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AZ EGYSZEMELYES KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAGALAPITO OKIRATA 

A 2021. október 21-i módosItásokkal egységes szerkezetben 

Alapito" okirat 
AlulIrott alapItó, szerzödésminta' alkalmazásával, a következök szerint állapItja meg az alábbi korlátolt 
felelösségü társaság alapftó okiratát: 

1. 	A ta"rsaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fio"ktelepe(i) 
1. 1. 	A társaság cégneve: Kumánia GyógyfUrdö Korlátolt Felelösségü Társaság 

A társaság rövidftett cégneve: 2 	 Kumánia 
 

 GyógyfUrdö Kft. 

1.2. 	A társaság idegen nyelvü cégneve:2  ............................................................... 
A társaság idegen nyelvü rövidItett cégneve:2...................................................  

1.3. 	A társaság székhelye.  ...................... 5310 Kisüjszállás, Rákóczi utca 8-12. 
A társaság székhelye3  
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b) nem azonos a kazponti ügyintézés helyével4. .................................................... 

A társaság telephelye(i):5  ............................ 5310 Kisüjszállás, Nyár utca 7. 

A társaság fióktelepe(i):5  .................7394 Magyarhertelend, Tábor utca 7. 

A ta"rsaság alapItója   
Név:6 ............................................................................................................ 
Lakcm 

 

Cégnév (név):7........................................Kisüjszállás Város önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):8............  .............................................. .732693 
SzékheIy .................................... 5310 Kisüjszállás, Szabadság tér 1. 
Képviseletre jogosult neve............................Kecze István polgármester 
LakcIm:.............  ........................................................ ............................5310 Kisüjszállás, Vas utca 7. 

A ta'rrsaság teve"kenyse"gi kore(i)9  
Fötevékenység : 	 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidôs tevékenység 

3.2. 	Egyéb tevékenységi kör(ök):'° Földgázkitermelés 
Szabadidös, sporteszkoz kölcsOnzése 

1 A társasági szerzödés szövege csak ott és annyiban bôvfthetö vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten 
megengedi. A szukség szerint kitöltendö szovegrészek abban az esetben is a szerzôdésminta részét képezik, amennyiben ezen 
részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szukség. 
2  Szukség esetén kitöltendö. 
3  Aláhüzással jelölendô. 
4  Amennyiben a kozponti ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a kozponti ügyintézés helyének megjelolése kötelezö. 
5  Szukség esetén kitöltendô, bövfthetô. 
6 Természetes személy esetén kell kitölteni 
7  Szervezet esetén kell kitölteni. 
8  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapItvány, egyház, stb. esetén). 
9  A statisztikai nómenklatürát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
10  Szukség esetén kitölthetö, bövIthetö. 

1.4. 

1.5. 

2.  

3.  
3.1. 



Udülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
Villamosenergia-termelés 
Egyéb sportlevékenység 
Egyéb gép, tárgyi eszköz kälcsönzése 
Kempingszolgáltatás 
Gözellátás, Iégkondicionálás 
Egyéb takarItás 
Ettermi, mozgó vendéglátás 
VIztermelés, -kezelés, -ellátás 
M.n.s. egyéb oktatás 
Rendezvényi étkeztetés 
Iparcikk jellegü bolti vegyes kiskereskedelem 
Altalénos járóbeteg-ellátás 
Egyéb vendéglátás 
Könyv-kiskereskedelem 
Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
Italszolgáltatás 
Ujság-, papIráru-kiskereskedelem 
Fogorvosi járóbeteg-ellátás 
Ingatlankezelés 
Játék-kiskereskedelem 
Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
Reklámugynoki tevékenység 
Szállodai szolgáltatás 
Saját tulajdonü, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Fodrászat, szépségápolás 
Ital-kiskereskedelem 
Egyéb foglalás 
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
M . n .s. egyéb szárazföldi személyszállftás 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

4,0 	A ta"rsasag mflködésének ido"rtartama 
A társaság idötartama:" 
a) határozatlan. 
b) határozott'2, .2 ......................................................................................-ig 

59 	A tarrsaság torzst of'r kerj e 
5.1. 	A társaság törzstökéje 52.000.000,- Ft, azaz Otvenkettömihió forint, amely 

a) 46.230.000,-Ft, azaz Negyvenhatmilló-kettöszázharmincezer forint készpénzböl, 
b)'3  5.770.000,- Ft, azaz Ôtmillió-hétszázhetvenezer forint nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásból all. 

