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tW l répviselő.testülete számára

Előteľjesztő: Barka Józsefuaľosi Színhrĺzi- és Kulturális Nonprofit Kft., Seress Zo|ttn
üswezető

A képviselő-testiileti ĺilés időpontj a:2012. október 18. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az előadó-művészeti szewezetek támogatásárő| és sajátos
foglalkoztatásĺ szabályaiľól szóló 2008. évi XCIX. ttiľvény alapján a Bárka Jĺózsefvárosi
Színházi. és Kultuľális NonpľoÍit Kft. alapító okiľatának mĺídosításáľa

A napiľendet lylltlzart iilésen kell tĺáľgyalni, ahatźrozat elfogadásźů:roz egyszeľtĺ/minősített
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Váľosgazdátkodásĺ és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizotts á g v é|emény ezi

Hatźtr o zati j av aslat a bízottstĘ szélmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés

mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény
A Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kultuľális Nonpľofit Kft. egyszemélyi tulajdonosaa2012.
augusztus 22-én kelt Üzletrész-átnlházási szeruódés alapjáĺ a Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzat. Ezzel összefüggésben az Alapítő okirat móđosításához aKépviselő-testiilet
22512012. (VII. 5.) szźĺnÍĺhatározatával járult hozzá.

A 2008. évi XCX. töľvény az e|őadő-múvészeti szewezetek támogatźsźnól és sajátos

fog|a|końatási szabályaírő| sző|ő töľvény 39-43. $-ai a munkáltató vezetője munkakörének

betöltésére vonatkozó külĺjnös szabá|yokat tarta|mazzźk. A jogszabály rendelkezései szerint

az igyvezető kinevezése nem történhet saját hatáskörben, pa|yźnat kiíľása kötelęző. Az
Alapító okirat 11. (3) pontja ezen töľvényi rendelkezésnek nem felel meg (az egységes
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szerkezeÍbe foglalt Alapító okirat az e|óteqesztés 1. számt mellékletét képezi). Az elóbbi
rendelkezések átvezetése szfüséges, mely a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe taftozík.

Javaslom az A|apítő okirat 11.(3) pontjának módosítását a következőkĺe:
,Az igyvezeto személyének megvźiasńástlhoz kote|ező pá|yźnat kiírása. Az alapítő a
pá|y,źľzaLokaL aMagyaĺ Színhźľzi Társaság, a MASZK országos SzínészegyęsĹilęt (vagy aztlk
jogutódszervezetei) szakvéleményével kiegészítve és azok javaslata alapjánbfuá|ja e|.,,

A Képviselő-testtilet dcjntése a 2008. évi XCIX. töľvény az ęIőađő-miĺvészeti szervezetek
támogatásźttól és sajátos foglalkoztatásí szabályaiľól szóló tĺjrvény, a gazđasági társaságokľól
szőIő 2006. évi IV. töľvény, továbbá a helyi önkormányzato|<rő| szóló 1990. évi LXV.
törvény 2. s Q) bekezdésén, a3712003. (VII.07.) önkoľmányzati rendelet 21. $-an alapul.

Fentiekalapjtnkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület, mint a Bárka Jőzsefvtttosi Szinhazi- és Kultuľális Nonprofit Kft.
egyszemélyi tulaj donos a,Úgy dönt, hogy

1. elfogadja az A|apítő okirat 11.(3) pontja módosítását az a|ábbi taľtalommal:

',Az igyvezeto személyének megválasztásához kötelező pźiytnat kiíľása. Az aLapitő a
pźiyázatokat a Magyar Szíĺlházi Taľsaság, a MASZK országos Színészegyesület (vagy azok
jogutódszervezetei) szakvéleményévelkiegészítve és azok javaslata a|apjánbírźljae|.,,

2. az |. pont a|apjan felkéri a polgáľmesteľt és az igyvezetőt a Bźrka Józsefilarosi
Színhźni- és Kultuľális Nonpľofit Kft.-t érintő cégjogi módosítások elkészítésére és a|áirására.

Felelős: 1. pont esetén: polgrĺrmesteľ
2. pont esetén: polgármest er, ugyv ezetó

Hatríridő: 1. pont esetén 2012. október 18.

2. pont esetén a dokumenfumok aláírására}}|2. o|<tőber 26.

A dĺintés végľehajtásźú. végző szervezeti
Nonprofi t Kft,,, G azdá|kodási Ügyo sztály

Budapest, 2012. október 8.

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

egység: Bárka Józsefuiíľosí Színhazi- és Kulturális
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A kiemel ten közhasznu Bárka J őzseÍv átosi Szính ázi. és Kultutális
NonpľoÍit Korlátolt Felelős s égii T ársaság

Alapító okirata

(Egységes szetkezetbe foglalva az 1/2012. (X.1.) számú
alapítĺ5i h atfuozatb an elfogadott mó dos ítás okkal)r

r. / e. ľÁnsĺ.sÁc ľĺBcĺ.u.pÍľĺ.sÁNĺ.r cÉrJ,ł.:

(1) Egy o|yan szewezetlétehozása és műköđtetése, amely tészben át,łeszi aTársaság működési
teniletén lévő önkormányzatoktő| olyan közfeladatok e|Látását, amĄnek végzésére a Tátsaság
megfelelő személyi és tátgyi feltételekkel ĺendelkezik. A Tátsaság az 7990. évi LxV. törvényben
meghztátozott telepiilési önkormányzaĺ Íe|adatok teljesítésében onkotmáĺyzatokkal kötött
szerződésben foglalt feltételek szednt részlegesen tészt vesz és a vállalt tevékenységet óná|Iőan
Iáýa eI' ATársaság az 1'997. évi CLu. törvényben meghatátozottkőzhaszĺű szervezetként olyan
kőzfe|ađatokatlät el, amelyet az önkormányzatnak öĺkormáĺyzaĺ fe|adatként kellene ellátrĺa.

