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Alapító okirat  
 

amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az Újbuda 

Parkolásüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevű, 1112 Budapest, 

Cirmos utca 8. szám alatti székhelyű társaság Alapítója az alábbiak szerint állapít meg. 
 
 

1. A Társaság tagja: 

 

A társaság tagja Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, AHT azonosító szám: 

745301) képviseli dr. László Imre polgármester. 
 

Az egyedüli tag a …../2020/XI. Ök (III.19) sz. testületi határozatában döntött a Társaság 

alapításáról.  

 

 

2. A Társaság elnevezése, székhelye 

 

2.1. A Társaság elnevezése: Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 

 

2.2. Rövidített elnevezése: Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.  

 
 

2.3. Székhelye, központi ügyintézési helye: 1112 Budapest, Cirmos utca 8. 

  

 

3. A Társaság tevékenységi körei 

 

3.1. A Társaság főtevékenysége: 

 

5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 

 

3.2. Egyéb tevékenységek: 

 

1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

1820'08 Egyéb sokszorosítás 

4211'08 Út, autópálya építése 

4651'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 

4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

5829'08 Egyéb szoftverkiadás 

6201'08 Számítógépes programozás 
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6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás 

6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás 

6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás 

7021'08 PR, kommunikáció 

8129'08 Egyéb takarítás 

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8291’08 Követelésbehajtás 

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 

A Társaság kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a Társaság üzletszerű tevékenységeit 

kizárólag nonprofit céljainak megvalósítása érdekében végzi, valamint a külön engedélyhez 

kötött tevékenységeket a szakhatósági engedélyek birtokában kezdi meg. 

 

 

4. A Társaság törzstőkéje, üzleti éve 

 

4.1. A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetétje: 

 

A Társaság törzstőkéje 40.000.000,- Ft azaz Negyvenmillió forint, amely kizárólag 

pénzbetétből áll.  

 

4.2. Az Alapító törzsbetétje: 

 

Alapító Törzsbetét Tulajdoni arány 

   

Budapest Főváros XI. 

kerület Önkormányzata 

40.000.000,- Ft 100% 

 

Alapító a törzsbetét egészét a Társaság alapítását követő 30 (harminc) napon belül bocsátja a 

Társaság rendelkezésére. 

 

4.3. A Társaság tartama, üzleti éve:  

 

A Társaság határozatlan időre alakul, üzleti éve megegyezik a naptári évvel.  

 

 

5. A nyereség felosztása 

 

A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel. A működés során 

keletkezett mérlegszerinti eredmény a Társaság felhalmozott vagyonát növeli. 
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6. A Társaság szervezete 

 

6.1. Az Ügyvezető 

 

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az ügyvezető látja el.  

 

A Társaság ügyvezetője:  név: dr. Lindmayer Bence 

 anyja neve: ……………………………  

 lakcíme: ……………………………… 

 születési helye, ideje: ………………… 

 

Az ügyvezető adóazonosító jelét a cégjegyzék tartalmazza. 

 

Az ügyvezető megbízatása 2020. március 19. napjától 2025. március 19. napjáig szól, amely 

megbízatást ügyvezető munkaszerződés keretében látja el. 

 

A Társaság dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.  

 

Az ügyvezető feladata különösen: 

- a Társaság tagjáról tagjegyzéket vezetni, 

- az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni, és a tagnak lehetővé tenni a betekintést az 

üzleti könyvekbe és egyéb iratokba, 

- elkészíteni a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, 

- a Társaság ügyeiről a tag kérésére felvilágosítást adni,  

- a törvényben előírt adatokat, azok változását, az alapító okirat módosítását a 

cégbíróságnak bejelenteni. 

 

6.2. A Könyvvizsgáló 

 

A Társaság könyvvizsgálója:  2020. március 19. napjától 2021. május 31. napjáig:  

 cégnév:"Ráta '80" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 székhely: 1221 Budapest, Gerinc u. 80. 

 cégjegyzékszám: 01-09-267325 

 kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000282 

 

Kijelölt könyvvizsgáló: név: Dr. Fainné Kaszab Sarolta 

 anyja neve: …………………… 

 születési helye, ideje: ………………………. 

 lakcím: ……………………………. 

 könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: MKVK 002570 

 

6.3. A Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a Társaság könyveit és iratait 

megvizsgálhatja, a társaság vezető tisztségviselőitől és vezető állású dolgozóitól 

felvilágosítgatást kérhet. 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B34043A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, és határozatait egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 
 

A Felügyelő Bizottság tagjai:   

 

Agonás Pál 

anyja neve: ………………………. 

született: …………………………. 

lakcím: …………………………… 

időtartam: 2020. március 19. napjától 2024. december 31. napjáig 

 

Herczeg András 

anyja neve: ………………………. 

született: …………………………. 

lakcím: …………………………… 

időtartam: 2020. március 19. napjától 2024. december 31. napjáig 

 

Jánosyné Sándor Katalin 

anyja neve: ………………………. 

született: …………………………. 

lakcím: …………………………… 

időtartam: 2020. március 19. napjától 2024. december 31. napjáig 

 

 

7. Cégjegyzés 

 

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. 

 

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott, 

vagy nyomtatott cégszövege alá az egyszemélyes Kft. ügyvezetője önállóan, minden 

korlátozás nélkül írja a teljes nevét az Alapító Okirat mellékletét képező aláírási 

címpéldánynak megfelelően.  

 

 

8. Alapítói határozat 

 

Ezen egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó 

kérdésekben az Alapító írásban határoz.  

 

Határozatát írásban köteles közölni az ügyvezetővel. 

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen: 

- a Számviteli törvény szerinti beszámoló és mérleg jóváhagyása, 

- az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, 
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- üzletrész felosztása, 

- ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, felügyelő 

bizottsági tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozóival köt,  

- amennyiben a társasággal megbízási jogviszonyban álló ügyvezető a társaság egyéb 

munkavállalója is, úgy e munkaviszonyban a munkáltatói jogok gyakorlója az Alapító, 

- az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló elleni követelések 

érvényesítése,  

- a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, más társasággal történő 

egyesülésének, a társaság szétválásának elhatározása, 

- az alapító okirat módosítása.  

 

9. Záró rendelkezések 

 

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Alapító jelen Alapító Okiratot, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratával 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írja alá. 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. március 19. 
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Dr. László Imre polgármester 

 

 

 

 

 

Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem dr. Zala László ügyvéd (1118 Budapest, 

Társ utca 3., KASZ: 36071637) Budapesten, 2020. …………………………. napján: 

 


