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Köziegyzői okirat

HlTELES KlADMANY
Előttem Dr. Anka Tibor ceglédi közjegyző elótt az alulírott helyen és idóben hivatali helyiségemben
megjelent a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700
ce§ieo, Fürdö út 27-29., cégjegyzékszáma,. Cg. 13_09_092498) egyedüli tagja Cegléd Város
önkormányzata ügyfét (székhelye: Cegléd, Kossuth tér 1.) képviseletében mint önálló képviseleti
jog g a.! rend e] kező ]<épviselő, az általam sze mélyesen is me rt
rÁkÁrs LÁszLÓ, születési neve: Takáts László (aki Szolnokon, 1972. szeptember hónap 09.
napján született, anyja neve: Szűcs lbolya Ezsébet) 2700 Cegléd, Otthon utca 3. szám alatti lakos,
poigarmester, aki képviseleti jogosultságát polgármesteri megbízó levele hiteles másolatának
felmutatásával igazolta.
Megjelent tovanoa a Ceglédi TermáIfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfél
képúiseletébenaz önálló képviseteti joggal rendelkező ügyvezető (vezető tisztségvise|Ő| az
általam személyesen ismert
szúcs ÁoÁtu, születési neve: Szűcs Áoam (aki Cegléden, 1988. április hónap 15. napján született,
anyja neve: Virág Karolina)2740 Abony, Szolnoki út 5. szám alatti lakos alatti lakos, személyazonosítÓ
igazolványának bkmányazonosítója: 240B27UA, lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma:
ŐouallÚ, aki képviseletijogosultságát és ügyvezetői (vezető tisztségviselői) minóségétCegléd Város
önkormányzata Képviselő{estületének 113t2O1B. (lV.19,) Ök, határozata felmutatásával igazolta.

--------

---

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyetlen tagja Cegléd Város
képviselóje Takáts László polgármester kérte, hogy foglaljam közjegyzői okiratba a --

A Ceglédi Termálfürdő
önkormanyzata

l. a Korlátolt Felelősségű Társaság Cegléd.en, 2002. (kettőezer-kettedik) év október hónap 10. (tizedik)
napján kelt ALAPÍTÓ oxtRRrR MoDosiTÁSÁT, valamint

------

ll. az ALAPíTÓ oKIRATNAK a módosítássa! eqvséqes szerkezet§e foglalt, a mai napon
hatályos szövegét.--l.-------ALAPíTó oKlRAT ruóoosírÁs
-------.l

--

-zCegléd Város Önkormá.nyzata, mint a CeglédiTermálfürdő Üzemeltetó Korlátolt Felelósségű Társaság
egyedüli tagja a Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát módosítja az álábbiak szerint:---_---_-

1.)Az alapító okirat 10.1. és í0.2. pontjai helyébe azalábbi rendelkezések lépnek:

10.1. A Társaság könyvvizsgálója 2018. (kettóezer-tizennyolcadik) év július,hónap 01. (elsó) napjától
kezdve 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év május hónap 31. (harmincegyedik) napjáig a Gtr/B Hol'ding

Penzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság.

A

könyvvizsgáló

gazdasagi tarsasag adatai:

Cégjegyzékszáma'. Cg. 01-09-73'l880; Székhelye: '1097 Budapest, Vaskapu u. 1lA.-szám, 2. émelet 1.
ajtószám; Magyar Könywizsgálói Kamarai nyilvántartási szánra: 001919; A könyvvizsgáló gazdasági
tá§9.ag képviselője: Gulyás Csaba ügyvezetö (vezető tisztségviselő) (születési irelye, ioele: Szolno[,
1977. május 30., anyja születésineve:TurócziMargit) 5,t00 Jászberény Bimbó utcai2. alaitilaros;. --10.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelós kijelölt könyvvizsgáló 2O18. (kettőezer{izennyolcadik) év július hónap 01. (elsó) napjától kezdve 2021, (kettőezer-huszonegyedik) év május hónap
31. (harmincegyedik) napjáig
Gulyás Csaba (születési helye, ideje: Szolnok, 1977, málus 30., 5'too Jászberény Bimbó utca 12. alatti
lakos, anyja születési neve: Turóczi Margit) Magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám:

007120

2.) Aa alapító okirat 7.1. pontjának,,2700 Cegléd, KárpátiAurél utca 2, szám, 1. emelet 2. ajtószám,
alatti lakos" szövegrésze helyébe azalábbi szövegrész lép:

--------

d

,,2740 Abony, Szolnoki út 5. szám alatti lakos."