(2) ATársaság onállőan az a|ábbí közfeladatok ellátásában vá||a| szetepet, melyeket az 1990' éi
IXV. toruény 8. s (1) bekezdésében a telepriłési önkormányzatok fe|adataként határoz meg

- az épített és természeđ kötnyezet védelme
- a közösség1 térbiztosítása;
- közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység spoĺt támogatása;

2./ A TÁRSASÁG cÉGNEvE:

Bárka!őzsefuárosi Színházi-és Kultutális Nonptofit KoÍlátolt Felelősségű Tátsaság

A T fusaságrövidített cégneve: BÁRKA [őzseÍvátosi Színlnázi) Nonprofi t Kft.

s./ ,q. TÁnsĺ.sÁc szÉrľrBI-yB:

ATársaságszékhĄe: 1082 Budapest, Üllői út 82.

A Társaságelektronikus eléľhetősége: noe@baľka.hu
A T ársaság honlapj a: www.baĺka.hu

4./ A TÁRSASÁG TAGJA

Buđapest Fővátos VIII. keđtet Józsefuárosi onkorm ányzat
SzékhĄ: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67 '

statisztikai szárziele: 1 57357.ĺ 5-84ĺ.ĺ -321 -0ĺ'
adósvźma: ĺ 5735715-242
nyilułźnĺartĺisiszám: 745279 (liHT azonosĺĺlí)

-

Képviseli: Dr. Kocsis Máté Polgármesteĺ' 
^nyja 

sztiletési családi és utóneve: Yargallďkó
sziiletett: Budapest, 1981. május ó.

lakcíme:10BB Budapest, Bĺódy Sándor 10. fszt. 01.

I A1 aląítli o kiĺat n (í dlsíĺájait dőlten s 4e dae, alłźh lłryźsĺal ýlölĺlłk.



5./ AT^RSASÁG ľBvÉrgNrYsÉcr KonB:

A Tfusaság,,kiemelkedően közhasznś,, szeÍvezetként, hatáľozafJaĺ időte jott létre. A Társaság
közvetlen politikai tevékenységet nem foIytat, szetvezete páftoktól független és azoknak anyags

támogatást nem nýjt.

a'l 'Ą Társaság fő közhasznú tevékenységi köĺe:

90.03'08 Alkotóművészet

b'/ ATársasás ewéb közhasznű tevékenvsér'i kcjĺei:

90.0 1'0 8 E|őadő -míiv észet
90.02'08 E|őadő - művészete t |<legészitő tevékenység
93'29, 08 M.n.s. egyéb szőtakoztatás, szabadldős tevékenység

c./ Á Társaság iizletszerű gazdasági tevékenységi korei:

47 .67, 08 l(önyv-kisketeskedelem
47 .62,08 Ujság-, papltátu _ kisketeskedelem
5ó.1 0'0B Ettetmi, mozgő vendéglátás
5 6. 3 0'0 8 Ita|szolgá|tatás
58'11'0B l(önyvkiadás
58.1 3'08 Napilapkiadás
5 8. 1 4' 0 8 F olyóirat, idő s za|<l |<lađv ány \<ladás a
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
5 9. 1 1' 0 8 Fi]Ín -, video -' teIev ízĺőmíis ot gy ártás
59.13'08 Fi]Ín-, video- és televíziópÍogÍam teľjesztése
59.14'08 Filmvetítés
59.20, 08 Hangfelvétel készítése, kjadása
68.20'08 Saját n:lajdonú, bérelt ingatlan béĺbeadása, üzemeltetése
7 7 .22, 08 Viđeokazetta, |emez kölcsönzése
74.20,08 Fényképészet
82.99,08 M.n.s. egyéb kiegészítő iJrzleti szolgá|tatäs
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás

d./ A Tátsaság az 1'997. évi CLVI. törvény 2ó. $ c) pontja alapján az a|ábbi kőzhaszn(:,
tevékenys ég eket l<lv ánja folytatni.

- kulturálistevékenység,
- kultutális örökség megővása,
- műemlékvédelem,
- kozhasznís, szervezetek számára biztosított _ csak kőzhasznű szervezetek által igénybe

vehető _ szolgáltatások.

o./ ĺ, ľÁRsłsÁcnĺ voNłĺrozo Árĺ,łrĺNos szeľÁryox:

(1) Á Táĺsaság nem zárja |<l, sőt támogatja, hogy céI1ának megvalósítása érdekébeĺ az alapítőn
kínil más is ĺészesiilhessen közhasznű szo|gaItatásasbőI. A Tfusasá'g céĽ1a, hogy minél szélesebb
köĺ ĺészesülhessen a kózhaszní szolgáItatásalbőI, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja, és a
lehetőséget megteľemti.
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(2) A Tfusasäg vá|la|kozásí tevékenységet csak közhasznű céIjaĺĺak megvalósítása érdekében,
az okat nem ves z ĺály ezte|-r e v é gez.

(3) A Tag tudomásul veszi, hogy képesitésLlez kötott tevékenységet - ha őnkorrnáĺyzaĺ
ĺendeletnél magasabb szintíi jogszabaly kivételt nem tesz _ csak akkor folytathat a Tátsaság ha
munkavállalói, illewe a Tátsasággal kötött tartós polgáĺi jogi szeruődés alapján a Tátsaság
rnunkavállalói, iiletve aTársasággal kötött legalább egy olyan személy van, aki a jogsz,abá|yokbatr

foglaIt kép esítési kóvetelményeknek m egfelel.

Az a|apítő kijelenti, hogy a társaság1' szetződésben meghatáĺozott tevékenységi körökbő| az á17ami,

koncessziós, ý^gY engedélyhez kötött tevékenységet írem' vagy csak az eĺgeđé|y birtokában,
annak megfelelően gy akoro|ja a T ársasäg.

