállítás
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
|gyeU fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Epületasztalos-ipari termék gyátása
Fűrészárugyártás
Epületépítésiprojekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Elektromos, híradás-technikai célúközmű építése

4120
4222
429I Vízi létesítményépítése
4299 Egyéb m.n.s. építés

43lI

Bontás
Epítésiterület előkészítése

4312
4321 Villanyszerelés

4322 Yíz-, gía-, frités-, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyébépületgépészetiszerelés
4331, Vakolás

4332 Epületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4339 Egyéb befejező építésm.n.s.

439I

4399
5629
9311
5590
4789
478I
4199
4ű r

47lI
5./

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítésm.n.s.
Egyéb vendéglátás
Sportlétesítményműködtetése
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
7,öldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Elelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

A tarsaság alapítőja
Túrkeve Város Önkormányzata 5420. Túrkeve, Petőfi tér 1.
(tö rzs kö nyvi nyilv ántartá si sz ám a z 7 327 92 ; ad,ő száma : 1 57 327
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6.i

A társaság törzstőkéje, amely az alapitő törzsbetétét képezi:
A társaság törzstőkéje 3.000.000, - Ft, azazz Hárommillió forint, amely |<tzárőlag
pénzbeli betétből áll.
Az a|apítő a törzsbetétet teljes mértékbena társaság rendelkezésére bocsátotta.

] .l

A

társaság vezető szerve:

A

társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartoző kérdésekbenaz a\apító dönt, Turkeve Város
Önkormányzata, mely a társaság taggyűlése jogait gyakorolja
8.1

Az ügyvezető

A társaság ügyvezetője:
Katona István (szül.: Katona István - Mezőtűr, 1986. 07. 15. szsz.: 2534 - an.: Simon
Judit Katalin - adőazonosító jele: 8436590848) túrkevei (Simon u. 4.) lakos, aki a
társasággal munkaviszonyban áll.
Megbuatása 2015. június 1. napjátóI határozatlan időre - 3 havi próbaidő kikötése
mellett - szól, aki jogosult az üg5,wezető igazgatói cím haszná|atára.
9./

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai

szemes Attila elnök
lakcím: Túrkeve, Ágota a.l2la,
jogviszony kezdete: 2016. február 1.
jogviszony vége:2020. május 31.

Fias Gábor tag

lakcím: Túrkeve, Bethlen Gábor u. 6.
jogviszony kezdete: 2016. február 1.
jogviszony vége:2020. május 31.
Vincze Róbert tag
lakcím: Túrkeve, Kelemen u. 4.
jogviszony kezdete: 2016. február
jogviszony vége:2020. május 31.

A felügyelő bizottság elnökét

a

1.

képviselő-testület váIasztjameg.

10./ Cégjegyzés módja és a cégjegyzésrejogosult.

A Túrkevei Városgondnokság Nonprofit KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ rÁnsasÁc

(Cg.: 16-09-014783) cég|egyzéseakként történik, hogy a céget |úzárólag és önállóan
Katona István (szül.: Katona István - Mezőtűr, 1986. 07. 15. szsz.: 2534 - an.: Simon
Judit Katalin - adóazonosító jele: 8436590848) túrkevei (Simon u. 4.) lakos jegyzi
akként, hogy a géppel vagy kézzel előíri, előnyomott, illefve előnyomtatott cégnévalá a
teljes nevét írja.
7I.1Üzleti éve

Azüzleti

év a

naptári

év.

12.1 Az alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzésére könyrrvusgálőt
választ. Az a|apítő a társaság könywizsgálőjává a 2016. február l-tő|2020. május 31_ig
tartó időszakra a Zárad,ék Könywizsgáló Bt.-t (5420 Túrkeve, Kenyérmezei utca 14.)
vá|asztja meg. A megválasztott könylvizsgáló cég a könyrvizsgálói feladatok ellátására
Kontos József kamarai tag könywizsgáIőtjelöli
ki.
13.1

A

társaság tulajdonosa Túrkeve Város Önkormányzata aki a hatáskörébe tartoző döntések

meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető igazgatő, valamint a Felügyelő Bizottság
véleményétmegismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a véleménybeszerzése rövid úton
(távbeszélŐn, faxon, e-mailen) is történhet, azonban az így véleménytnyilvánító személy 3
napon belül Írásban is köteles véleményételjuttatni Túrkeve Város Polgármesteréhez,
A tulajdonos jogait a Képviselő-testület ülésein gyakorolja. A Képviselő-testület
összehívására általános szabályokat kell alkalmazni.

I4,1 Jelen alapító okiratban nem szabályozott esetekben a Polgári Törvénykönyvről
2013, évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

szóló

A jelen okirat aláításával meghatalmazzuk Dr. Samu István túrkevei ügyvédet, hogy a
TÚrkevei Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot cégbírósági
15./

elj árásban telj es j

ogkönel képviselj

e.

16./ Jelen alapítő okiratot alapító tulajdonos, mint akaratával mindenben

megegyezőtírtaalá

azzal, hogy jelen okiratot a Képviselő-testület a 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint
módosította.

Túrkeve, 20l6.január 28. napján

Túrkeve Város Önkormán yzata
képviseletében:

)6L

Vida Tamás

Ellenjegyzem:
Túrkevén, 20l6.január hó 28. napjan

U ISTV

ügwéd
l, Petófiu. 3, ,

'ax: 56/361-200
m: 74082010-21 1 7451 07-