Az alapító okirat 9.1. pontjának ,,Füle Gyózőné, születési neve: Kónya Ágnes Éva" szövegrésze
helyébe az alábbi szövegrész lép:
3.)

,,Kónya Ágnes Éva,születési neve: Kónya Ágnes Éva"

A Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a módosítással
egvséoes szerkezetbe foglalt, a mai napon hatályos szövege a következő:-------------------

ALAPíTÓ

oxlnnr

Az AlapítÓ a PolgáriTörvénykönyvről szóló 1959. évi. lV. tv.(helyébe lépett a PolgáriTörvénykönyvről
szÓlÓ 2013. évi V. törvény), és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi cXLlV, Torvény (helyébe
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi lV. törvény, ennek pedig helyébe lépeti a eótgari
]9pett, a
Törvénykönyvról szóló 2013. éviV. törvény) alapján egyszemélyes korlátolt tétetoisegu társaságot Éoz
l

1.,Az.egvszemélves Korlátolt Felelőssgqű Társasáq (a továbbiakban:Társasáq)
Cégelnevezése: CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Rövidített neve: Ceglédi Termálfürdó Kft.------

céqneve:

Társasás-

A_T_ársaság székhelye: 2003. év október hónap 09. napjától kezdódő hatállyal 27aO Cegléd, Fürdó út
27-29. szám. (a ceglédi 9923 helyrajzi számú
----;----------2.1. A ceglédi 9923 helyrajzi számú ingatlan helyrajzi száma
az ingatlan természetbeni azonossága

ingatlan).

-

mel|ett - az ingatlan belterületbe csatolásával a jelenlegi 12307 helyrqzi számra változott.___-----------_-

Az ingatlan fekvési helye: a tulajdoni lapon 2700 Cegléd, Fürdó út 27. szám a valóságban 2700
Cegléd, Fürdó út 27.-29. szám.-------

3. Az alapító neve és székhelve:
Az alapító neve: Cegléd Város Önkormányzata--------Az alapító székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Az a lap ító képviselője: a pol g árm este r----------------

-J-
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Társasáq tevékenyséoi körei az 1B93/2006/EK rendelettel érvénybelépett NACE Rev.2
(TEAOR'08) szerinti felsorolással:
A Társaság fő tevékenységi köre:-9604' 08 F izikai közérzetet jav ító szolgáltatás
A Társaság egyéb tevékenységi körei:
0162'0B Állattenyésztésiszolgáltatás
0240'0B Erdészeti szolgáltatás
3530'0B Gózellátás, légkondicionálás
3600'0B Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3B1 2'0B Veszélyes hulladék gyűjtése--3B21'0B Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822' 0B Veszélyes h u lladék kezelése, ártalmatlan ítása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása -------3900'0B Szennyezódésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
projekt szervezése
41 10'0B Épületépítési
47 91' 08 Csomagküldó, internetes kiskereskedelem --------4799'0B Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5221' 0B Szárazfóld i szál ítást kiegészító szolgáltatás
551 0'0B Szállodai szolgáltatás
5520'0B Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530'0B Kempingszolgáltatás
561 O'08 Éttermi,-mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás

4.