(4) A Tátsaság éves tevékenységének és gazda7kodásának legfontosabb adatast (éves számviteli
beszámo|ő, közhasznúsági jelentés) aJőzsefvfuosi Önkormányzathivatalos lapjában minden év
június 30. ĺapjźig nyilvánosságĺ a hozza.

(5) A Társaság űgyvezetője köteles gondoskodni oIyan nyilváĺtattás vezetéSétől, ame|ybő| az
ala?ítlj döntései, valamint az ügyvezetőnek a Tátsaság tevékenységével, gazdáIkodásáva)
kapcsolatosan hozott döntéseinek tafta)ma, a döntéshozatal időpontja, a döntés hataľya,i]lefrĺe az

ala?ĺtói döntést mege|őző véleményezés soľán 
^z 

alapíĺlii döntést támogatók és el7enzők
számarány a (ha lehe ts éges s z emélye) megállapítha tó'

(6) A Társas ág igyvezetője koteles gondoskodni artő|, hogy az ala?ít,íi döntéseket és az ugyvezető
döntéseit az énntettek a döntést követő 15 napon belül megkapják. Az alapitői döntésekľől és az

ugyvezető döntéseiĺől az alapĺĺĺj képuiselőjevagy áItala kijelölt személy' vagy aTársaságigyvezetője
adhat tájékozt^tást a sajtő képviselői és a nyilváno sság tészére.

(ĺ) A, éĺdeldődők a Tátsaság működése során keletkezett iĺatokba a Tátsaság székhelyén
betekinthetnek, azokĺő| saját koltségükön másolatot készíthetnek, vagy kérhetnek, amennyiben ez

Ĺizleti titkot, va{Y személyiségi jogot nem sért. Az érintettek jogosultak a tĄwk vonatkoző,
Tfusaságműködése során keletkezett iĺatokba - ide étfte aközhasznűsági jelentést is - aTátsaság
székhĄén betekinteni, saját költségen másolatot készíteni vagy kéĺni, kivéve 

^zt 
az jtatot, illetve

az iratnak azoĺ részét, ame|y más személyre vonatkoző olyan adatoÍ., üzleti titkot tattaknaz,
amelynek megismetéséĺe nem jogosultak.

(8) A könywrzsgáIô cégre, illetve a könyv'vizsgáIő szeméIyéte az ügyvezetés a felügyelőbizottság
egvetéĺtésével tesz iavaslatot az alabító na k.

(9) A Társaság és annak tzgja közott létĺejövő szenődést a szeÍfődés aIźĺrásátő| számitott
harminc napon belril a cégbíľóságon a céýatok közé letétbe kell helyezni.

(10) A Társaság az igyvezető űtján köteles az o|itat a|ótásátő| számitott harminc napon beliíl a
cégbítósághoz - letétbe helyezés céIjábő| - benyríjtani azt az okitatot is, amellyel bári'<l javáta

ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymiLllő for.intot meghaladja.
Az összeghatár szempofltjábőL a két éven belr.ił ugyanannak a személynek vagy szervezetĺrek
nyújtott juttatásokat össze kell számítati.

(11) Az ala?ítli köteles szabá|yzatot alkotni a velető tisztségviselői, felügyelőbizottságs tĄaĺ és

ĺmás, a legfőbb szerv á\taf meghatározott vezető állású munkavátlla|ői javaddnlazása mődjának,
mértékének főbb elveiĺől, annak rendszetétőL. A szabaIyzatot az e|fogadásátő| számitott harminc
napon belül a cégiĺatok közé letétbe kell helyezni. Az alabítő |<lzfuőIagos hatáskörébe tat'tozík a
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sz^bá|yzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen dtjazásának, munkabérének,
végkieIégítésének, egyéb juttatása:nak) megů|apítzsa. Munkabét d,att a Munka Towénykönyvéről
sző|ő 1'992. évi )oilI' töĺvény 142/ A. $ (3) bekezdésében foglaltak értendők'

z./ ,q. ľÁRs,A.sÁc ľoRzsľŐKÉJg:

A Társaság torzstőkéje 93.470.000.-Ft, azaz l(i1encvenháĺommillió-négyszázheweflezer' Foľint,
amely teljes egészében pénzbeli betétből á1l.

8./ A TAG ToRZSBETÉTE. UZLETRÉSZE, szAvAzATA

e./

A ToRZSTŐKB ľĺBcFIZETÉSE

A töĺzstőke teljes egészében mát korábban aTátsaságtendelkezésére lett bocsátva.

A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Tärsaság vagyonáből őt megillető hänyadot az
ijzIętész testesít meg. Azonos méĺtékű izletészhez 

^aonos 
tagság1jogok fííződnek.

Minden tagnak csak egy üzletésze lehet.

Az iz|etĺész a tagti5rusbetétjéhez igazodlk.

A TAGoK EGYÉB VAGYoNI SZOLGÁLTATÁSÁI

A váIasztott tisztségviselőként végzett személyes közremííködést mellékszolgáItatásként
figyelembe venni nem lehet. A veszteségek fedezéséľe az ala?íĺó pótbefizetés teljesítéséľe
kötelezheti 

^ 
t^goĺ A tagot terhelő pótbefizetés météke nem haladhatja meg a tönsbetét 3 o/o-át.

A tag felelőssége a Taĺsasággal szemben a töĺzsbetétek szolgáltatására és egyéb vagyoni
hozzájárulásĺa terjed kí. Á Táľsaságkötelezettségeiért a tag nem felel.

A TAG ÜzrpľnÉSzÉNEK ÁTRUHAzÁsA

(1) A tag izletészét a Társaság bármelyik tagtrára szabadon átruházhatja.

Q) A, ijzIeĺĺész átruházásához kásbels' szerződést kell kötni.

