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Pirpai Spo rt Nonprofit I(o rlá tolt ltelclőss égii'lá rsaság
Alapító olrirata

AlulíLott iilapítti, a cégrryilvárrosságról, a bíl,ósirgi cógcljárásról és végelszánrolásról szólci 2006. évi
V. törvérry (C]tv.) 9/lr. §-álrak rerrclclkezései alapiiur trcltrpr<líit gazclasági társaságot (a továbbiakbarr:
társasárg) 1roz létre, arrrelyr-iek alapító okiratát az alirbbiakbatr határozza rneg:

1. A társasrig cégneve , székhelye

1.1, A társaság cégtteve: I'ápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A tirrsaság röviclített treve: Piipiri Sport Nonprofit Kft.

1.2, A társaság széklrelye: 8500 I'ápa,'lóglagy:iri út 3,1

auglyssyb§na_kü=ttp":rt_r_ugyr_u!ézé_s_bqry9_§

1.3. A társaság teleplrelyei:
8500 Pápa. Vár,I<crt írt 2.r
8500 Ptipa, Várkert írt 4.3

8511 Pápir, Sport trlca 2,'l

ll598 l)ápa. 'l'apolcaíiii Lrtca 2/A,5
tl500 l)ipa. Várkcrt ilL 635617,
85()0 Pápa, Várkert útt 6356/8,
8500 Pápa. Fiumei tLtca 3/I].6
tl591 Pápa, I)ápai irt 5,7

2. A társaság alapítója

2.1. Név: I'ápa Város ()nkorm ányzata
Széklrely: 8500 Pápa, Ilő ulca 5.

1'()rzskönyvi azotrosító szátn: 7 3 417 0
Aclószárrr: 1 57 3 417 8-2-|9
Statisztikai számjel: 1 57341 78-t]41 1-321 -l9
Képviselő: Dr. Álc,lozó ]'arrrás Róbert, polgárr'rester
I(ópviselő anyja treve: Tilranyi .Itldit
l(épviscló lakcín'c: 8500 I'ápa" Fetrl,yg" tttca 4.

3. A társas:ig tevékenységi köre

A társasirg 1ötevékenysége : 93. l l' 08 Sptr rtlétesítm ény m űködtetése

A tirrsaság tol,ábbi tevól<err1,5§ggi ;

1 t], 1 3'0t] N1,ornclai clőkészítő tcvékerrysóg

l Vlrltozás lratálya: 202l.()4,3(),
2 V1lltozás hatiilya: 2021.04.3().
3 Változás liatálya: 2021.04,30,
4 Yáltozás hatálya: 2021.04,30.
5 Változiis hatál1,;1; 2021,04.30.
ó Virltozás Ilallrlya: 202l .04.30,
7 Vlrltoztis hatltlya: 2021.04,30,
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1 8.20'08 llgyéb sokszorosítás
3 6.00'08 Vízterrrrelés, -kezelés, -ellátirs
43.31'0B Vakolás
43,32' 08 Epr-iletasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08 Padló-. Iitlburkolás
43.34'08 lrestés, iivegezés
47 .64' 08 Sportszer,-ki skeleskccle1 cm
47 .7 1' 08 Rulrázat kiskeresk ec,lelenr

55. 1 0'08 Szállodai szolgáitatrls
55,20'08 Üdtilesi. eg),éb áttrretreti szálláshely-szolgáltatás
5 5. 3 0'0 8 l(empirrgszo1 gáiltatás

5 5,90'0 8 tigyéb száliirshely-szolgárltatás
56. 1 0'08 Etterrni. nrozgó vencléglátás
5 6,3 0'08 Italszolgáltatás
58. 14'08 Folyóirat, iclőszaki kiacir,árry kiadása
5 B. 1 9'08 ligycib kiaclói tevékerrység
62.03'08 Szárnítógép-tizerrreltetós
63, 1 1'08 Aclaű'elclo1gozás, web-hosztirrg szolgáltatás
63.99'08 M.n,s. egyéb iníbrmációs szolgáltatás
68.20'08 Sa.iát tula.jdorrir" bérelt ingatlarr bérbeadása, i"izenreltetése
6ti. 3 2'08 Ingatlarrkezelés
7 0.2 1' 08 PR, konrmtrrrikác ió
7 0.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetósi tanácsaclás
73, 1 1'08 I{eklánrilgyr' öki tevékerrység
73. l 2'0lJ Mócliarekllirn
74. 1 0'08 Divat-, fbrt,t,taterruezés

74,90'0íl M.tr.s, egyéb szaknlai, tltclotlátryos, r-rrúiszaki ter,ókenység
]7,21'08 Szabadidós, sportcszköz kölcsönzése
]] .40'08 Imrrrateriális .javak kölcsötrzése
78. 1 0'08 Murrkaközvetítés
7 8. 3 0'0 8 llgyéb emberierőforrás-e1 1átás. - gazdálkodás
79.90'08 PgyeU foglalás
8 1 . 1 0'08 lJpíünényi,izenreltetés
8 1.21'08 Altalános épülettakarítás
81 ,30'08 Zöldterület-keze lés
82,30'08 l(orrlerencia. kereskedclmi benrr"ttató szervezése
82,99'0t] M.n.s. egyéb kiegószítő tizlcti szolgáItatás
85.32'08 Szakrrrai középíbkíl oktalás
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
85.52'08 kulttrrális képzés
85.59'08 M.tr,s. egyéb oktatás
88.91'08 Gyerrnekek rrapközbeni elláttisa
90,0 1'08 I]lőarJó-nűvészet
90,02'08 L]lőadó-múivészetet kiegészítő tevékenység
93 . 1 3'0 t] 'l'estedzési szolgáltatás
93, 1 9'08 Egyéb sportterzékerrység
93 .29' 08 M. n. s. egyéb sz,őr akoztatás, szabadidő s tevékclrysé g
96.04'08 lrizikai közÉrzsLet javíló szolgáltatás
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A társ as ág határ o zatlarr i d őtart arrrra .j ö n 1 étre.