4
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5630'0B ltalszolgáltatás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása--5B19'0B Egyéb kiadói tevékenység
5920'08 Hangfelvétel készítése,kiadása
6399'08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6810'0B Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése -------------6B31'08 lngatlanügynöki tevékenység

----

6B32'08 lngatlankezelés

PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
7 4 1 0' 08 Divat-, formatervezés
749o'o8 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység------7721' 0B Szabadidős, sporteszköz kölcsonzése------------77 22' 08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729'0B Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7735' 08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
77 40' 0B l m materiális javak kölcsönzése------781 0'0B Munkaközvetítés ----791 1'08 Utazásközvetítés ---7 9 12' 0B Utazásszervezés -------7990'08 Egyéb foglalás
8121' 08 Általános épülettakarítás ----8122'0B Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás
8230'08 Konferencia, keres kedelm i bemutató szervezése 829 1'0B Követelésbehajtás
8299'08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás ---B532'08 Szakmai középfokú oktatás
855,í'08 Sport, szabadidős képzés-------------B552'08 Kulturális képzés
------------------8559'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás--021' 0B
7022'0B
731 1'08
7312'0B
7

:3

-48560'0B Oktatást kiegészító tevékenység

áozt'oaÁltalánosjáóneteg-ellátás:-------;-_*.-------8622' 08 Szakorvosi járóbete9-ellátás --*--

Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8710'08 eéhttarasos, nem kórházi ápolás
-,---,--,--,---,---,----"--L
B72O'08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
ázgo'og ldósek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

ÓáóO'Og

9001'08

Elóadó-múvészet----

9O02'O8 Elóadó-művészetet kie9észítö tevékenysé9
9OO4'08 Művészeti létesítményekműködtetése ------------

tevékenység ----.------9329,08 Máshová nem sorolt ógyéb szórakoztatás, szabadidós
9602'08 Fodrászat, szépségápolás ----*hatósági engedélyhez köti, a társaság e
Ha jogszabáty vatamei/ ga'zoasagi tevé.kenység,gyakorlását
--*--*
kezdheti
i"udrónvr"gót a 1ogero! Éatósági engedély alapján
.me9,
társaság akkor végezhet, ha az e
gazdasági
a.
Jogszabály által képeiiteinez [ototi tevexenyseget
uált"tó tagja, vagy a társaságga| munkavégzésre irányuló

tevékenységbenszemélyes közreműködést
személy a képesítésikövetelménynek
polgári jogi vagy 11unxájógi jogviszonyban álló tegaiánn e§y
____:___:__

1&í_______:_:::__:__-_:-_-_:-_-_-_-_ ---:--:--::_____-_-_-__-_-_-_-_5. A társaság működésének idótartama, az üzleti

év:--

A Társaság Éatározatlan időre alakul,
foglalását kÖvetó elsÖ naPtól 2002,
A társaság első uzletiéve- az alapító okirat közjegyzói okiratba
t"rt,-------]]__________-__-__-_-__-_ir"tto.."É"tto) eu december hónap 31. (harminc?gl*ill,n"pjáig
naptári
a
----megegyeznek
Á'iáiiá.ág tóua'nUi üzleti évei

éwel,----

6. A társasáq

tözstőkéie:------_

6. 1 . A társaság
L^--ÁiÁrl
ll9LLd)él

llác
ulao

tozstffie:

ó

---

:

__:--;.:-----kizárólag pénzbeli
78.620.ooo,- (Hetvennyolcmillió-hat százhúszezer) forint,

'-------

;}"i"ü§-----r[pitqa a társaság

lLL

l^li^aítAaArAl

-I;-^LA^
működéséhez pótbef,1"|*t,Jl.",íté§éről

raaáalVazik
mplvnel
,"l1i[1,]|l,.[*l]*

!}; évente,
],?Li_"^^Ll,fllll;
költségvetésében
az alapító
^?í?í^a

s_9315_09?:

B;'r.Ö§'"1"Ö"ul''"ir."JtToJ,"i-.vá[áoir].