(3) Az tjzleĺĺész csak átruházás, a megsziint tag jogutóďása és ötöklés, valamint aházastátsiközös
vagyon megosztása esetén osztható fel. Á felosztáshoz az alałító hozzáján:'|ása szűkséges.

4) Ha az ewszemélyes társaság uz ilzleĺrétz feloszĺása uaw a törzsĺđke emelé.ĺe folyÍán zíi ĺaggal egészill ki és ín
többszerľlélyes társasággá uálik, a tagok kötelesek az alatító okiraŕot tĺjrsasági ęerzđdásre módosíÍani,

Tag neve Töľzsbetét Szavazatok
szám.a

Uz|ettész
%

Budaoest Főváĺos VIII. keľiilet

J őzs e fv áro si o nkormány zat
93.470.000.- Ft 9347 100



(5) A Társaság sailźt iłzleĺrészét nem szerezheti mes.

A TAG I{YERESÉGRE vALó JoGA

(1) A Táľsaság fenná|Lász alatt a tag az a7tala te|jesített vagyoni hozzájániást a Társaságtól nem
követelhetivissza, aTátsasá,gszámviteü jogszabáIyok szeĺłnt számitottzdőzott eĺeđményének
az ata?ító íttaJl' felosztásáĺa nem tarthat igényt. oszta|ékn a t^g nem jogosult. A
tevékenységb őI származő nyeteség a T átsaság vagyonát gyatapít1a.

(2) A Tfusaságnak a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonäbő| a tag részéte frzetést teljesíteni
_ a mellékszolgůtatásért jĺnő đtjazäst, és a totzstőke leszállítást kivéve _ nem lehet.

(3) 'Ą veszteség pótiásához nem szrikséges pótbefizetéseket a tagnakvissza kell fizetni.

10./ A GÁZDÁLKoDÁS (KoZHASZNÚSÁGI) SZABÁLYAI

A közhasznű szetvezet a gazdáIkodása sotán el&t eĺeđményét nem oszthatja fe|, azt a jelen

okiĺat szerint meghatátozott tevékenységéte kell forđítani'

Ha a közhaszni: szetvezet az áL]amhäftrttás altendszereitő| támogatásban ĺészesii.l, a
szerződésben meg ke|Lhatározrĺ a tämogatással való e\szämoläs feltéteIeit és módját, 

.l7letlre 
az

igénybe vehető tarnogatási lehetőségekĺő| otszágos napilapban a közvéleményt tájékoztatĺi
kell.

A közhasznű szewezet _ a bár\<l á|ta| megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével _ felelős személyt, tarnogatőt, valamint e személyek hozzátartozőját cél. szerinti
juttatásban nem ĺészesíthetí.

A közhaszĺít szewezet bármely cél szerinti juttatást az ala]:ító jőváhagyásźnil, meghatátozott
rcĺđtartás szerinti palyázarhoz kotheti. A pá|yázat nem tartalmazhat oIyan feltételeket,
amĄekből _ zz eset összes kóľiilményeinek mérlegelésével _ megállapíthatő, hogy a

palyázatnak előĺe meghatärozott nyertese van, vagyis színlelt pá|yázat.

11./ Az ALAPÍTOI IIAruÍRŻZAT

Q A taglűlés batáskiirébe taxouí kérdésekben azAla?ítő határo<attal dijnt, és enől a< iiE,luerytőt írĺźsban

értesíti.

kivźnjlagos batáskiirébe utal, éł anebek nern ĺartoznak a uereségÍelotłásának tilalrti rendelkezésébe.

(3) Az igyvezető megvá|asztása az ala?ító hatátozatával töténik oly módon, hogy az igyvezető
személyéĺe nem kötelező a páIyázat kiirása. Amennyiben zz ala?ító pa|yázat kjfuász mellett
dönt, a páIyázatokat aMagyat SzinháziTársaság, a MASZI( otszágos Színészegyesl.ilet (vagy

azok jogtődszewezetei) szakvéleményével kiegészítve és azok javasLata alapjáĺbtőlja e|.

(a) '\ közhaszn(l szetvezet miíködésének, tevékenységének és gazdáIkodásának legfontosabb
adatait., beszź,rnoIő1át annak tartalma szeiĺt a Jőzsefvätosi onkormáflył^t hivatalos lapjában,

illetve a kultuľális tátcahivata\os lapjában teszikőzzé évente egy alkalommal.

8) A kazhasznil joEźlůźssal rendelkező t,źrłaúg hatáskiirébe taĺ.toúk a Gt. .ĺ4'ĺ. ! (2,| beke<désében

fo g la lta ko n kíui) l n ég:

2)
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a) a tĺjrsadalrui köziis sziikséglet kielégĺĺéséért felelős szeruuel, a kiizhasznĺ,ł teuékenlsés folytatásának
fe ltéte leirő l kiiŕtitt n e gá llabo d áj.

b) a kiizhaĺznzłsĺźsi ielentét elfopadása,

d a k ii z h as zn ĺi ga z d as á gi t rj rĺ as á g b e ls ő ł za b ĺź ly zat á n a k e Jfo p a d rź s a.

6) A diintéshozaĺalt rilegelőzően a tag kiiteles a {elilpyelő łzeru, aalamint a legfőbb szełvnek neľł ninísiilő
kéĎuise leti szełu uéleľzé nyáne /< me gislr]erésére'

o) Az alaĺi'tó a Társaság rzziködéséuel és gazdálkodáúual iisszefilggő kérdftkörben az alabitlj uezető szenének

illéseire a feliinelő bizottsĺźg elnökét és tagiait _ uélernényez!.ri iosgal _ kötales az iłwuezető rileghíuni. A
ué len é ule<ési jog E,l a korlás a a< iiEłue <etít is n egi lleti.