5. A társrrság törzstőkéje

A társaság törzstőké.je 3.000.000,- F'to az.|z háromrnillió l|orint, amely telies egészéberr

készpérrzből áll. A törzsbetétek teljesítésénel< megJörtólrtót az tigyvez,ető köteles a cégbíróságriak
bei elerrterri.

6. A tag törzslrctétje

A tag törzsbetétének összege: 3.000.000,- F-t, amely a törzstőke 100 oll-a. A törzsbetét kizárŐIag
készpénzból á11, a törzsbetét 100 %-át a tag cégbe.jegyzósig köteles egy összegben a társaság

p ér rzl'orgal rrr i szirnrl á.j árir befi zetrli .

7. íJz|etrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági .iogok és kötelezettségek összessége az úz|etrész, amely a

társaság be.j egyzósével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság rnűködése

8.1, Az egyszen.élyes társaság a sa.jirt üzletrószét nefi) szerezlreti n-reg.

8.2. LIa az egyszewlélyes társaság az ú,zletrész felosztása vagy a törzstőke fblenrelése folytán Íri

tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapitó okiratot társasági

szcrződésre nródosítarri.

9. A nonproíit itlg:1llás mcgszcl"zéséhcz szükséges működési í'eltételek

A társaság tevékenységéből s,zártnaző rryereség tl,z, tl"Iapítő részére osztalékként nem fizethető ki,

liatlct,t,t ar, a gaz,dasági társaság vagyonát gyarapítja. (Ctv. 9iF. § (2) bekezdése)

11l. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűrlés lratáskörébe tirrtozó kérclésekber a Iag írásban határclz és a dörrtés az

tigyvezetésse1 való közléssel válik lratályossá.

10.2. A legltlbb szcrv hatáskörét a tag gyakorolia,

ll. Az ügyvczctós és lrópviselet

l 1 .1 . A társasirg ügyvezetósére és képvise letérc.jogoslr1 tigyvezetője:

Nér,: 'fóth Péter
Lakcírrr: 8500 I'írprr, Harmat utca l2.
Az |igl,vezetői nregbízatás lratározirtlan idóre szól.
A r"rre gbízatás l<czclő iclőirontja: 2020. októbcr 22.

1
_)

4. A tir rstrsri g nrű köcl ós élt eli iclőtartarn a lffi,
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II.2. Az tigyvezető lratáskölébe tartozik trrindazotr tigyek eldöntése. amelyek nincsenek a legfőbb
szerv kizárólagos hatáskörébe utalva, tovirbbá azon tigyek, ar-nelyeket a legfőbb szerv részére
delegált. Az, tigyvezető jogosult dörrterri tnindetr olyarr szeruődéskötésről yagy

kötelezettségvállalásról - kivér,e a társaság likvid eszközeinek átmerreti lrasznosítását -, amelynél az
egyenkérrti ügylet értéke ner-r"r lralacljui meg a brr"rltó 25 rnillió Forintot (a szetződés értékének
megállapítása során a könyvviteli és a szerzőcléses órtók közlil a magasabbat kell íigyelembe verrni).

12. Cógvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére netn kertilhet sor.

13. Cégiegyzés

A tár,saságrrál önálló cégjegyzésre'['ótlr I)ótcr.jogosult,

1 4. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál l'elügyelőbizottság választására sor keriil. A társaságnál neln ügydöntő
í'e lti gye1 őbi zottság miikö dik.

1 4,2. A f'elrigyelőbizottság tagj ai :

Név: Venczel Csaba
Lakcírne: 8500 l'ápa, Esterházy út 13.

A rnegbízat ás határ ozatlarr időre szól.
A rrregbízatás kezdő időpontja: 2020. oktőber 22.

Név: Ijlernádi Tamás
Lakcítne: 8500 Pápa, Fő utca 24. í16.
A rrregbízatás lratározatlarr időre szó1,

A nregbízatás kczdő időporrtia: 2020. oktclber 22.

Név: Pozsgai Réka
l,akcíme: 9125 Szerecseny' I{álróczi utca 59.

A rnegbízatás határozatlarr időre szól.
A rrregbízatás kezclő időpontia: 2020. októbcr 22.

15. A társaság megszűnésc

A tár,saság .jogutócl nélkilli nregszúinése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az

alapítót illeti meg,

l6. Egyób rendelkezések

1 6, 1 . Azokbatt az e setekbe n, anrikor a Polgári Törvénykönyvról szőlő 2013. évi V. törvény (Ptk,) a

társaszigot kötelezi arra, lrogy közien'érryt tegyen l<özzé, a társaság e kötelezettségének a

Cégkiizlönvben tesz elegct.

qB
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16.2. A jelcn tirrsasági sz.erződésbetr netn
alkalnrazni.

I(elt: Pápa, 2021.04. 30.

5

szabáI5,g7gtt kérclésekben a ptk. rendelkezéseit kell

Pápa,Város Önko
I(épviseli: Dr. Aldozó'famás Róbert, polgármester

l1z o k i r u l o l,s z e r k e,s z l eí.t e nl és a l l e n j e gyz e m :

dr, iit]e,s Ágrte,s 85()() Pápa, I;'ő tér 7.

KASZ: 36059169
Kelt: Pápa, 202]. 01. 30, nctpjún.
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