5.2. 	Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetöséget ad arra, hogy 
a cégbejegyzési kérelem benyCijtasaig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen 
meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyüjtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a 
tag egy even tCili határidöig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, 
amIg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt 
nyereség a tag által teljesftett pénzbeli vagyoni hozzájárulással egyutt el nem e'ri a törzstöke 
mértékét. A tag a meg nem teljesftett pénzbeli vagyoni hozzajarulasa osszegének erejéig 
helytáll a társaság tartozásaiért. 

5.3. 	A törzstöke teljesftésének megtörténtét az ügyvezetô köteles a cégbIróságnak bejelenteni. 

11  Aláhüzással jelölendô. 
12  Amennyiben a társaság müködésének idötartama határozott, kitöltése kötelezö! 
13  Szukség esetén kitöltendô. 



5.4. 	A tag pótbefizetésre és mellékkötelezettség teljesftésére nem köteles, azonban a tag dönthet 
pótbefizetés teljesItéséröl. 

6. A tag to**rzsbete*tj* e 
Név (Ce'gne"v):.....................................Kisüjszállás Város Ônkormányzata 

A törzsbetét összege.. .......................................................... 52.000.000,- Ft 

A törzsbetét összetétele: 
a)Készpénz.................................................................46.230.000,-Ft. 
Cégbejegyzésig szolgáltatandó ässzeg'...  ............... ..Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ... %-a'4, a 
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára I a társaság 
házipénztárába'5. 

A fennmaradó összeget : .......................................... -ig'6  a társaság pénzforgalmi számIjára 
fizeti be. 
'7b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 
megnevezése: apport, értéke: 5.770.000,-Ft. 
A bejegyzési kérelem cégbIrósághoz történö benyüjtásáig a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást teijes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

00 

7. Uzietre"sz 
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kotelezettségek összessége az üzletrész, amely a 
társaság bejegyzésével keletkezik. 

8. Az egyszemélyes ta"rsasag mflkö der se 
8.1. 	Az egyszemélyes tàrsaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. 	Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstöke felemelése folytán j 
tagokkal egészul ki és Igy többszemélyessé vâlik, a tagok kätelesek az alapftó okratot 
társasági szerzödésre módosItani. 

9. A nyereség feloszta"sa 
9.1. 	A társaság saját tökéjébôl a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 

társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményböl, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészItett târgyévi adózott eredményböl teljesfthet. Nem kerülhet sor 
kifizetésre, ha a társaság helyesbftett saját tôkéje nem eri el vagy a kifizetés következtében 
nem erne el a társaság törzstôkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 
fizetöképességét. 

9.2. 	Az ügyvezetö jogosult I nem jogosult18  osztalékelöleg fizetéséröl határozni. 

10. Az alapItói hata"rozat 
10.1. A taggy(iIés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag Irásban hatàroz és a dOntés az 

ugyvezetéssel való käzléssel válik hatályossá. 

10.2. A Iegföbb szerv hatáskörét a tag gyakoroija. 

14  50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti elöIrás érvényesül! 
15  Aláházással jelölendö, szukség esetén mindkettö aláhüzható. 
16  Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidö esetén az 5.2. pont szerinti elöIrás érvényesül! 
17  SzUkség esetén bövfthetö. 
18  AláhUzással jeIöendö. 
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11. Az ügyvezetô   
ii.i.' A társaság ügyvezetésre és képviseletre jogosult ügyvezetöje: 

Név:2° 	 Kecze Mátyás 
LakcIm...........................................................5310 Kisüjszáuás, Vas utca 7. 
Cégnév (név):2'..................................................................... 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):22........................................................... 
Székhely............................................................................................ 
Képviseletre jogosult neve...............................................................................  
LakcIm.................................................................................................. 

Az ügyvezetöi megbIzatás23  
a) határozott idôre24  
b) határozatlan idôre 
szól. 
A megbIzatás kezdö idöpon.a.  ............................................ 2021. május 02. 

:25 	 0A megbIzatás Iejárta 	 .május  01. 

IA vezetö tisztségviselô a társaság ugyvezetését megbzási  jogviszonyban I 
munkaviszonyban26  Iátja el. 

12. Cergvezeto 
12.1. A társaságnál cégvezetö kinevezésére27  

a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

12.2.28  Cégvezetönek kinevezett munkavállaló(k)29: 
Név............................................................................................. 
LakcIm............................................................................................................  

ô idöpontja................................................................................  Kinevezés kezd  

13. Ce"gjegyze"s 
13.1. 0  Az änálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név....................................................................Kecze Mátyás 
Név.............................................................................................  ............................................................................................................. ....... 

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezôk:31  
a) Név............................................................................................................. 
I s 
Név. ............................................................................................................. 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 
b)32  Név....................................................................................... 