8) A Társaság éuet beszĺiľzolóiának és a kiizhasznĺisĺigi ielentés elfogadá.rĺźról az alabíĺő uezető szeľve _ a
száľnuiteli töruĺínyben foglahak befurtĺźsĺźual _ köteles gondo.ĺkodni. A szĺinuiteli tiiľvłiny szerinti
beĺzĺirnolórĺjl és az adljzoĺĺ eredmény felhatzľlálĺźńrtíl a Tárcaság legfíbb szerue csak a felĺłnelí bizoĺtĺág
írás b e li 

"i 
e k nté s é n e k b ixo k ĺj b an h atĺźro <b at.

0) A uélerłlényevísi ios svak'orlása illésen:

A uéleruéule<ésijogglakorlĺźsának hebe a társaságsrykhehe, ettíl csak a uéhnéľUezési.iogjryosulÜ.ainak
e lőzele s h o zzá i ĺź nl lá s ĺ1 ua I le he t e lĺérn i.

Az ijlést legalább áuente eguszer iissze keJl híani a számuiŕeli tijĺvłíny szeinti beszĺjmollj łis a kiizhasznilsági
i e le ntés e lfo gadfu ĺź ra'

Nen kellÍgelembe uenni. illetue nerľl kell a uéleruérge<éijogjogosulłĺźnak a uélenéĺEét besryre<ni akkon
ha az alatíhi diintésének teruezete kötelezettsép uan felelőssép alól nentesíti a uélerľlényezéłi iog ioposultiát,

uag! bá,zililyen más elínaben nísze.ĺíti. illetue a megkiitendő iogi'iwletben enébként érdekeh, uaw ualamela

uélerzényezési iog ioposulĺiáaal a teĺvezet szerint szeľzídést kell katni, uan aki ellen bert kelJ indíĺani.

Az alabítói döntés teruezetét az alabíhj az iłwuezetőnek kiłldi meg azzal, hogy az iilésre a rneghíuotĺakaĺ az
iinaezeĺő kijĺeles összehíuni. Az alatíĺłí a diintěsĺeľvezeĺet haladékĺalanul kiĺteles az ilwuezeÍőnek átadni' A
meghĺujnak az illés nabirendi bonĺiait tąrtalrnaznia kell.

A neghíuók e]kiłldése és az iilés nabia köziitt kgalább 8 nabnak kell eltelnie. Sem az lłnaezetésre iogoĺult
személat, ftrn a felilguelő bizottság elnijkát és tagiait mephatalmazott személy neľz kétuiselheĺi. Amennyiben

az iłlésen ualarneh ułllernłlnyezési ios iogo.fultia nincs ielen, az iłpyuezető köĺeles pondoskodni a rnesisrréĺelĺ iilét
iÍsszehíuĺźsĺźníl. A rnegismételĺ iłlés az eredeti illést kiiuető 8 nabon beliil meg kell tartani' Az illést az
ilnĺezető, a70n0s nabirendi boilokkal a tĺźrcaság pékhehére kiitelet ii.ĺtzehíuni.

Az alníníi határozat akkor éľvényes, ha az alatítói dönĺés ĺeruezeĺlÍt az iłwuezető fu a felilwelí bizoĺfuág,

aanis a uélernłín,yezési ios iosowlĺiai aélernényezték'

A tĺźrsałág teuékenwégéuel éł gazdálkodásáual kabrolaĺos alabítĺíi dönĺések nyiluánoĺságának biztoĺĺtĺísa
kiitelező. Az írĺisos uélemények, illetue az illésről késziilt iewzőkiinyuek nyiluĺźnosak.

Az i,ilésekről az iłgyuezető ienzőkijnyuet készít. A iegllzőkönu tarÍalmazza az illés helyét és ideiét' a
ielenleuőket' a diirutéýeraezeĺekre előadott uélerrényeket, touábbĺź az iilésen lezailoÍt fontosabb eseľnényekeĺ'

nyilaÍkozatokaÍ. Az iilésen kéłził]t ieglzőkiinlueŕ a tag (ís az ijnuezető íia alá. Az iłnuezető az iilé'ren

feluett iegyzőkönyuekről kiiteles folyarzatos nyiluántartást uezetni ĺhatározatok kiinllue). A határozatok

kiinyue nyi/uános. Az alatitłí uezetí szeľvének diintéshozata/a során az iilésekríl a nyiluĺtľĺosttźg reľz zĺjrhatő
ki ninden oJyan kérdilkiirben, amely a közhatznil tĺjrsaság rníĺködéýuel át gazdálkodásĺiual kabcsolatot.
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(ĺ 0) A uéleményeztísi iog wakorlása ülésen kíuiłl:

Arnenqliben a tagĺźltal ho<otÍ diintćsek teraeąeĺének uélené?le<ését aÍelilglelő bizoĺĺsĺźg elniike és tagiai és a<

iigluerytő nerz iilésen Eakorolfák. akkor a< alą>ító kijteles döntésének terve(eÍét haladéktalanul a<

iiEuerytíuel isnexetni' Aé iiElaeąetí ktiteles az alÚíĺói dönĺést haladéktalanul a ÍeliiElelí bi<ottsĺźg

eln?ikének és tagiainak ľzegkiłldeni. Jogo.rult az alapítlí a diintésteľverytek kö?etlen ruegküldésére a

uéleruéule(ési 
'iog.iogosulĺjainak: 

az iłEueryĺőnek' illetae a ÍeliiElelď bizotttĺźg elnökének és tagiainak. Az
ilgaerytí és aÍeliigelő bi<ottsĺźgtagiai 8 na?on beliil kijtelesek uélenéuliiket ínźsban a diintésÍ hoví tagnak

kŕizuetleniłl negkiłldeni. A ÍeliiElelő biryttság a társatág székhebére círze<ae a< ilguerytőn keruďill ił
ĺoEsultuĺlenĺuĺ
utóbbi uetben haladéktalanul ktitelet azala?ítőnak aÍelüElelő biąotts,źg aélenéuléĺ touábbíĺani'