.á'"o"l, _
;;i,á:*r""ÓviJr"Jii;;;i."Á-'pijÜJtiretés összegét

dönt._
felülvizsgálja-, és a nagys ágáról a költségvetés elfogadásakor
osszegetlrylf::pjekben
pontbanhegállapitótt
a"6,2.
atapitója
6.3, A társaság

teljesíti,*_____________

tö.rzúetetén:}_1?p]:.ág^?_l^1""i:jll,,;;-;_;;;,,;;;";;;;
élrendelheti, ha a pótbefizetés összege
öi5.jilü-.-ffi;;9onáx-visszatizetjőet
_!l^l
tA-^aaAa
lilurrirlitáci
holrlzofa
likviditási helYzete
a^ társaság
visszafizetést
a
és
;:nffiJj;""",ar§.áJ Én!r"g". ve-szteségét,
lehótove teszi,--*--

Ó.;.n
3.1.

i,dtn"ÚÜ.!iil,"Ó"

ii"Jöffi';

az'alapító

7. A Társaság ügyvezetője:-------------

A társaság repviseleiái'ós
meghatározott idöre,

;;

ugyvezetését egy ügyveze_tő látja ,?|.
po

5 (öti;vrJ.'
ÉgÉíj"bb

vis szah ívható. -----------

kizárólag

az

alapító hatáskörébe tartozik

megalla[ ítása. ------------ügyvez etője

az

M

ügyvezetót

az

alapltó jelöli ki

ugyveietó újra kijelÖlhetÓ, illetÓleg

ügyvezető kijelölése, visszahívása

bármikor

és díjazásának

az alapító okirat közokiratba foglalása napjától számított 1 legY

l

évi
Elemér
Varga
naPjáig)
10. /Tizedik/
idótartamra (azaz2OO3 /kettőezer-harmadiU év október hónáp
neve: Kursinszki

A társaság elsó

született, anyja
/aki Budapest, Vlll. űurátú"n 1955. év iánuar hónap 5. napján
EzsébeV biósd, Pelikán utca 9. szám alatti lakos,---keretében tölti be, e
Az elsó ügyvezetó a tisztséget, mint a társaság alkalmazottja, munkaviszony
munkaviszony keretében kapott d íjazásért,-7.1,ATársaságügyvezetöje201B.(kettóezer.tizennyolcadik)évmájushÓnap01.(első)napjátÓl
(irarmincáolr1 naplaig _Szűcs Áaam (axl
kezdve 2021. (kettóezer-huszone9yedik) év á|rilis hóná,p 30,
Abony, Szolnoki
Ó;gla.., 1ga'B. aprili. lTónap 1slnapján született, anyj'a neve: Virág Karolina)2740
út 5. szám alatti lakos.
űi:y:l:::1j::111T:9:::i:9_:::1li:j:::::_:]1!Tl._:_____:__:____-_-_-__-_-_-_,_

::,

8. A társaság cégjegyzése:------------

yézzel írt, elónyomott, vagy nyomtatott
korlátozás nélkül írja a teljes nevét
minden
önállóan,
cégszövege alá azegyszemelyőrrt.ugyue."t"o;Ö
azÁtairasí címpéldányának megfelelően.---_-

A cégjegyzésúgy tortenik,

hogy

a Társaság

géppe_l vagy

§

t

1
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A Társaság nevében az előbb részletezettek szerint minden korlátozástól mentesen az

ügyvezetÓ

jogosult aláírni.------

9. A társaság felügyeló bizottsága-A társaság felügyelő bizottsága az alapításkor három tagból áll.-----------A társaság felügyeló bizottsága 2003. (Kettőezerharmadik) év február hónap 1, (Elsó) napjától kezdve
öt

tagú.----

A táisaság felügyelő bizottsága 2005. (Kettóezerötödik)
három tagú.-----

év február hónap 1. (ElsÓ) napjától kezdve

AfelÜgyeióbizottságtagjaitazalapítójelölikihatározottidóre,delegfeljebbÖtévre.
A felugyelő bizottsági tagok újra kijelölhetők és az alapító által bármikor visszahívhatók.---A felígyelő bizottság a-társáság érdekeinek megóvás céljából ellenőzi a társaság ügyvezetését. E
tevéke-nység gyarórlása érdét<ébena felügyelóbizottság a társaság irataiba, számviteli
nyilvántártaóaioá, t<onyveibe betekinthet, a vezetó tisztségviselóktől és a társaság munkavállalÓitÓl
fétvilágosítást kérhet, á társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint
szeződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.--A felügyeló bizoúság testulótrent működik, tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
elnököt

választ.------

A felügyelő bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szÓtöbbséggelhozza meg.--------------A felülyelő bizottság tagjai a felügyeló bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
táisaság ügyvezetésétól függetlenek tevékenységük során nem
felugyélő bizottság- ta§jai

a

utasíthatok.
A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, az ügyrendet az alapító hagyja jóvá -A felügyelő bizottság ulé§ének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - 9 fe.lügyelő bizottság
bármjl! tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétőlszámított 8 /Nyolc/ napon belül

