
Budapest, ViiI. Mikszáth
ingatlanok forgalmi

Káĺmán tér 4,sz, a|atti Gyógyszertár és orvosi rendelő
értékének megállapítása.(Łłrsz: 367 ĹflUl Al L Ą)
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*' osszeezÉs

A számítások során a következő eredményeket kaptuk:

Piaci čjsszehasonlító adatok elemzésén a!apuló érťék:
Hozadéki érték:

164 400 000 Ft
159 400 AOO Ft

A végső érték meghatározásánál a hozadéki módszerre| meghatározott értéket vettÜk
figyelembe,
A két hrsz' aIatti ingat|an funkcionálisan tisszeépti|t, a /4 aIbetét nagyobbrészt a
közvetlen tjgyfélkiszo|gálást és kisebb részben a táro|ást, míg a /l.es ĺngatlan az
e|őbbiek biztosítását szolgá|ja (kazánház, kukatároló, o|tözők, mosdók, raktárak).

Az ingat|anok egyĺittes végső foľga|mi éľtéke kerekítve: 15g 40o ooo Ft, azaz
EgyszázłitvenkilEnc.mi||ió-négyszázezeľ forintba n hatá rozzľk ĺaeg.

A kialakított foľga|mi érték az ingatlanéľtékre az esz|ĺöziik né|kiit áľtendő!
Az ingat|an good-will (vendégkčiľ, bejáľatottság) ér'tékéve| a tu|ajdonosok a
foľga|om nagyságának tĺikrében niĺveljék az ĺngat|an |mi éľtékét.

5' MENEKĺilÉsr ÉnľÉK ĺ{EGHÁTÁRozÁsA

KockázateIeľnzés
ĺngatlan haszná|atban'
ingat|an forga|omképes'
ĺngat|antń| hosszú távon értéktaľtást várhatunk.

ingatla n a dottsá g a i bó| ad ődó ľiivid.távrÍ é*ékesĺthetősége
I
I

I

il Nehezen j ĺ-: At|ag aĺatti

A piacon levő kereslet és kíná|at szeľint:

Az
Az
Az

x Eľős
tłiIlqíná|at u"Ľy- L

x Atlagosan

Kĺegyensú|yoz-
ott piac

il Keresleti
tú|sri|y

Tĺ, A

kön

Kíná|ati i;]Erős
keľes|et

A kockázatokat az a|ábbiak szerint vettük figyelembel

Forgalmi éľték {Fé):

Hosszú távú értékál|óságĺ kockázat:
Piaci adatok megbízhatoságának kockázata:
E9yéb adatok megbĺzhatóságának kockázata:
Követelés, kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata :

tsszes kockázati e|em:

osszes kockázati e|em értéke:
osszes kockázati e|em értéke kerekítve (Ké):,

Az ĺngatĺan menekü|ésĺéľtéke (Hbé): Hbé = Fé - Ké = =

159 4Ü0 000 Ft

-o1o

-o/o

-ę/o

f0 o/o

fO olo

31 BB0 000 Ft
31 880 000 Ft

L27 s?.1 000 Fr

Az ĺngat[an menek{ilési értéke k€ľekítľe: 127 52o coo Ft. azaz
Egyszázh usao n hétmil tĺá.ötśzázhúszezeľ ftr ľĺnt'

I."':i r:,'tl .:l



Budapest, VIII' Mikszáth
inqat|anok forgaĺmi

Káłmán tér 4.sz. alatti Gyógyszertár és orvosĺ rendelő
érté kének meg á lla pítása. ( H rsz : 367 72./ o / 
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7. KORLATAZ'O FELTETELEK NYILATKOZATA

Nem jutott tudomásunkra olyan t'ényező, ame|y arra a következtetésre vezetett
Vo|na, hogy a je|entésben szereplő tények és adatok nem he|yesek'

Nem vá||alunk fe|elősséget o|yan később jeIentkező tényezőkért, ame|yek
befoIyásolhatják a meghatározott értéket'

Az ingatlanok tu|ajdonjogát annak per-, teher-, és igénymentes á||apotában
értékeltük.

Nem vátlaIunk fe|e|ősséget az ingat|an-nyilvántartásbän rendezetlen adatok
tekintetében,

5. Nem végeztünk geotechnikai, statikai, műszeres épü|etdiagnosztikai és
környezetvédel mi vĺzsgálatokat.

6. A megá||apított érték kizári|ag a szakvéĺeményben megjeĺö|t fe|haszná|ási cél
esetében érvényes.

7. Jelen értére|ési szakvé|emény egésze7 részletei, i||etve semmilyen rá vonatkozó
hivatkozás nern kerulhet be pubĺĺká|t iratba, tájékoztató jelentésbe, és nem lehet
nyi|vánosságra hoznĺ az értéke|őnek a meEje|enés tarta|mát és formáját

. 
jóvá ha gyó írásbel i hozzáĄ;árvlása né| ktll.

B. Az értékeĺő a tudomására jutott adatokat és jeĺen szakvé|eménye tarta|mát
biżalmasarl kezeIi, egyúttal kije|enti, hogy az értékelés táľgyát képező
ingat|anokhoz nem f(jződik érdeke, díjazása nĺncs kapcso|atban a megállapított
értékke| és pártatlanságát semmi sem befo|yáso|ta'

9' A EXEdra Stúdió Bt'. kikötĺ, hogy a Megrende|ő a szakvé|eményt csak a
szerződésben röEzített vá||alási dĺj kiegyen|ítését követően haszná|hatja fel,
továbbá fenntartja a jogát aľra. hogy az értékbecsĺés eredményét érvényteIenĺtse,
és a szakvé|eményt visszavonja abban az esetben, hä a vá|la|ás-i díj határidőre
történő kiegyenlítése e| marad na.

10'A Megbiző á|tal átadott hivatalos dokumentumok kiadásának napjátó| az értéke|és
napjá i9 bekövetkezett ésetleges változásokért nem vá l Ial u nk fe lelősséget'

.. ť:
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ingat|a nok forga ĺm i értékének megá||apítása' ( Hrsz : 367 t2/ 0 / 
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Budapest, VIII' Mikszáth Kálmán tér 4,sz, a|atti Gyógyszertár és orvosi rendelő 15

ĺngatlanok forgaI mi értékének megá|iapítása. (Hrsz ; 367 7f/ ol Al I,4)

Tulajdoni lapok
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Budapest, VIII. Mikszáth Ká|mán tér 4.sz' a|attĺ Gy'ógyszertár és orvosi rende|ő l6
i n gat|anok fo rga l mi érté kének megáĺ| a pítása 

" 
( H rsz : 367 7f/ o / Al 7,4)
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Budapest' VIII. Mikszáth Ká|mán tér 4,sz. alatti Gyógyszeńár és orvosi rendelő 19
i ngat|anok fo rga I m ĺ él.tékének megá lla pítása' (H rsz : 367 t2/ o / Al 1,4)