Azalałlitói dijnĺés aak abbat a<uetben éľvéulu, ha a4!a uélernéľlle<ési"io&ioeoylćiai, uaElis a<ilEuezető
és a Íeliłgelő bizoĺtság elnöke és ĺayiai a dijntést uélenéuĺełék. Aruenľaiben a ÍeliiEelő bi<oĺtság ualarzeUl

tagia kiilön uélenénłuel rendelkedk, akkor a tagnak a kijlön uélenéult is rľleg kell kiildeni a Íeliłglelí
bizo tts ĺźp ué lem ényéua / e w ilĺt,

Nern kellÍElelenbe uenni, illetue nern kell a uéIerzéľWďtijog"ioEsuĘi,źnak uéhnénJlét besryrezni akkor, ba

aza/a?íĺĺí dönĺésének teľveryte kiitek<ettńg uaElÍ€l€lfuség alól rlentesiti a uélenérgezésijogjĺgzsultját, uagl

bárruihen rufu elíĺgben résrysíti, illetue a ľłegkiitendő jogiiEiletben egébkéxt érdekelt, uaEĺ aalaľľleb

uéJeménaezísi iog iogosulÍiáual a teruezet ĺzerint yerződdst kell ktitni.

A<ijElae<ető kijtelet oban uliluántaxáý uezetni, aneb tartalľnaw azala?ítói diintések teruerytét, azaľra
leadott ínźsos uélernéu,leket, fu a uélerľlérgek negho<atalát köueĺő ala?íĺói döntést.

A< írĺźsos uélerzéĺueket uag łosĺai úton uag szemébesen lehet a hźrcaság s<ékbebére touĺźbbítani. Akár
poitai riron, akar .rryru

hon a hatĺźridők betaľtása és a uélerzények átadása bizonyítbahj lenen.

A uiluánosság aą aląlítói dijntésteĺvezeĺeket és a< írátot uélerzénJleket a uélernéule(ési ełĺźrás alatt

negiyuerheti a ĺársaság ąékhebén. ajelen okiratbaÍoglalt sąabábovźs s{erint.

(!!) Aé ala?ító kiłźnílagos hatáłkörébe tarto4í kérdéskiirben csak a< ala?ító, illetue az ala?ítłí uerytő szerue

hozhat diintéý a fent rög"ĺt€tĺ feltételeknek rzegfelelően'

12./ A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

(1) A Táĺsas äg úgyv ezetője

Seress Zoltán
Sziiłetési családi és utóneve: Seĺess Zo|tán
Anyja születési csaláđi és utóneve: Zahorccz Anĺa
Szri{etett: Kiskunfélegyháza,7962. május 27.

Adlía<onosítójele: 8348382801
Lakcíme: 6000l(ecskemét. Balaton u. 28.

2009. november 17 -tő| 2014. novembeĺ 17-ig.

(2) Az igyvezető az ugyvezetés kötében ónál,őan jogosult e|járn'

(3) Az igyvezető, amennyiben később más Tátsaságban is váL7alna vezető tisztséget, ilgy azt
előzetesen köteles a T ársaság ľudorr'ására hozrll.
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@) Az igyvezet.ő tudomásul veszí, hogy:
- fiem lehet a Tátsaság igyvezetője az, akit bííncselekmény elkóvetése miatt jogeĺősen

szabadságvesztés-büntetésĺe ítéltek, aĺrúg a brintetett előélethez Íőződő háttänyos
jogkövetJ<ezmények alól nem mentesült.

- akit valarnilyen fogIa|kozástól jogetős bfuói ítélettel eltiltottak, az íté|ethatilya aJ,att az abban
megjelölt tevékenységet folytató gazdaságq társaságban nem lehet ýezető tisztségviselő.

- Akit jogerős bírói ítéIetteI a vezető tisztség gyakorlásátől eltiltottak, e tilalom hatá|ya alatt nem
lehet vezető tisztségviselő.

- A pazdasĺźgi tĺźrsaság mewziintetési eliárás során ualó ti;rlését köuető iiĺ éuig neril leheĺ mfu gazdasápi ĺĺirĺasĺjg
uezető tisztségaiselőie az a .fzerilály, aki a megszi,inteĺési eliárfu megindításának idíbontiában, a tiirlés éuében.

aan a tiirléý rzegelíző éullen a gazdasági tĺirsaságn/il uezető tisztséguiselő, kizĺźnílagos aagy tiibllségi llefolyĺźłt

bizĺosító rfuzeydéssel rendelkező tag aolt.

- Nem lehet rufu gazdĺsápi ĺárłąúg uezeĺí tiszĺłégaiĺelíie az a ęemély. akinek - rľlint a iogut(id nélkiil
rnegszíĺnt gazdálkod(í szeraezeĺ uezető ĺitzĺsépuiselőiének, kizáftjlagos aagv ŕöbbłé.oi befolyást bizĺosító
rés<esedéssel rende]ke<ő tulqidonosának - rthbsseget a.iogutłíd nélkiili negĺďintetésĺ eredrrénJleąő eliánźs

sorĺin ki nem elágíteĺt kiiuetelésekáx a bínjság a Cłta. uaw a Ctu. alatián indított eliłjrásban iogerősen

rileglźllabította, és a ioperős bírĺísápi határozat szeinti hehtállási kiiĺele"eĺĺsás alabiĺźn a ĺžzeĺéłi
kiitelezeĺtségeit neľz teliesítette.