-----

köteles intézkedni a felügyeló bizottság ülésének30 /Harminc/ napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az Ülés
összeh ívására. ------------

*=

A felügyelö bizottság elnöke a PolgáriTörvénykönyv és az alapító okirat rendelkezései keretében:--_a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
Á tétugyeto bizottság eóvés ellenBrzési feladatok elvégzésévelbármely tagját megbízha§a, illetve az
ellenőáést állandó jellélgel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőzés megosztása nem érinti a
fótugyeto blzottságl Íag té-t"lorrégét]sem izt a iőgát, hogy az ellelrózésl ti]ás, a felügyelő tiizottság
el le n ózés i feladatkörébe ta rtozó tevékenység re is kiterjessze. ---------A társaság első felügyelő bizottsága azálapitó okirat közokiratba foglalása napjától számított 1 legy l
,---évi időtaftámra (azai2003. /kettőe2er-harmadik/ év október hónap 10. ftizediV napjáig) :---Faragó Gyula (aki Besenyszögön, 1939. augusztus hónap 16. napján született, anyja neve: Fekete
Anna) Cegléd, Szövetség utca 20. szám, l. emelet 2. szám alatti lakos,Farkás Márta Ezséoet 1axi Cegléden, 1951. április hónap 23. napján született, anYja neve: Miskolczi
Ezsébet) Cegléd, Batthyány utca 28. szám alatti lakos,-------polónyi rereic (aki cégléden,1930. augusztus hónap 15. napján született, anyja neve: Orosz
Ezsébet) Cegléd, Té9lagyár utca 80. szám alatti lakos.-----9.1. A társaság felügyelő bizottságának tagjai 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év november hónap 20.
(huszadik) na§lavat-iezdődő hatáItyal 201Ó. $ettőezer-tizenkilencedik) év október hÓnap 31 . (harmincegyedik) napjáig terjedó időre: ----,
-"(onyáÁg;lós Éva, születési neve: Kónya Agnes Éva(aki Cegléden, 1962. február hónap 02. napján
szuletett, ainyja neve: Sági Éva Erzsébet) 270Ó Cegléd, Berda József utca'15. szám alattilakos, --------- lmregi rioói (at<i Cegléáen, 1962. január hónap i4. napján született, anyja neve: Szabó Margit) 2700
Cegléd, Hollós utca 29. szám alatti lakos, ------- Siebeni Ezsébet, születési neve: Szebeni Ezsébet (aki Cegléden, 1960. június hÓnap 18. naPján
született, anyja neve: Gyikó Lídia) 2700 Cegléd, Sátor utca 14, alatti lakos.10. A könywizsoáló:-

@sénekellenőzésétazalapítóáltalkijelöltállandókönywizsgálólátjael.----...---.A Társaság első könywizsgálója