A gyógyszeľtáľí, magasfiildszint a|aprajza
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Budapest, VIII' Mikszáth t<álmán tér 4.sz. a|atti Gyógyszertár és orvosi rendelő 20
i ngat|anok forga l m i ériékének megá | la pítása. ( H rsz : 367 72'/ o / A/ 7,4)

Fényképfelvételek

A Mik'száth K' tér, szemben az értékeIt ing. Krúdy GyuIa utcai
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Budapest, VIII. Mikszáth Ká|mán tér 4.sz, aIatti Gyógyszertár és orvosi rende|ő 2I
i ngat|anok forgaImi értékének megá||apítása, (H rsz : 367 tzl 0 / Al t,4)

Raktár Labor

Rendelő

Fényképfe|vételek

KukatárolóVáróterem



Budapest. VIII. Mikszáth Kálmán tér 4.sz. alattĺ Gyógyszertár és orvosi rendeĺő 22
i ngatla nok fo rga ĺ mi éľtékének m€gá| |a pítása' ( H rsz : 367 t2/ o / A/ 7,4)

Fényképfeivéte!ek

Kukatáro|ó Kazánház

p!ncetér Kozponti szerver
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előterjesztés 4. szómú melléklete

ľÁnsa.sÁcl sZERzŐDÉs
egységes szeľkezetbe foglalva

Melyet kötöttek alulíľott napon és helyen a táľsaság tagiai a2006. évi fV. tłiľvény (továbbiakban
Gt.) alapján, Íigyelemmel a 2006. évi fV. ttiruény 336.s (2) bekezdésében foglaltakľa az a|ábbi
feltételek szeľint.

Szerződő fe|ek ľiigzítit hogy a tagok a 2011.03.12. napján megtartott taggyiíIésen a táľsasági
szetződés ľendelkezéseit mĺódosítottäk, ezen módosításokľa tekĺntettel táľsasági szerződésüket a
jelenleg hatályos 2006. évi fV. töľvény (Gt.) ľendelkezéseiľe tekintettel módosították, és a
társasági szeľződésüket egységes szeľkezetbe foglalták az alálbbiak szeľint. A módosított
rendelkezéseiket vastagon szedetten jeltitték.

l. A társaság neve : Mĺkszáth 4. Egészségĺigyi Szolgáltató és
Ingatlanhasznosító Koľ|átolt Fele|ősségíĺ Táľsaság

A társaság rövidített neve: Mikszáth 4. Kft.

2. A társaság időtartama : hatálľozatlan idejű

3. A társaság tagjai

Név : Budapest Józsefváľosi Önkoľm ányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67,
Képviseletľe jogosult neve: Dľ. Kocsis Máté
Anyja neve: Vaľga Itdikó
Lakcím: 1088 Budapest, Bľódy Sándoľ u. 10.

Cégnév: Value Keľeskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság
Cégsegyzékszám (nyilvźntartźsi szám): 01-09-87 9079
Székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 56.II. em. 48.
Képviseletľe jogosult neve: Dľ. Szeveľényĺ Máľk Mihály
Anyja születési neve: Molnáľ Ildikó
Sziiletési hely és idő: Debľecen,1976.07.f0.
Lakcím: 4032 Debľeeen, Bessenyei u. 4/A.

4. Atársaságszékhelye:

1088 Budapest, Mikszáthtér 4.

5. A úáľsaság tevékenységi kĺĺrei: .-łł ...'

6820'08 Saját tulajdonri, béľelt ingatlan béľbeađása, ĺizemeltetése (Főtevékenység)
47 7 4'08 Gyógyászati teľmék kiskeľeskedelme

Szeruődő felek tudomiásul veszik, hogy ha valamely gazdasági tevékenység gyakoľlását j ogszabáůy _
ide nem értve az i:ĺlkormányzati rendeletet- hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásĺíhoz
szükséges engedéýhez) köti, a gazdasági tiáĺsaság e tevékenységét csak az engedély biľtokában
kezdheti meg, illetve végezheti. (Gt. 6. $ (2) bekezdése)

Képesítéshez k<jtött tevékenységet,ha jogszabály -ide nem éľtve az öĺú<ormányzati rendeletet- kivételt
nem tesz, gazdasáryi tĺársaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremiĺködő



2
tagjai, munkavállalói, illewe a taľsasággal kötött taľtós polgáľi jogi szerzodés alapján a társaság
javźra tevékenykedők közĺjtt legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési
kovetelményeknek ígazo|t módon megfelel.( Gt. 6. $ (3) bekezdése).

6. A táľsaság ttiľzstőkéje és a rendelkezésľe bocsátás módja:

A táľsaság tiiľzstőkéje 37.060.000 Bt, azaz haľminchétmillió hatvenezeľ foľint, amely az egyes
tagok tiiľzsbetéteinek iisszességébőt áll.

Az egyes tagok ttiľzsbetétei :

Név

Ęudapest Józsefváľosi
onkoľmányzat

Value Kft.

Tiiľzsbetét

18.900.000 Ft

18.160.000 Fr

Részesedés

5t "/.

49,Á

A tagok törzsbetétei a társaság bankszámlájára bęťlzętésre keľültek, ezze| a társaság törzstőkéje
befizetésre kerĺ'ilt.

Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzź!źtru|ását az ott meghatározott időpontig nem
szo|gá|tatja a gazdasźryi társaság ĺigyvezetése 30 napos határidő ttĺzésével felhívja a teljesítésre. A
felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését
eredményezi. (Gt. 14. $ (l) bekezdése). A 30 napos hatráľidő eredménýelen eltelte esetén a tagsági
jogviszony ahatáridő |ejártat követő napon megszűnik. Enől a gazdasági társaság tig;rvezetése atagot
írásban köteles éľtesíteni. (Gt. 14. $ (2) bekezdése). Az a tag, akinek a tagsági jogviszonya a (2)
bekezdésében foglaltakĺa tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzźýárulás teljesítésének elmulasztása
miatt a gazdasági társaságnak okozott káréft a polgáľi jog általános szabályai szerinti felelősséggel
tartozik (Gt. 14. $ (3) bekezdése).

a.) .Ą ttiľzstőke felemelése:

A vagyoni hozzÍ|źlru|äs szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor,
ha valamennyi koľábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltattak.

A tőkeemelést elhatráľoző taggyu|ési határozatban meg ke|| hatźrozni, hogy a tőkeemelésľe milyen
nagyságú (tźlrwtl) pénzbeli, illetve nem pénzbe|ihozzÁjźtru|ás szo1gá'|tatástwa| kerül sor.

