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Tárgy: A Képviselő-testület 63/2016. (V. 26.) számú határozatának módosítása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.) alapítója (a továbbiakban: Alapító) a 
Társaság tőkeemelésével kapcsolatban 63/2016. (V. 26.) számú határozata alapján 
indult változásbejegyzési eljárás kapcsán a Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbíróság Cg.13-09-158001/39 számú felhívására a 63/2016. (V. 26.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító úgy dönt, hogy a Ptk. 3:198.§ alapján, vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatásával a Társaság jegyzett tőkéjét 100.000,-Ft-tal (Egyszázezer forinttal), 
3.000.000,-Ft-ról 3.100.000,-Ft-ra emeli.  
Az Alapító vagyoni hozzájárulása:  
Az Alapító 2014. június 18. napján a Társaság rendelkezésére bocsátott 2.300.000,-
Ft összeget, mely a Társaság könyveiben az Alapítóval szembeni egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségként, azaz tagi kölcsönként került nyilvántartásba vételre. E tagi 
kölcsönből, mint a Ptk. 3:99. § (1) bekezdése szerinti, a Társaság által elismert 
követelésből az Alapító 100.000,-Ft összegű követelést apportként a Társaság 
rendelkezésére bocsát, míg a fennmaradó 2.200.000,-Ft-ot a Társaság 
tőketartalékába véglegesen átadott eszközként bocsátja rendelkezésre, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdésének b) pontja szerint. 
Az Alapító egyidejűleg megállapítja, hogy a törzstőke felemelésének a Ptk. 3:198. § 
(1) bekezdésében foglalt akadálya nincs, mivel az Alapító teljes egészében 
szolgáltatta a törzsbetétét. 
A 100.000,-Ft összegű törzstőkeemelés az Alapító törzsbetétét növeli. 
Az Alapító a fentiek alapján az Alapító Okirat 5. pontjának első bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 
„A Társaság törzstőkéje 3.100.000.-Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint, amely  
a.) 3.000.000,-Ft (azaz Hárommillió forint) pénzbeli hozzájárulásból és  
b.) 100.000,-Ft (azaz Egyszázezer forint) értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.  
  A nem pénzbeli hozzájárulásból megnevezése: vagyoni értékű jog.  
Az Alapító a vagyoni hozzájárulást – az alapításkor, illetve a törzstőke-emelésről szóló 
döntés meghozatalakor – teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.” 
 
 
 



 
Az Alapító felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatnak 
megfelelően a változások cégnyilvántartáson történő átvezettetése tárgyában járjon 
el. 
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