az elsö 5 (öt) üzleti évre:--------

-6KONTHORlZONT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségú Társaság,
cégjegyzékszáma Cg.16-09-000093; székhelye: 5000 Szolnok, Gagarin ,u. 23 szám, Magyar
Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000680, képviselője: Tóth Lajos ügyvezető (született:
Besenyszögön, 1941. év október hó 8. napján, anyja neve: Brassó Borbála) 5000 Szolnok, Horgász
------------:--utca 43. szám alatti lakos,----A könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt könyvvizsgáló: Tóth Lajos (született: Besenyszögön,
1941. év október hó B, napján, anyja neve: Brassó Borbála) 5000 Szolnok, Horgász utca 43. szám
alatti lakos. Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000862
'l0.1. A Társaság könyvvizsgálőja2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év július hónap 01, (elsó) napjától
kezdve 2021. (kettóezer-huszonegyedik) év május hónap 3,1. (harmincegyedik) napjáig a GMB Holding
Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság. A könyvvizsgáló gazdasági társaság adatai:
Cégjegyzékszáma,, Cg.01-09-731880; Székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A, szám,2. emelet 1.
ajtószám; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 001919; A könywizsgáló gazdasági
társaság képviselöje: Gulyás Csaba ügyvezetó (vezető tisztségviseló) (születési helye, ideje: Szolnok,
'l977. május 30., anyja születési neve: Turóczi Margit) 5100 Jászberény Bimbó utca 12. alatti lakos). -10.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló 201B. (kettőezer-tizennyolcadik) év július hónap 01. (első) napjától kezdve 2021. (kelíőezer-huszonegyedik) év május hónap

a

31. (harmincegyedik) napjáig

Gulyás Csaba (születési helye, ideje: Szolnok, 1977, május 30,,5100 Jászberény Bimbó utca 12. alatti
lakos, anyja születési neve: Turóczi Margit) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám:
007120
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1.

Záró rendelkezések:

A

gazdasági társaság az alapító okirat közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt
gazdasági társaság elótársaságaként működhet. Az elótársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet
csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. Az
elótársasági jelleget a társaság iratain és jognyilatkozatain fel kell tüntetni; ennek hiányában az
elótársaság által tett jognyilatkozat - ha a nyilvántartó bíróság a társaságot nem jegyzi be - az alapító
által tett jognyilatkozatnak minósül. -----------b) Egyszemélyes társaságnál taggyúlésnem működik, a társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó
kérdésekben az egyedüli tag dönt.*c) Egyszemélyes tátrsaságnál felügyelö bizottság létrehozása csak a gazdasági társaságokról szóló
törvényben meghatá rozott esetekben kötelező
d) Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság vezető tisztségviselő.lb és felügyeló

a)

bizottságának tagja

e) Az alapító köteles

a

taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésról

a

vezelő

tisztségvíselőket írásban értesíteni.
e.a) Az egyedüli tag a hatáskörébe tartozó döntés meghozatala előtt köteles a társaság felügyeló
bizottságának, valamint a társaság ügyvezetőjének a véleményétmegismerni. Az egyedüli tag óket
írásban köteles a véleménynyilvánításrafelhívni (a felügyeló bizottságot a felügyeló bizottság elnöke
útján). A véleménynyilvánításraszóló felhívásban a véleményközlésére, az ü9y természetéhez képest
megfeleló határidót kell szabni. A véleménynyilvánításra szóló felhívásnak röviden és szabatosan

tartalmaznia kellaz egyedüli tag által eldönteni kívánt kérdést.--e.b) Halaszthatatlan döntés esetén a véleménybeszerzése rövid úton (példáultávbeszélö, fax, e-mail)
is történhet, azonban ebben az esetben az ekként közölt véleménynyilvánításraszóló felhívást (annak
tartalmát és a véleménynyilvánításraszóló felhívás közlési módját) az egyedüli tag egyidejűleg köteles
írásban rögzíteni, az ilyen módon véleménytnyilvánító pedig köteles az egyedüli taggal közölt

véleményéta közléstól számított 8 (nyolc) napon belül írásban is az egyedüli tag rendelkezésére

bocsátani.e.c)Az egyedüli tag a döntését annak meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül írásban köteles a

felügyelő bizottsággal (annak elnöke útján) a könywizsgálóvalvalamint
az ügyvezetövel közölni.---e.d) Az egyedüli tag döntése és az írásos véleményeknyilvánosak azokat az egyedüli tag döntésének
meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül az illetékes cé9bíróságon a cégiratok közé letétbe

kell helyezni. (Ha a véleménynyilvánításra felhívott az egyedüli taggal az írásos véleményétnem
közölte, akkor erre a tényre az egyedüli tag döntésének, és az írásos véleményeknek az illetékes
cé9bíróságon történó letétbe helyezése során utalni kell.)--*--f) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni.
g) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

?:_:.1l:1]::191:_"=!:_,:-:_9]]::]_1_:_111_:::-i:T]::Tjf._:!..::.:_:=:_:T]:3_]_:11_111l_

l

Y,

-7

-

1

A vezető tisztségviselö felelősségére a Polgárí Törvénykönyv

4o1 3lÜ l 425t201 Bl2.