Vagyoni hozzź|źru|ás szo|gá|tatásáxal megvalósuló törzstőke emelés esetén a tagoknak _ha a
tőkeęmelést e|batźlroző taggytĺlési határozat másként nem rendelkez1k- a tőkeemelés e|határozásźúő|
számított 15 napon belül elsőbbségi joguk yan arra,hogy atókeemelésben részt vegyenek.
Ha a tag nem él a megadott hatáľidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további 15 napon belül a többi
tag gyakoro|hatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a tagg1ĺűńés á|tal
kijetöltszemélyek jogosultakavagyonihozzáĄźru|źsszo|gá|tatásźlra.

Az e|őzo bekezdésekben meghatĺározott elsőbbségi jog gyakorlźsfua -a tókeemelést elhatráľozó
taggyiĺlési hatźtroz'at legalább 3/o.edes szótöbbséggel másként nem rendelkezik- a tagok törzsbetéteik
arĺányábaĺl j ogosultak.

A taggyíĺlés a törzstőkét a táľsaság törzstőkén belüli vagyonáva|, vagy annak egy részével felemelheti
ha a számviteli törvény szerinti e|őzó üzleti évľe vonatkozó szímviteli törvény szerinti
beszrámolójrának mérlege, vagy atárgy évi közbenső méľlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított,
és a tiĺľsaság törzstökéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint
helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását -a mérleg
fordulónapját követő- 6 hónapon belül- a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg
igazolja.
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b.) A töľzstőke leszáIlítása:

A taggyűlés a tiiľzstőkét a táľsasági szerződés módosítására vonatkoző sza'bá,tryok betaľtásával
leszállíthatja.

A társaság tiiľzstőkéje 37.060.000'. Ft-nál alacsonyabb iĺsszegľe nem szállíthatĺó le.

Ha a törzstőke leszállítása a táľsasági töľvényben meghatározott ok miatt kiitelező, a taggyĺÍIés
az ok bekövetkeztétől ttirtént tudomásszerzéstő| számított 30 napon belül ktiteles a
tőkeleszállításľóI hatáľozni.

Ha a törzstőkét a Gt. 114. $ (1) bekezdésében meghatározott iĺsszeg _ 37.060.000..Ft iisszeg alá
kellene leszállítanÍ, a táľsaságnak a táľsasági foľma váltásľól, más táľsaságga| való egyesĺilésľől,
szétvá|ásról, avagy jogutód nélkĺĺli megszűnésľőI kell diintenie.

Az ugyvezető a ttirzstőke |eszá|Iítását e|hatźtroző taggyűlési határozat meghozata|áú követő 30 napon
beltil koteles a taggyíĺlési határozatról szóló közleméný a cégbíróságnak megküldeni, egyidejűIeg
intézkedni a tőke|eszállításról hozotÍ döntés cégközlönyben történő kétszęr egymás utáni
közzététe|éről akként, hogy a kétkozzététel kozott legalább 30 napnak kell eltelnie' A hirdetményben
fel kell tüntetni a dontés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első
alkalommal töľtént közzététe|ét mege|őzóen keletkezett, és ezen időpontig esedékessé nem vált
követeléseik után biztosítékľa tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság kcizvetlenĺĺl is köteles
értesíteni.

A tőkeĺeszállítás bejegyzésének feltétele, hogy az ugyvezeto igazo|ja, hogy a Gt. 162., 163.$-ban
fo gl alt szab źiy okat b etartották.

A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak kifizetéseket csak a tőkeleszáIlítás cégjegyzékbe történt
bej egyzése után szab ad telj esíteni'

Az tigyvezetőnek a törzstőke leszźi|ítása meghiúsulásźLt 30 napon beliil kell bejelenteni a
cégbírósághoz.

Ha a törzstőke kötelező leszállítĺása hiúsult meg, és a meghiúsu|ástő| számitott 30 napon beliil a
társaság a köte|ezo tőkeleszállítás okaiĹ nem szünteti meg, a társaság köteles más társasági formába
átalakulni, vagy jogutód nélkiili megszÍĺnéséro|határozni (Gt. l64. $ (4) bekezdése).

c.) Metléks zolgáůtatás :
A társaság tagiai tĺĺrzsbetetjük szo|gá|tatásźn túl egyéb vagyonéľtéku szo|gá|tatás -továbbiakban:
mellékszolg tůtatźs- telj esítéséľe kötelezettséget nem vállalnak.

d.) Pótbefizetés:
A taggytĺlés a veszteségek fedezésére a tagok számtrapótbefizetést nem írhat elő.

7. A táľsaság és a tagok kiizötti jogviszony:
A tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot _a tĺírsaság bejeg1ĺzését követően- az
izletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy uzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló uz|etészt
szeÍezmeg,eredetiijz(etrészęazálwet.üzletrészekarźtnyźbannövekszik.

Azuz|etrészatársaságtagtralra_atársaságsajáúüz|etrészét (Gt. 135. $) kivéve- szabađon áúruházhatő
(Gt. |23. $ (1) bekezdés). Az uz|etrészt harmadik személyre csak akkor lehet átľuhĺázni,haataga
törzsbetétjét teljes mértékben beťuette (Gt. I23. $ (2) bekezdés). A tagot, a tĺársaságo! vagy a
taggyíĺlés által kijelölt személý -ebben a sorrendben- az adás-véte|i szerződés útján áLtÍ|lháLzĺli kívánt
ilzletrészĺe elővrásrárlrási jog illeti meg. Adásvéte|i szerződésen kívtili jogcímen az ilzlettész nem
ruházhatő átt. Ha a tag a vele közölt vételi ajĺánlat bejelentésétőI számított 15 napon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásáľlĺási jogával nem kíván éIni. A társaság, vagy az áitalra

kijelölt személy esetén ahatándó a bejelentéstő| szźtmitott 30 nap.
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A társaság a sajźttuz|etrészét a torzstőkén feltili vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az
iz(etrészek vásáľolhatók meg, amelyekbe a törzsbetétek teljes cisszegétbefizették' illetve teljesítették.

Azuz|etrész kívülálló személyre tcĺľténő átruházásáhozataggyú|és beleegyezése nem szükséges.

Tilos a saját ĺizletrész megvásárlása, ha trársaság osztalék fizetéséró| sem határozhatna. (Gt. 135. $ (2)
bekezdés)

A társaság saját uz|etrészét a törzstőkén felüli vagyonból ha megvásárolj a, az igy megvásárolt
uz|etrészt _a vásrírlástól számított 1 éven belül- a táľsaság nem köteles elidegeníteni, vagy ez a
tagoknak -töľzsbetéteik aľányában- térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke |eszÍi|ítás szabályainak
a|ka|mazźsávaĺ bevonni' Szerzoďo felek megállapođnak, hogy a Gt. |37. $ (1) bekezdése a|apjźn az
liz|ettész bevonását kifejezetten megengedik. Az érintett tag beleegyezése nem szükséges az uz|etrész
bevonásához. A bevonás felvételeit a társasági szerződés már akkor is tarta|mazza, amikor a tag az
iz|eÍrésztmegszereńe (Gt. 137. $ (1) bekezdés).

