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Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. július 23-i ülése 1. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága. 
 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratát a 
Közgyűlés a 2016. október 29. napi ülésén az 52/2016. (X. 29.) közgyűlési 
határozatával fogadta el.  
 
A Közgyűlés a 2017. decemberi ülésén elhatározta az Alapító Okirat módosítását, 
amelynek következtében az rövidített névvel (TMFÜ Nkft.), angol névvel (Tolna 
County Development Agency Nonprofit Public Ltd.) és angol rövid névvel (TCDA 
Nonprofit Ltd.) egészült volna ki, továbbá a székhely mellett két új telephely jelent 
volna meg. A módosítás végrehajtására, a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz 
történő benyújtására azonban az Nkkft. jogi képviseletét ellátó ügyvéd javaslatára 
nem került sor, mivel a cég rövidített nevében a mozaikszó használatát a Cégbíróság 
csak abban az esetben fogadja el, amennyiben az már a cég nevében is szerepel.  
 
Mindezek következtében a 2018. februári ülésen az Alapító Okirat újabb 
módosítására tettem javaslatot. Javasoltam, hogy az Alapító Okiratban a cég 
elnevezése TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság legyen. Ezen túl javasoltam felvenni a cég 
tevékenységei közé a „Személygépjármű kölcsönzését”, mivel a cég tulajdonában 
lévő egyes gépjárművek bérbeadásra kerülnek. 
 
Az Nkkft. jogi képviseletét ellátó ügyvéd szakmai jelzése alapján az Alapító Okirat 
cégbírósági módosításához egy olyan közgyűlési döntésre van szükség, amely 
tartalmazza az alapító okirat módosítására vonatkozó valamennyi döntést, 
nevezetesen: 
 
1. a társaság elnevezésének változását, rövidített nevéének, angol nevének és angol 

rövid nevének elfogadását, 
2. a társaság tevékenységi körének kiegészítését személyi gépjármű kölcsönzése 

tevékenységi körrel, valamint 
3. a társaság két új telephelyének létesítésére vonatkozó döntést. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okiratot a közgyűlésnek nem kell elfogadnia, azt az 
ügyvéd készíti el és az ügyvezető írja alá ügyvédi ellenjegyzés mellett. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az Nkkft. Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozó alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.  
 
 
 
 
Határozati javaslat:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2018. (VII. 
23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 
módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. cégnevét 
„TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” cégnévre 
módosítja, egyúttal elfogadja rövidített nevét (TMFÜ Nonprofit 
Kft.), angol nevét (Tolna County Development Agency Nonprofit 
Public Ltd.) és angol rövid nevét (TCDA Nonprofit Ltd.), 
valamint tevékenységi körét a „77.11’ 08    Személygépjármű 
kölcsönzése” tevékenységi körrel egészíti ki. 

 
2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a társaság két új telephelyet létesít 

Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3., és Pécs, Mária utca 3. szám 
alatt. 
 

3. A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a Tolna Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. módosított 
alapító okiratának Cégbíróság általi bejegyzéséről 
gondoskodjon a közgyűlés határozatának elfogadásától 
számított 30 napon belül. 

 
4. A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a telephelyek és az új 

tevékenységi kör Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő 
bejelentéséről gondoskodjon a közgyűlés határozatának 
elfogadásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős: a 3-4. pontok tekintetében Bán Róbert, ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Szekszárd, 2018. július 17. 
 
 

Bán Róbert 
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 ügyvezető 