- Nem lehet gazdaslźgi társaúg uezető tisztséguiselíie' akiuel szemben a cégbírtíság tiiruénességi feliineleti
eliárĺźĺban bénzbírsápot szaboĺt ki. és ioperős bírĺísági baĺározat szeinti frzetési kiitelezettsógét nem teliesíÍette'

- Neľn leheĺ gazdasási társasás uezeĺő ĺisztséguiselőię az a személy' aki a Gt. 104. Í (ĺ ) bekezdésében foslalt
h e ly ĺ ĺź l l ás i kö te le ze t tń gé n e k n e rľl te tt e le g e t.

- a vezető tisztségviselő - a n1ńLvánosan működő résnĺéĺytársaságban valő ńszvényszetzés
kivételével - Írem szetezhet tfusaság1 ĺészesedést a gazdaságy tátsaságéval azonos
tevékenységet is folytatő más gazdálkodő szervezetben' toväbbá nem lehet vezető
tisztségviselő a társaságéva| azoĺos tevékenységet is végző más gazdá|kodő szewezetben,
kivéve, ha ezt az éintett gazdaságs tátsaságtársaságs szetződése (alapitő oldtata, a|apszabáIya)
Iehetővé teszi vagy z gazdaság1 társaságlegfőbb szerve ehhez hozzájánil'.

- a vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátattozója [Ptk. 685. s b) pont], ualanint ĺílettársa

nem köthet a saját nevében vagy javáta a gazdasáLg1 tát'saság tevékenységi köĺébe taftoző
iigyleteket, kivéve, ha ezt a tátsaság1, szerződés (alapítő okiĺat, ilapszabály) kifejezetten
megengedi.

- a gazdaságs társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátat'tozója [Ptk. ó85. s b) pont]
ualaľzinĺ élettĺźrsa uwananna]. a társasásnál a felüwelő bizottsás taElává nem választható meE.

- aközhaszníf sletvezet megsz(lntét követő két évig nem lehet más közhaszĺít szewezetvezető
tisztségviselője az 

^ 
személy, aki o|yaĺkozhasznu szetvezetnéI töltött be - annak megszííntét

mege\őző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, ameLy az adőzás rendjéńI szőIő
törvény szednti kőztattozását nem egyenlítette ki

- a közhasznú szervezetet ę|őzetesen tájékoztatti atrő|, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
kőzhasznű szeÍvezetnél is betölt.

(5) Az igyvezető a meghatátozott határ.đő elteltével űjtaváIaszthztő és az a|apítő áItaI b^ffrikoÍ
visszahívható.

(ó) A Táĺsaságalkaknazottai felett a munkáltatói jogokat azigyvezető gyakoto|ja.

0) Ktizhasznil szeraezet az ijgyuezetőt, ualamint e szernélll bozzáŕartozóiĺjt _ a bĺjrki által neskötés nélkiil
isénybe uebetí szolsáltatások kiuételéuel_ cél szeinti iuttatásban nerz részuĺtheĺi.
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13./ A FELÜGYELŐ BIZoTTSÁG

(1) A felügyelő bizottság ellenőtzí a Tátsaság ügyvezetését, valamint a Társasäg mfüödését és

gazdá|kodásáĺ Ennek keretében avezető tisztségviselőktől jelentést,aTátsaságmunkavállalóitól
peđig tájékoztatást vagy felvl7ásosítást kérhet, a Tátsaság könyveit és iĺatait megnzsgalhaĘa,
ille től eg szakéttőv eL me gnzs gá|tathat1 a.

(2) ,{ fďúgye|ő bizottság köteles megvlzsgá|ni az a|apitő elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mé:/'eget és a vagyonkimutatást.

(3) Ha a feliigyelő bizottság a kőzhaszní tevékenység folytatásnak feltételeiĺől kötött szeruődés
megszegését észleli, köteles etőI az aLapítőt haladéktalanul értesíteni.

(4) ,Ą feliigyelő bizottság évente legalább egyszer iiiésezik'

(5) '\ felügye|ő szerv köteles az iĺtézkedésĺe jogosult alapitőt tájékoztattĺ és az alapítő dontését
kéĺni, ha atő| szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabz|ys&tés vagy a szewezet éľdekeit egyébként
súlyosan séĺtő esemény (mulasztáS) töftéflt, amelynek megsziintetése vagy következményeinek
elháńtása,illetve enyhítése azintézkedésĺe jogosult a|apítő döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalap oző tény meľü'lt fel.

(6) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreáLŁtása érdekében sztikséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul étesíteni a töĺvényességi
felügyeletet ellátó szervet.

(7) A felügy eIő bizottság tagunak száma 3 fő, a\<ĺkmaguk kozril elnök i;t yá|^sztaÍ7ak' A felügyelő
bizottság tagjai tevékenységük e|Látásáért tiszteletdíjban ľészesi.i{hetnek.

(B) Á. felügyę|ő bízottság riLlését az elnók hívja össze. A felügyelő bizottság hatärozatképes, ha
mindegyik taga je|eĺ van. Hatátoz^tait egyszerű szótöbbs éggelhozza.

(9) Az első felügye|ő bizottság t^galt a társaság1' szetződés jelöli ki, hatá.tozott időtattaÍnĺa azz^|,

hogy tagaĺt az alapítő bármikoĺ indoklás nélktil visszahívhatja.

(10) A felügyelő bizottság tagjai tudomásul veszík, hogy
- nem lehet a Tátsaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt

jogerősen szabadságvesztés-büntetésĺe ítéltek, amíg a btintetett előélethez f,uződő hátányos
j ogkovetkezmények alól nem mentesriĺt.

- akit valamilyen fogla\kozástól jogerős bíĺói ítélettel eltiltottak, az itéIethatáIya a|att az abban
megjelölt tevékenységet folytató gazdaság1tátsaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

- al<lt jogerős bítói ítélette| avezető tisztség gyakorlásátôl eltiltottak, e tilalom hatá|ya alatt nem
lehet vezető tisztségviselő.