Az uz|etrész bevonásának e|határozása a taggyíĺlés hatáskĺjrébe tartozik.

A bevonás elrendelésével a törzsbetét megszrĺnik, és értékével a törzstőkét -a kötelező tőkeleszállítás
szabá|yainaka|ka|mazźlsávalcsökkentenikell.

A tag iizletrészének bírósági végľehajtási eljárás során történő értékesítésénél a tobbi tagot, a
társaságot, vagy a taggytĺlés által kijelölt személý _ebben a sorrendben- az uz|etrészre -a bírósági
végľehajtási árverésen gyakorolható- elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog
gyakorlására az e|óző bekezdésben foglaltak az irányadőak azza|, hogy a társaságot megillető
elővásárlási j o got m indkét esetben a taggyu|és gyakoro lhatj a.

A bíróság źita|kizárÍ' tag, illetve aGt. L4. $-a alapján atagságiviszonyźú elvesztett taguz|etrészének
értékesítése a társaság kĺjtelezettsége. Aziz|etrész értékesítése nyilvános áľverésen töľténik, amelyet a
kizárást. elľende!ő ítélet jogerőľe ernęlkedését kö.''ető 45 napon belül kell megtaľtani. Más módon csak
akizárttaghozzájárulásával lehet éľtékesíteni aziiz|etrészt (Gt. 139. $ (1) bekezdés).

Azuz|etrész nyilvános áverésľe bocsátása elótt az árverés időpontját legalább 8 nappaĺ megelőzően a
cégkĺizlönyben árverési hirdetményt kell hozzátenni.

A hirdetményben rneg kell jelölni:

a.) a tráľsaságcégnevét, és székhelyét;
b.) az ttrveréshelyét és idejét;
c.) a fizetés módját és haüíridejét;
d.) azárveľésľe keri.ilő uz|etrészĺe vonatkozó legfontosabb adatokat, ideértve azérintetttörzsbetét

összegét, és kikiáltási źráúis.

Az átwerésen _azon a tag kivételével akinek az uz|etrésze :ĺrverésre kerül- személyesen, vagy
meghatalmazott 

'itján 
bátrkirészt vehet. A meghatalmazásźtt kö'zokiratba, vary teljes bizonyító erejiĺ

magánokiratba kell foglalni.

Az élrverést közjegyző jelenlétében kell megtaľtani'

Az árverésen azuz|etrészt a legjobb aján|atot tevő veheti meg, aki köteles a teljes vételfuat kifizetni,
kivéve ha a hirdetményben a tĺársaság ettől eltérő fizetési módot hatźrozottmeg. A trársaság tagjait és a
trársaságot ebben a soľrendben az źtrverésen kialakult vételráron és az ott megllatározoľt fizetési mód
betartĺísával elővásárlási jog illeti meg, amelyet az aÍÍajogosultak az źrverésen ryakorolhatnak. Az
árverés eľedményét az igyvezető közli a jogosultakkal.

6 hónap eltelte utián árverés nem tartható. Az árverés eredménýelensége esetén a társaság az utolsó
árverést követő 30 napon beliil határozanő|,bogy azuz|etrészt
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a.) a tĺirzstőkén felĹili vagyon fędezete mellett atźtrsasttgmegvásárolja,vagy
b.) a társasägtagsai vásároljak meg töľzsbetéteik arányźtban, illetve
c.) a táľsasźrybevoĺja azt.

Az źrverésen elért véte|źr beťlzetett <ĺsszegéből _az árverés költségeinek lęvonását követően- először a
társaságnak a tĺjľzsbętétbe nem ťlzetett részére eső követelését kell kielégíteni, míg a fennmaradó
összeg azaz|etrész volt tulajdonosát illeti meg.

Ha a tagot a bíróság kizźńa a Ĺársaságból, akkor a költségek levonása utźn az árverésen elélt teljes
vételár a kiz.źrttagot illeti.

Ha az árverés eredménýelen volt, a volt tag csak a tfusaság árveréskori saját tőkéjéből ráeső

ľészesedésre tarthat igéný (Gt. 1 40' $ ( l )-(6) bekezdése).

Az e|őv ásátlási j og źúruházásasemmis.

Az e|ővásárlási jog megsértésével kötött szęrzodés hatálytalanságának megái|apítttsáľa pert csak a

szerződés kcjtéstol számított l éves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.

Azuz|etrész túruházása esetén az áúruházőnak atagságijogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei
az uz|ętrész megszerzójére szállnat át.

Azuz|etrészźttruházásáhozírasbeliszerződéstkellkötni.

Azuzletrész źńruházźsa a tĺĺrsasági szerzodés módosítását nem igényli'

A tag haláláva|, vagy megsziĺnésével üzletrészę źúszźil| a jogutódokľa (Gt. 128. $ (1) bekezdése), az
uz|etrész öľökölhető.

Az uz|ętrész csak áttruházás, megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint ahźnastársi közös vagyon
megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz ataggyűIés hozzź|áru|tsa sztikséges.

8. A táľsaság szewezete:

A taggyűlés

A társaság legfőbb szeľve a taggyiĺlés. A legfőbb szerv ülésén a gazđasźryi társaság tagsai, valamint-
szavazati jog nélkül- a jogszabźůy, Y&W a társasági szerzódés rendelkezései a|apján meghívottak
vehetnek részt. A gazdasźryi táľsaság minden tagja jogosult a legfőbb szerv tevékenységében részt
venni.

A legfőbb szerv határozatait iiléseinhozzameg (Gt. 20. $ (l) bekezdés).

A legfőbb szerv tilése szabźůyszeriien összehívás nélkiil is megtaľtható, illetve azoĺhatfuozathozhatő,
ha valamennyi tag jelen van, és az iilés megtartásáhozhozzájálru|.

A taggyiĺlésen a tagot erre meghata|mazott személy is képviselheti. Nem lehet meghata|mazott az
ugyvezetó, a cégvezető' a felĺigyelő bizottság tagsa, va|amint a konywizsgáió. A meghatalmazást
közokiľatba, vagy teljes bizonyÍtó erejiĺ magánokiratba kell foglalni.

A tagok törzsbetétjüktől eltérően az a|źlbbiak szeľint jogosu|tak szavanli.

A taggyíĺlésen a tagokat az a|áhbi szavazatok illetik meg:

Budapest Józsefyáľosĺ onkoľmányzat I47 szavazat
Value Kft. 153 szavazat
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A társaság a taggyűlés kizárólagos hatásköľébe tartoző ügyekben írásbeli döntéshozatallal is
határozhat. A tagok a hatźrozatképességre vonatkozó szabá|yok a|ka|mazásźtt az egyszeru tobbséget
igénylő kérdésekben nem zárják ki.

