
 

AZ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

EGYSÉGES ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Battonya Város Önkormányzat a közművelődési szolgáltatások átlátható, színvonalas 
ellátása céljából, a Polgári Törvénykönyv 2013. V. törvény és a Cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. V. törvény 9/F §-a alapján, a 
PANNON HOLT-TENGER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, 
melynek kizárólagos alapítója, az alábbiak szerint nonprofit szervezetként működő 
egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakítja át. 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. 

1.2. A társaság székhelye: 5830 Battonya Fő u. 91. szám 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

       
      1.3. A Társaság telephelyei: 
 

 - 5830 Battonya, Fő utca 77. 
        - 5830 Battonya, Fő utca 123. 
        - 5830 Battonya Fő utca 103.  
 

 2. A társaság alapítója 
 

Név: Battonya Város Önkormányzata 

Székhely: 5830 Battonya, Fő u. 91. szám 
 

3. A társaság tevékenységi köre(i)1 

3.1. A Társaság Főtevékenység: 9004 Művészeti létesítmények működtetése 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  

     1812 ’08         Nyomás (kivéve napilap) 

1820 ’08 Egyéb sokszorosítás 

4761 ’08 Könyv- kiskereskedelem 

4762 ’08 Újság-, papírárú-, kiskereskedelem 

4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

4789 ’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 

4799 ’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

5520 ’08 Üdülési, egyéb szálláshely szolgáltatás 

5629 ’08 Egyéb vendéglátás 

5630 ’08 Italszolgáltatás 

5811 ’08 Könyvkiadás 

5814 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység – közhasznú tevékenység 

                                                           
1 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 



5914 ’08 Filmvetítés 

6209 ’08 Egyéb információ- technológiai szolgáltatás 

6391 ’08 Hírügynöki tevékenység 

6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 

7311 ’08 Reklámügynöki tevékenység 

7312 ’08 Médiareklám 

7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás 

7490 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7990 ’08 Egyéb foglalás 

8219 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8552 ’08 Kulturális képzés – közhasznú tevékenység 

8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás – közhasznú tevékenység 

8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység – közhasznú tevékenység 

9001 ’08 Előadó művészet 

9002 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység – közhasznú tevékenység 

9003 ’08 Alkotóművészet 

9102 ’08 Múzeumi tevékenység 

9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése – 

közhasznú tevékenység 

9329 ’08   M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység – közhasznú 

tevékenység 

9499 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység – közhasznú 

tevékenység 

9609 ’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

3511 ’08  Villamosenergia-termelés 

3512 ’08 Villamosenergia-szállítás 

3521 ’08 Gázgyártás 

3530 ’08 Gőzellátás, légkondicionálás 

4313  ’08 Talajmintavétel, próbafúrás 

4322  ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

4329 ’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331 ’08 Vakolás 

4332 ’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333 ’08 Padló-, falburkolás 

4334 ’08 Festés, üvegezés 

4399 ’08 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. 

4540 ’08  Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelme, javítása 

7220 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

8531 ’08 Általános középfokú oktatás 

8532 ’08 Szakmai középfokú oktatás 

4211 ’08 Út, autópálya építése 

7711 ’08 Személygépjármű kölcsönzése 

4519 ’08 Egyéb gépjármű-kereskedelem 

4690 ’08  Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

 

 4. A társaság működésének időtartama 



A társaság időtartama: határozatlan. 

5. A társaság törzstőkéje 

5. A társaság törzstőkéje 3.000 000 Ft, azaz három millió forint, amely 3.000.000 Ft 
készpénzből áll.  

6. A tag törzsbetétje 

Battonya Város Önkormányzata, tag törzsbetétje 3.000.000 Ft, azaz három millió forint 
pénzbeli hozzájárulás, melyet a tag, már a társaság rendelkezésére bocsátott a társaság 
bankszámlájára történő befizetéssel.  

7. Üzletrész 

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 nyereség felosztása 

9. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági 
társaság vagyonát gyarapítja. 

10. Az alapítói határozat 

      10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz, döntése az   
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

      10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

 Név: Varga István Tamás 
Lakcím: 5830 Battonya, Vörösmarty u. 63/A. 
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2007. május 07. 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, 
megbízási díjának mértékét a mindenkori minimálbér összege/hó. 
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Varga István Tamás ügyvezető 
gyakorolja. 

12. Cégvezető 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 
 



13. Cégjegyzés 

13.1.  Az önálló cégjegyzésre jogosult:  

Név: Varga István Tamás 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

       14.2.  A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.  

       14.3.   A felügyelőbizottság tagjai: 
 

Név: Szabó Tünde 
Lakcím: 5830 Battonya, Hunyadi u. 43. szám alatti lakos 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. március 01. 
A megbízatás lejárta: 2025. február 28. 

 

Név: Ancsin Alex 
Lakcím: 5830 Battonya, Pakurár Demeter u. 31. szám alatti lakos 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. március 01. 
A megbízatás lejárta: 2025. február 28. 
    
Név: Varga Ildikó 
Lakcím: 5830 Battonya, Rózsa u. 48. szám alatti lakos 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 08. 
A megbízatás lejárta: 2023. április 08.  
 

A Felügyelő Bizottsági tagok a jogviszonyt megbízási jogviszonyban látják el, a 
megbízási díj mértéke a mindenkori garantált bérminimum/év. A díj kifizetése minden 
év decemberében egy-összegben esedékes. 
 

15. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója 2018. április 08. napjától 2022. május 31. napjáig Sztán Csilla 
(a. neve: Szőke Ilona, MKVK száma: 002854, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. szám 
alatti lakos. 

16. A társaság megszűnése 
 

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. 

       17.3. A jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat 2020. március 01.-
én bekövetkezett módosításokat tartalmazza.  

        Battonya, 2020. március 01. 



 
 

Battonya Város Önkormányzata Alapító 
Boros Csaba Polgármester 

 
Igazolom, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító 
okirat módosítása alapján hatályos tartalmának.  
A jelen Alapítói okirat a 2020. március 01.-i változásokat tartalmazza. Az ellenjegyzés a teljes 
létesítő okirat egységes szerkezetére vonatkozik.  
 
Alulírott Dr. Borka Sándor ügyvéd (Székhely: 5600 Békéscsaba, Csaba köz 2/1. szám, 
Kamarai Azonosító Száma: 36057925) a jelen okiratot Battonyán, 2020. március 00.-én 
ellenjegyezem: 

 
 
 

Dr. Borka Sándor  
Ügyvéd 

Kamarai Azonosító Száma: 36057925   
 

 