Ügyszám 1o)

szabályai az irányadók.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Poigári Tórvénykóíryv rende|kezéseit kell
alkalmazni.-

Az Alapító tudomással bír arról, hogy a gazdasági társaság alapítását, az alapííó okirat közjegyzői
okiratba foglalásától számított 30 (harminc) napon belül, bejegyzés és közzététel végett, be kell

jelenteni a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságnak.----------_----------------- lll

Takáts László polgármester és Szűcs Áaam ügyvezető kijelenti, hogy Cegléd Város

önkormányzata mint a CeglédiTermálfürdő Üzemeltetó Korlátolt Felelősségű Társaság egyedülitagja,
azokiratot
továbbá a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság f e lké
szerkesztó dr. Anka Tibor ceglédi kőzjegyzót, hogy a jeíen okirat alapján szükséges cégbírósági
eljárásban óket a kö4egyzőkről szóló 1991. évi XLl. törvény 175, paragrafus ('1) bekezdésén alapuló
képviselöi jogállásában teljes jogkörrel képviselje.Az ügyfelek akként rendelkeznek, hogy erről a közjegyzői okiratról az ügyfeíek, valamint a Budapest
KörnyékiTörvényszék Cégbírósága részérekorlátlan számban adható ki hiteles kiadmány,-.

rik

ezt az okiratot az ügyfelek képviselóinek elóadása alapján elkészítettem, elóttük
felolvasta m, tartal m á ra n ézve m eg m agy aráztam.
A képviselők kijelentették, hogy a fentiekkel azonos tartalmú közjegyzői okirat készítéseiránti eljárás
másik közjegyzőnél n incs folyamatban.
Továbbá kijelentették, hogy az okirat tartalma mind az ügyfelek valóságos ügyleti akaratának, mind a

Alulírott kö4egyző

képviselők jognyilatkozatainak megfelel, ezért azt elóttem
írták alá.--

Az

,1991.

évi XLl. töryény 120. §. (1)

bekezdés_

a mai napon saját kezúleg, jóváhagyóan

d) ponlja szerint rögzített időpontok:

1__§_i._]_1l1__-.!-l_:.!3l:t_l.|_1li__1]___:1_____!_Trf.]::_1-f

....8....

!_____.l1lt_1_1".!i__:
Alulírott köAegyző erról a kö4egyzői okiratról Cegléd Város Önkormányzata ügyfél részéreegy
példány, a CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfél részéreegy példány
hiteles kiadmányt a mai napon kiadtam.-Kelt Cegléden, 201B. (kettőezer-tizennyolcadik) év július hónap 11. (tizenegyedik) napján.

§9

,

Takáts László s.k.
polgármester
Cegléd Város Önkormányzata, mint a
Ceglédi Termálfürdó Üzemeltetó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója,
ü9yfél képviseletében

Szűcs Ádám s.k.

ügyvezető (vezető tisztségviselő)
a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltetó Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyfél képviseletében

Dr. Anka Tibor s.k.

közlegyzö

é

S

Dr. Anka Tibor
ceglédi 2. számú székhelyre kinevezett közjegyző
2700 Cegléd, Pesti út l 7.
Tel: (53) 314-597
székhelykód: Kl40l3
hivatalos elérlretőség rövid név: MOKKIT
KRID: 342479118

140r3 lŰ l 425l2018l2. Ügyszám (o)

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ez a hiteles kiadmány az őrizeíemben lévő fenti ügyszámmal ellátott eredeti

közjegyzői okirattal szó szerint megegyezik.Kelt Cegléd, 20l8. (kettőezer-tizennyo|cadik) év július hónap
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1.

(tizenegyedik) napján.-
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