A taggyíĺlés hattrozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal
ľendelkező jelenlévők egyszeriĺ többségével hozza meg'

Ataggyr-lléskizárólagoshatáskĺirébetartozik:

a.) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.
b.) Pótbefizetés elrendelése és visszaťlzetésę.
c.) osztalék előleg fizetésének e|hatźrozása,
d.) Elővásárlási jog gyakorlása a tarsaság által
e.) Az e|ovásárlásľa jogosult személy kijelölése
f.) Azuz|etrész kí\Ąilálló személyre történő źltĺuhź.zástnźt| abe|eegyezés megadása
g.) Az eredménýelen árverés esetén dontés azuz|etrészró|
h.) IJz|etrészfelosztásáhozva|őhozzźtjárulás és üzletrész bevonásának elrendelése.
i.) A tagkizźlrásának kezdeményezéséről való hatÁrozat.
j ) A Gt. 37. $-ban foglalt kivétellel az ugyvezető megválasztása, visszahívása, dijazásźtnak

megállapítása.
k.) A feli'igyelő bizottság tagjainak megvá|asztźlsa, visszahívása, díjazásának megállapítása.
l.) A könyvvizsgáló megvá|asztása, és visszahívása.
m.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amellyel a társaság saját tagával, ügtrruezetőjével,

vagy azok közeli hozzźltartozőjával (Ptk.685. $ b./pont), illetve élettársával ktit.
n.) A tagok, iigyvezetők, a feli'igyelő bizottsági tagok, illetve könyvvizsgáló elleni kovetelések

érvényesítése
o.) A társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdźikodásának, könyvvizsgáiő által történő

megvizsgálásának elrendelése
p.) Az elismert vállalatcsopoľt létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének

tart-almfu ő|valódöntés,az'łl.ra|miszerződést-ęrvęzęténęk jőváhagyása
q.) A táľsaság jogutód nélküli megszrĺnésének, átalakulásának e|határozása
r.) A társasági szerződés módosítása
s.) A törzstőke felemelésének és leszállításának e|hatźtrozása
t.) A törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizźrása
u.) A törzstőke emelés során az elsőbbségi jog ryakorlásrárajogosultak kijelölése
v.) Törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakoľlása esetén a törzsbetétek arányától való

eltérés megáIlapítása
w.) Töľzstőke leszállításakor a törzsbetétek arźnyźúő| való eltéľés megállapítása
x.) Mindazok az ugyek, amelyeket a tĺirvény, vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizáľólagos

hatásktĺľébe utal.
y.) A táľsaság tulajdonát képező ingatlan(ok) elidegenítésével, megteľhelésével kapcsolatos

diintések a taggyíĺlés hatásköľébe tar.toznak és a taggyűlés egyhangűbatározatához vannak
kiitve. Jelen koľ|átozás nem teľjed ki az ĺngatlan állagmegóvásával, hasznosításával és
ľendeltetésszerű haszná|atáva| iĺsszefüggésben felmeľÍilő kérdésekben tiiľténő határozatok
meghozata|ära.

A taggytílés akkor határozatképes, haazon a törzstőke legalább fele képviselve van.

Ha a szabátlyszerĺien összehívott taggyulés nem volt hatźtroz-atképes, úgy legkésőbb 15 napon belüli
időpontra a megisméte|t taggw|és az eľedeti napirendben szereplő Ĺigyekben a jelenlévők által
képviselt törzstőke, illetve szavazati jogméľtékétől fiiggetlenül hatĺározatképes.

Ahatfuozatképtelenség miatt megismételt tagg1riĺlés összehívásara az eredeti taggyĺĺlés meghívójában
megjelölt feltételekkel is töľténhet.
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A társasági töľvényben meghatározott eseteken kívül a taggýlést akkor is össze kęll hívni, ha
az a tźrsaság érdekében egyébként szükséges' Az ügyvezető ha|ađéktalanul kĺjteles a szĺikséges
intézkedések megtétele céljából ĺjsszehívni a taggýlést, ha tudomására jut, hogy

a.) atársaság saját tőkéje veszteség folýĺán a töľzstőke felére csökken' vagy
b.) a táľsasźryot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy ťlzetéseit megszĺintette, illetve ha vagyona

tartozts ait nem fedezi.

A fentebb megjelolt esetekben a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés előírásárő|, vagy
a ttĺrzstőke más módon való biĺosítźsáró|, illetve a torzstőke leszźůtításáról. Mindezek hiányában a
társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megsziĺnéséről. A
hatźrozatokat legalább 3 hónapon belül végre kell hajtani.

A taggyu'|ést a társaság székhelyére, vagy telephelyéľe kell összehívni. Attól eltérni csak a tagok
egyszeríĺ szót<ibbséggel hozott előzetes hozzájfuu|źsával lehet.

A taggyíĺlésre a tagokat a napiľend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyiĺIés
napja kĺizött legalább l5 napnak kell lennie. Báľmely tag jogosult az źilta|a megjelcilt napirendi kérdés
meg!árgya|ását kémi, ha javaslatát a taggyúIés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.

Szeruódő felek a társasági szerződési'ikben a taggyÍĺlés elektronikus hírkĺjzlő eszkoz közvętítésével
történő megtaľtásának lehetőség ét kizárják.

A taggyűlésrő| azugyvezetőjegyzőkönyvet készít' A jegyzokönyvnek tarta|maznia kell a taggyiĺlés
helyét, idejét, a jelenlévőket, és az általuk képviselt szavazatijog mértékét, továbbá a taggyiĺlésen
lezaj\ott fontosabb eseményeket, nyi|atkozatokat és a határozatokat, az azoka leadott szavazatok és

e||ęnszavazatokszámát, illetve aszavaztstől tartózkodókat,vagy azabban részt nem vevőket'

A jegyzőkönyvet az igyvezető és egy _a taggyu|ésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott- tag írja
aláĺ.

Az ugyvezeto a taggylllés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartźst vezet (határozatok
könyve). A hatfuozatokat azok meghozata|a után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok
konyvébe.

A jegyzőkönyvbe, valamint ahatározatok könyvébe bármely tag betekinthet, és azokban foglaltakľól
az ugyvezető áL|ta| hitelesített másolatot kérhet.

Szerződő felek a jelen tĺársasági szerződésben akként rendelkemek, hogy taggyiĺlés tartása nélkĺil nem
határozhatnak. Valamennyi, a táľsaságot érintő kéľdésben taggyűlés tartását rendelik e|.Ezze|kizárjźLk
ataggyll|éstartásanélkĺilihatźtrozathozataĺt.

Szerződő felek ľögzítik, hogy taggyűlésen a tagokat a már szolgá|tatott minden 10.000.-Ft névéľtékű
törzsbetét után ery szavazat illeti meg.

A társaság taggyíĺlése hatźtrozatzit _ha a törvény eltéľően nem rendelkezik- a jelen lévő tagok
szavazatainakegyszenĺtöbbségévelhozzameg.