19  Szukség esetén bövfthetö. 
20  Természetes személy tag esetén kell kitötteni. 
21  Szervezet esetén kell kitölteni, 
22  Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 
23  AIáhzással jelölendô. 
24  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. Q. 
25  Az a) pont választása esetén kitöltendö. 
26  AIáhzássaI jelölendö. 
27  AIáhtzássaI jelölendö. 
28  Kizárólag a 12.1 a) pont aláházása esetén tölthetô ki. 
29  Szukség esetén bövIthetô. 
30  Szukség esetén bôvfthetô. 
31  Szukség szerint kitöltendö. 
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s 
Név. 
egyuttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felu"*gyelO"'bizottsa`g 
14.1. A társaságnál felugyelöbizottság választására33  

a) sor kerUl. 
b) nem kerül sor. 

14.2. A társaságnál nem ugydäntô felugyelôbizottság müködik. 

14.3. 	34A felugyelöbizottság tagjai: 
Név............................................................................ Fodor Kálmán 
LakcIm.........................................................5310 Kisüjszállás, Pólya utca 4. 
A megbIzatás35  
a) határozott idöre36  
b) határozatlan idöre 
szól. 
A megbIzatás kezdö idöpontja..................................... 2021. szeptember 01. 
A megbIzatás Iejárta:37..............................................2026. augusztus 31. 

Név. ...............................................................................Dr. Ducza Lajosné 
LakcIm......................................................5310 Kisüjszállás, Ifjüság ütja 7. 
A megbIzatás38  
a) határozott idöre39  
b) határozatlan idöre 
szól. 
A megbIzatás kezdö idöpontja. ......................................2021. november 01. 
A megbIzatás Iejárta:4°........  ................................................... ........................................2026. október 31. 

41Név• ......................................................................................Molnár Imre 
LakcIm...............................................5310 Kisüjszállás, Táncsics utca 8/a. 
A megbIzatás42  
a) határozott idöre43  
b) határozatlan idôre 
szól. 
A megbIzatás kezdö idöpontja. ......................................2021. november 01. 
A megbIzatás Iejárta:44.................................................2026. október 31. 

15. K**nyvvizsgalo45  
A társaság konyvvizsgálója: 
Név:46....................................Mátyus Maria Irén egyéni vállalkozó 
LakcIm..................................5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 3. fsz. 3. 

32  Szukség szerint bôvfthetö. 
33  Aláházással jelölendô. 
34  A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
35  AIáhzássaI jelölendô. 
36  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
37  Az a) pont választása esetén kitöltendö. 
38  AIáhzássaI jelölendö. 
39  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
40  Az a) pont választása esetén kitöltendö. 
41  BövIthetö. Ha a társaságnál kötelezô felugyelöbizottság Iétrehozása, háromnál kevesebb tagü felugyelöbizottság felállItása 
semmis. 
42  Aláhüzással jelölendô. 
43  Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
44  Az a) pont vâlasztása esetén kitbltendö. 
45  A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén. 
46  Természetes személyesetén kell kitölteni. 



Kamaral nyilvántartási száma 	 000841 
Cégnév:4'........................................................................................... 
Cégjegyzékszám .............................................................................................  
Székhely..................................................................................................... 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelôs természetes személy neve: 
Mátyus Maria Irén.............................................. 
Kamaral nyilvántartási száma..............................................................000841 
LakcIm'..  ..................... ........5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 3. fsz. 3. 
Helyettes könyvvizsgáló neve................................................... 
LakcIm..................................................................................................... 
A megbIzatás kezdö idöpontja..................................................2019. jünius 1. 
A megbIzatás Iejárta........................................................2024. május 31. 

16. A társaság megszünése 
A társaság jogutód nélküli megszLinése esetében a hitelezök kielégItése után fennmaradó 
vagyon az alapftót fileti meg. 

17. Egye'b rendelkezések 
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 

társaságot kötelezi arra, hogy kozleményt tegyen közzé, a társaság e k6telezettségének48  
a) a Cégközlonyben 
b) a társaság honlapián49  
tesz eleget. 

17.2. A jelen alapftó okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt: Kisüjszállás, 2021. október 21. 

, 	
749 \\ 

AzalapItóaláIrása: 	 f 
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LL'L 	\j:- 	
)
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KistjszáIIás Város Onkorrnéijta. 	/ 
képviseli: Kecze István 

AlulIrott dr. Szücs László ügyvéd (a )NKSZ Megyei Ugyvédi Kamara tagja, kamarai 
azonosItó száma: 36069861, iroda székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos üt 12/A. 
,,A" Iph. 2/1.) ezen okiratot szkesztem és ellenjegyzem: Kisüjszálláson, 2021. 
október ho 21. napján: 	I 

47  Szervezet esetén kell kitölteni. 
48  Aláházással jelölendö. 
49  Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kotelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a 
társaság honlapjának a cImét. 
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