Ha a gazđasźęi társaság tagsa a ttirvény, vagy a társasági szerzodés ľendelkezései szerint
valamelyikben nem szavazha| az érintett tagot az e kéľdésben történő határozathozataĺ során a
hatźrozatképesség megállapíüásźnái számítźson kíviil kell hagyni. Ahatfuozatmegbozata|źnál nem
szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettséE, vaEY felelősség alól mentesit, vagy a gazdasźąi
társaság rovasĺára másfajta előnyben részesít, vagy akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni, aki
ellen pert kell indítani, valamint aą akinek a tĺírsasággal fennálló tĺársasági jogi jogviszonyrának

létesítésének tarta|mára, vary megszűnésére a hatfu ozat vonatkozik.
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9. Äziigyvezető

A társaság ügyeinek intézését és a tiársaság képviseletét _ egyszemélyben önállóaĺ e|járva- a társaság
ügyvezetője látja el.

A társaságnak egy ügyvezetője van:

dr. Szeveľényi Máľk MiháIy
Anyja sztiletési neve: dr. Molnáľ Ildikó
Sztiletési hely és idő: Debrecęn.I976'07.f0.
Lakcíme: 403f Debręcen' Bessenyeiu.4/a szám alatti lakos.

Megbízatása határozott időre szól. Megbizatásátnak kezdő időpontja 2010. január f7., jogviszony
végének időpontja 2013. május 15.

A gazdasági társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogkör ryakorlója a társaság ügyvezetője
dr. Szeveľényi Márk Mihály (Gt. 28. $ (2) bekezdés)'

A társaság ĺigyvezetője vezetó tisztségviselói megbízaÍttsát elfogadó nyi|atkozattal elfogadta.

A társaság igyvezetoje a társaság képviseletére egyszemélyben, onállóan jogosult, jogosultsága a
bankszámla feletti rendelkezésre is kiteľjed egyszemélyben és onállóan.

A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogoka, és az ot terhelő kötelezettségeke a
táľsasági törvény' valamint más hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Yezető
tisztségviselő ezen megbízatásźÍ munkaviszony keľetein belül nem |áthatja e|. A vezető tisztségviselő
a társasággal megbízasi jogviszony keľetein belĺ'il látja e| avezeto tisztségviselői feladatokat.

A társaság ügyvezetóje büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy személyével szemben a
gazdasági társaságokľól szóló f006. évi [V. törvény 23. $ (l)' (f)' (3) bekezdésében foglalt, valamint a
25. s (1), (f), (3), (4)' (5) bekezdésében foglalt kizárő körtilmények nem állnak fenn'

A vezęÍó tisztségviselői (ügyvezetoi) megbízÍls az érintett személy áItali elfogadással jön létre. A
vezető tisztségviselő újraválaszthatő, és a tĺĺľsaság legfőbb szerve źůtal' bármikor inđokolási
kötelezettség nélktil visszahívható.

A társaság llgyłezetojének elfogadó nyi|atkozata a jelen erységes szerkezetll társasági szerződés
mellékleteként csatolásľa keľtilt.

Avezętó tisztségviseló azűj vezetoi tisztségviselői megbízás elfogadásától számított l5 napon belül
köteles azokat a tarsaságokat, ahol mźlr vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag, írásban
tźłjékoztatni.

A vezetó tisztségviselő nem szerezhet részesedést a gazdasźryi táľsaságéval azonos tevékenységet
főtevékenységként megjelölő más gazdźůkodő szervezetben (Ptk. 685. $ c) pont), továbbá nem lehet
vezető tisztségviselő a társastęéval azonos főtevékenységet végző más gazdasálgi trársaságban, illetve
szövetkezetben, kivéve ha ezt az érintett gazdasági tĺĺrsaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagĺ a
gazdasági társaság legfőbb szerye et:ŕ;rez hozzźĘára|t.

A vezeto tisztségviselő koľlátlanul és egyetemlegesen felel a társasággal szemben azokért a károkért,
amelyek a bejelentett ađatok valótlanságából, illetve a bejelentés késedelmébő|, vag1ĺ elmulasztásából
szźrmazik

A vezeto tisztségviselő köteles a gazdasáęi társaság üzleti titkait (Ptk. 81' $) megőrizli (Gt. 27. $ (l)
bekezdés).

A vezető tisztségviselő köteles a tagok kéréséľe a tráľsaság ügyeiľőĺ felvilágosítást adni, a tĺáľsaság
iizleti k<ĺnyveibe, és lrataibavaló betekintést lehetővé tenni.

I
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A gazdasźłgi táľsaságot töľvényes képviselőként a vezęto tisztségviselő képviseli harmadik
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok elótt. A társasági szerzódés a képviseleti
joggal rendelkező képviseleti jogát nem kor|áttozza.

A vęzetó tisztségviselő a tfusaság üg;rvezetését az i|yen tisztséget betöltő személyektő| tůta|źtban
elvárható gondossággal a gazdasági tźrsaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A
vezeto tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szeľint felel a gazdasźĺgi társasággal szemben a
jogszabályok, a táľsasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve źita| hozott
határozatok' illetve az ugyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társasźtgnak okozott
káľokért.

A gazdasági tĺársaság jogutód nélktil való megszÍĺnése utiĺn a vęzető tisztségviselőkkel szembeni
kártéľítési igéný _a jogeľős cégbíľosági
töľléstől számított- egy évesjogvesztohatáridőn belül -a társaság cégbírósági törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tagok- érvényesíthetik. Ha a tag felelőssége a gazdasági társaság
kötelezettségeiért a táľsaság fennállása alatt korlátozoÍt vo|t, a káľtérítési igényt a tag a társaság
megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megi||ető rész arányában éľvényesítheti.

Megszűnik a v ezetői tisztségviselői j ogviszony:
a') megbizás időtaltamának lej ártával
b.) visszahívással

c.) törvényben meghatározott kizźrő ok bekövetkeztében
d') lemondással
e.) ha a tisztségviselő meghal
f.) külĺin, törvényben meghatározott esetekben.

A vezető tisztségviselő tisĺségéről bármikor lemonđhat, ha azonban a gazdasági társaság működő
képessége ezt. megkivánja, a lemondás csak annak bejelentéséto| sz,źtmitott 60. napon válik
joghatályossá, kivéve, ha a. gazdasági táľsaság legfőbb szeľve aZ új vezető tisztségviselő
megvźůasztásáľól e hatĺáľidő elteltét megelőzően gondoskodott' illetve gondoskodni tudott volna. A
lemondás hatályossá vźúźsźúg a vezeto tisztségviselő a halaszthatat|an dĺintések meghozata|źtban,
illetve az i|yen intézkedések megtételében kĺjteles részt venni (Gt.3 1 .$ (|), (f) bekezdése)'

10. Felĺigyelőbizottság

10.1. A táľsaságnál felügyeĺőbizottság vá|asztására sor kerül.
1 0 .2. A feliigyelőbizo ttsźę tags ai:

Név: Szilágyi Demeter
Anyja neve: Giczi Máłrta
Lakcím: 1029 Budapest,Iľányi Dániel u. 8.
A me gbizatźs hatźr ozott időre, szótr'

A megbízatás kęzdő időpontja: 2011. januáľ 04.
Amegbizatás lejáľta: 2015. május 3l.

Név: Baľabás József
Anyja neve: Rákmezei Ensébet
Lakcím: 1081 Budapest, Kiss József u. 17.1|3.
A me gb ízatźs hatźr ozott i dőre szó l.
A megbízatźs kezdő időpontja: 2011. január 04.
A'megbizatźts lejrárta: 2015. május 31.

Név: Barabásné Farkas Ibolya Máľia
Anyja neve: Bozsĺó Máľia
Lakcím: 2132 G.ód,Ménesi u. 16.
A megbízatás határ ozott időľe szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. január 27.
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A megbizatás |ejźĺrta: 20 13. j anuáľ 31.

11. Könywlzsgá.Jő

A társaság könywizsgálój a:

Cégnév: E-AIJDIT Kiinywizsgáló' Adó és Ktizgazdasági Tanácsadó Koľlátolt Felelősségíí
Táľsaság
Cégsegy zékszám: 0 1 -09 -7 14066
Székhely: 1113 Budapest, Baľtók Béla út 92-94.
A könywizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Béľes Molnáľ
Geľgely
Kamarai nyi|v ántaĺtási száma: 00f97 6
Anyja neve: Sipos Maľgit
Lakcím: 1113 Budapest, Baľtók B é|a űt 9f-94. III. em. 7.
Amegbízatás kezdő időpontja: 2008. május 15.
A megbízatźs |ejárta: 2013. május 15.

12. OsztalékÍizetés:

A társaság saját tőkéjébol a tagok javára azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kífizetést a tĺársaság
fennállása során kizárőlag a Gt-ben meghatározott esetekben és _a törzstóke leszállításának esetét
kivéve- csak a számviteli törvényben meghatározott feltétel teljestilése esetén a tátgy évi adőzott
eredményből, illetve a szabaď eredménýaľtalékkal kiegészített tárgy évi ađőzott eredményből
teljesíthet. (Gt. 131.$ (1) bekezdése).

a.) osztalé|<ra az a tag jogosult, aki az oszta|ék fizetésrő| döntött taggyűlés időpontjában a
tagsegyzékben (Gt'150.$) szerepel. A' tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzźýáru|ása
ar źtny áb an jogosult. (Gt. 1 3 2. $ ( 1 )-(2) bekezdés)'

!r.) A. tagovíi|és a.z' oszta!ék fizetésérő| 2z iigĺ1yęzętő iävzs|atára a számviteti törvénv szeľinti
beszámoló elfogadásával egyidejiĺIeghatźroz. A meghatározott eredméný a törzsbetétek arźnyźtban
kell a tagok kozött felosztani.

c.) Két, egymást követő szrámviteli töľvény szeľinti beszrímoló elfogadása közĺjtti időszakban a
tagg;nílés osztalék előleg fizetésérő|hatźlrozhat, ezzel a társasági szerződés megengedi a két egymást
követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása kĺjzĺjtti időszakban az oszta|ék előleg
ťlzetését,ha

- a számviteli törvény szerint --e célból készített- közbenső mérleg alapján megállapÍtható, hogy a
trársaság rendelkezik az oszta|ék fizetéséhez sziikséges fedezette|; azza|, hogy a kifizetés nem
haladja me9 az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek |ezárása
óta keletkezett eredménynek a szźĺmviteli törvényben foglaltak a|ap1án megállapított, illetve a
szabad eredménýartalékkal kiegészitett összegét, és a tarsaságnak a szźlmviteĺi tcĺrvény szeľint
helyesbített saját tőkéje a kiťlzetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege a|Ątovábbźt

- a tagok váIlalják az osztalék előleg visszaťrzetését, amennyiben utóbb a sziámviteli tĺĺrvény
szerinti beszámoló a|apjánazosztalék firctésľe nem lenne jogszabźúyi lehetőség.

13. Cégtregyzés

A társaság cégegyzése akként történit hogy a társaság képviseletrejogosult ugyvezetője nevét a cég
kézze|, vagy géppe| irt, e|őirt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve ňlé a közjegyzó által hitelesített
módon önállóan írja Jogosultsźęa a bankszámla feletti rendelkezésľe is kiteľjed egyszemélyben,
önállóan.

10
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t4. A táľsági szeľződés módosítása

A tagok a társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek
megźi|apitásához, illetve az ewes tagok kĺilon jogainak csoľbításához a taggyl'llés egyhangu
hatáľ ozatáĺ a van szĺiksé g.

A törzstőke felemelésérő| a taggý|és jogosult dönteni a tĺĺrsasági szerzođés módosítĺására vonatkozó
szabályok hętaftásával, azzu|, hogy a tőkeemeléshez egyszeru szóttlbbséggel hozott határozat
elégséges.

15. A társaság megszíĺnése:

A társaság megszűnésénęk elhatározásźůloz a taggyĹĺlésnek legalább Tn-edes szótĺibbséggel hozott
hattrozata szükséges.

A társaság a cégsegyzékből való töľléssel sziĺnik meg.

A./ Jogutód nélktil sziĺnik meg a társaság, ha

a.) társasági szerződésben meghatározott időtaľtam eltelt, vagy más megszíĺnési feltétel
megvalósult

b.) a társaság legfőbb szerve e|hatźlrozzatársaság jogutód nélki'ili megszűnését
c.) a társas ágtagsainak szátma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik
d.) a cégbírőság a cégtörvényben meghatározott okok miatt megszüntetni
e.) jogszabályi rendelkezés.

B./ Jogutóddal szűnik meg a táľsaság társasági formaválás, egyesiilés, és széwálás (továbbiakban

átalakulás) esetén.

A taľsaság jogutód nélkĹi.li megsziĺnése esętén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség a|apjźn
fennmaradt követelés a társaság megszÍĺnésétő|szźmított 5 éves jogvesnóhatáridó a|attérvényesítheto
a gazdasági társaság volt tagjával szemben.

A tag felelőssége a tiársaságot terhető kötelezettségekéľt atźlrsasáę fennállása alatt korlátozottvo|t, a
tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból atagnakjutó rész erejéig áll
fenn a megszíĺnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

Ha a társaság jogutód nélki.il megsziinik a _ fe|szźlmolási eljrárás, valamint a Ctv.92.$ (2) bekezdés
esetét kivéve- végelszámolásnak van helye.

Ha a tarsaság tagjainak száma ery főre cscikken, a társaság nem szíĺnik meg, hanem eryszemélyes
táľsaságként tovább mĺĺködik. Amennyiben a táĺsaság legkésőbb egy éven beltil nem jelent be új tagot,

akkoľ a korábbi társasági szprződését alapitő okiratľa kell módosítani.

MegszÍĺnik a tagsági jogviszony:
- atagkizźtrźsáxa|,
- ataghalĺźůźxa|, jogutód nélkiili megszűnésével,
- azuz|etr€szértékesítésével
- atiírsaságmegsninésével.

A tĺársaság tagźú a bíróság a Ĺársaság tagja ellen indítoĺ keresete a|apjánkizźtrja a társaságból, hogy ha

a tagnak a tĺársaságban maĺadása a tfusaság céljĺának elérését nagymértékben veszélyeztetné. A
perindításról a tráľsaság taggyulése 3/ą-edes szótöbbségge| hatźroz. A hatźlrozatot Írrásba kell fogla|ni'

Az éťntett tag a peľindítás kérdésé-ben nem szavazhat. A keresetet a hatźlrorat meghozata|źtto|

szźlmított 15 napos jogvesztő hatĺáridőn belül lehet előteĺjeszteni a trírsaság székhelye szerint illetékes
megyei _fővĺárosĹ bÍľóságnál.

1I
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16. Zá,rő rendelkezések

A táľsaság a cégsegyzékbe történő bejegyzéssel jött létre.

Szerzodo felek a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés készítésére, kapcsolatos
Ĺigyintézése a Dr. Puskás Ügyvédi Iľoda részére adnak meghata|mazálst, ügyintéző dr. Puskás Attila T.
ĺ'igyvéd.

A táľsasági szerződébelr neln szalrályozott kéľdésekben a gazdasägi táľsaságokľól szóló 2006.évi tV.
töľvény (Gt) rendelkezései az irrányadóak.

Szerződő felek a fent és külön íveken szövegezett egységes szerkezeťu tarsasági szerződést' mint
akaratukkal m indenben me ge gy ezőt' he lybenha gy ő|ag irj ák a|á.

Budapest, flIf.. napján.

Budapest Józsefu árosi onkormányzat
tag

Value Kft.
tag

Záradékz
A társaság tagsai az egységes szerzeťú társasági szerződés a|áírását mege|ozóen a táľsasági szerződést
je|enzáradékkal látták el a Cw.5l'$ (3) bekezdésére figyelemmel:

Az egységes szeľkezetbe foglalt szĺiveg megfelel a létesítő okirat _ módosítások alapján hatályos-
tarta|mának.

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest,20If.., napján.
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előterjesztés 5. szómú melĺékĺete

,,Tľefoľt utcai háziorv osi ľendelők elh elye zése,, p roj ekt
szindikátusi szerződés

módosítása

Amely
- egyrésztől a Budapest Józsefuáľosi Onkormányzat (szé|<he|ye: 1082 Budapest,

Baross u. 63-67.; ađőszánla 15735715-2-42; statíszt1kaí szźtrye|e: 15735715-8411-
32I-0|; torzsszáma: 735715; képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgrírmester) (a
tovább iakb an : onkorm źny zat),

- másrészľől Value Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1139 Budapest,
Petneházy u. 56. II. em. 48.; cégjegyzékszáma: 01-09-879079; adőszáma: 1,390f438-
2-41; statisztLkai számjele: 13902438-8559-1 13-01; képviseli: Dr. Szeverényi Márk
ügyvezető) (a továbbiakban: Befektető)

(onkormányzat és Befęktető a továbbiakban együtt: szerzódo felek) között jĺitt létre alulírott
helyen és napon azaIábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2008. május 13-áĺ,,Trefort utcaiháziorvosi rendelők
elhelyezése pľojekt szindikátusi szęrzódés,, ęlnevęzésse| szerzódést kötöttek
egymással hríziorvosi és házi gyeľmekoľvosi praxisok elhelyezése cé|jźlból történő
ingatlanfejlesztésľe, ennek céljából gazďasági társaság alapítására (a továbbiakban:
szindikátusi szeľződés). Szeruőďo felek a szindikátusi szeruődést jelen
megállapodźlssal az aiábbiak szerint módosítjfü, illetve egészítik ki.

2. Szeruođo felek ľĺigzítik, hogy a szindikátusi szerződéshazi gyeľmekoľvosi praxisokra
vonatkozó ľendelkezéseket törlik, melynek alapján a szindikátusi szęrződés 1.1., 3.1.,
3.8. pontjaiban a Szentkirályi utcai ingatlanra vonatkozó rendelkezésekęt töľlik.

3. A szindikátusi szerződés 3.9. pontja szerint: ,,A Befektető aziĺgat|anok appoľtźiásáva|
egyidejiĺleg appoľt címén a projekttarsaság tulajdonába ad1a az ingatlanokon általa
elvégzett átalakítási, felújítási munkiĺkat. A munkák éľtéke _ az aÍLyagok és díjak
éttékét is Íigyelembe véve _ a szeruődő felek előzetes becslése szerint ingatlanonként
megegyezik az ingatlanok e|őzó pont szerinti értékével.'' A 3.8. pont a Mikszáth téľi
ingatlan értékét 92.000'000,-Ft-ban jelölte meg Az e|végzett munkfü, és a 2012.
május 28-án készült kĺlnywizsgálói jelentést is figyelembe véve a szęrzőđő felek a
hivatkozott rendelkezéseket akként módosítjak, illetve egészítik ki, hogy az ingat|an
appoľtéľtékét a könyv szeľinti éľtékeke alapjźn, az eređetileg tewezett fulajdoni
arányokat megtaľťva 23.842.59I,- Ft-ban, az átalakitási, felújítási munkfü
apportéľtékét22.907.587-Ft.banhatálrozzźů<meg.

4. A projekľtarsaság ttiĺzstőkéjének a szindikátusi szerződés 3.10. pontja szeľinti
felemelésére a jelen szerződés-módosítás a|éirásźúőlr szźtmított 30 napon belül kerĹil
sor.

5. A szindikátusi szerződés jelen módosítassal és kiegészítéssel nem érintett pontjai
v áIto zatlarllil' hatá]vban maľađnak.



Szerzőđő felek a jelen szetződés-módosítást elolvasták, értelmezték, és mint akaľatuknak és
nyiIatkozataiknakmindenbenmegfelelőt, jőváhagyőIagírtáka|á.

Budapest, ZIIZ.

Budapest Józsęfuárosi onkoľmányzat Value Kereskedelmi és Szolgáltató Kft'
Dr. Kocsis Máté Dr. Szeverényi Márk
polgáľmesteľ igyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina
jegyző nevében és megbízásából

dt.Mészár Eľika
aljegyző

Fedezet:. dátum: Budapest, 20|2.

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Páĺis Gyuláné
p énztigyi ĺjgy o sztá|yv ezető