- A gavlasági ĺĺźrsąrág rnegs<iintetési eliĺźnźs sonźn uallj tiirlését kiiuetí iit éuig nern leheĺ ľzĺźs ga<dasĺźgi tĺźrsaság

aeryĺí ĺisęséguiselí.ie a<a s<enéh, aki a negł<iłnĺetéłi eliárĺfu rnegindításának időłonłában, a törlds éućben,

aagl a törlést rzegelő<ő éuben a gavlasági társaságnál aerytí tis{séEiselí, ,kivźnjlagos uagl tiibbsegi beÍoÚást

bizĺosĺĺó részesedéssel rendelkező tas uolt.

- Nerz lehet nás gazdałági társaság uerytí tisłséguiselíje az a szenéb, akinek - rninĺ a jogutód nélkiil
ľzegsryÍnt gavlálkodó sryneryĺ aeętő tisłłéguiylíjének, kivźnjlagot aaEl tiibbsegi beĺobásĺ biłuítłí
rés<uedéssel rendelkezí tulqidonosának - rthbsséget a jogutód nélkiili negs@ĺtetést erednéulező eljárás

nrán ki neĺn elágített köuetelésekért a bíniĺĺig a Cstu. uag a Ctu. alĄzián irldított eliĺźrásban 
"iogerísen
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7,?egállabít0ĺta, és a iogerős bír(ísági határozat szeinti helytĺźllási kiitelezettsés alaĺián a frzetési

kiitelezettségeit nerz teliesíteĺte'

- Nem leheŕ gazdasági társaság uezető tiszĺséguiselőie, akiuel szemben a cépbíróĺás tiiruényessési feliłsyeleti

eliárĺźsban bénzbírságot szabott kĹ ĺís iogerős bínísági határozat szerinti frzetési kötelezeÍtségét nezz teliesítette.

- Nern lehet gazdasági tárłaság uezető ĺitztsépuiselőie az a szeľľlély' aki a Ct. ĺ 04. f (1 ) bekezdésében foglalt

h e h t á l lás i kii te le 
"e 

tt'f é g é n e k n e rľl te t t e l e g e t.

- a vezető tisztségviselő - a n,Jllvánosan műkodő tészvéĺytátsaságban valő részvényszerzés
kivételével - Írem szetezhet társaságs ĺészesedést a gazdaság1 tärsaságévaI 

^zorrostevékenységet is folytatő más gazdílkođő szervezetben, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő a tärsaságéval azonos tevékenységet is végző más gazda|kodő szervezetben'
kivéve' hz ezt az éintett gzzdaság1 tátsasá'gtársaságs szetződése (alapitő okitata, a|apszzbá|ya)
lehetővé teszí vagy a gazdaságy társaságlegfőbb szefve ehhez hozzájáni'.

- avezető tisztségvlselő és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. s b) pont] ualanint łilettĺjrsa nem
köthet a saját nevében vagy javára a gazdaság1' társaság tevékenységi körébe tartoző ügyleteket,
kivéve, ha ezt a atsaság1 szerződés (alapítő okitat, a|apszabáIy) kifejezetten megengeđi.

- a gazdaságs tátsaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátattozója [Ptk. ó85. s b) pont]
aalarrlint éIettársa ugyanannál a tátsasá'gnál a felügyelő bizottság tagává nemvá|asztható meg

. a munkavá|Ialői képviselet kivételével a gazdaság1 társaság munkavállalói nem vafhatnak a

felügyelő bizottság tagává
- aközhasznu szewezet megszűntét kóvető két évig nem lehet máskozhasznw szer,łezetvezető

tisztségviselője az a szeméIy, aki olyan kőzhaszn,ű szetvezetfléI töltött be - annak megszűntét
rnege|őző két évben Iegalább egy évig - \lezető tisztséget, amely az adőzás rendj&őI szőLő
töľvény szerinti köztattozását nem egyenlítette ki.

_ 
^vezető 

tisztségviselő, illetve az ennekjelölt személy köteles valamennyi érintett közhaszníl
Szervezetet előzetesen tájékoztatrĺ atőI, hogy ilyen tisztséget egyidejííleg.más közhaszntl
szerv ezetĺél is b etölt.

- ÍIem lehet a felúgyelő szerv elnöke v^gy tĄa a tátsaság tagsa, va|amiflt 
^z 

a szemé|y, al<l a

kózhasznű szefvezettel a megbizatásán kínili más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre kányd,ő egyéb jogvĺszonyban á1J', ha jogszabaly
másképp nem ĺendelkezlk, a|<l aközhasznű szetvezet cél szerinti juttatásáből' tészesii{ - kivéve
a bárl<ĺ áltď megkötés nélkril igénybe vehető nem pénzbeh szolgaltatásokat, és a tátsadatmi
szewezet á|tal tagtrának a tagság1jogviszony ilapján nyújtott, létesítő okiĺatnak megfelelő cél
szer.inti jwttatást -, illetve aki a fenti személyek hozzátattozőja.

(11) A felügyelő bizottságtagai:

Név: dr. Ferencz orsolya
Anyja neve: Áĺkos Ilona
Lakcíme: 1088 Budapest, Puskin u. 24.

Név: Szil'ág1n' Demeter
Anyja neve: GiczíMätta
Lakcíme: 1029 Budapest,Irányi Dániel u. 8'

Név: Szabő Etzsébet
Anyja neve: Magyat Eĺzsébet
Lakcíme: 1035 Budapest, Szél u.17.YII/36'

A felügyelő bizottság tagsunak megbizása 2010. decembeĺ 9. ĺapjátő| (Szabó Ezsébet esetén
2011. októbeľ 11-től) 2075. május 31'-igszőI.

1,. /

)/

)./
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14./ A KoIvY\rvIzSGÁLo

(1) A TársaságkónyvvtzsgáIőjánakmegbízász 2011. június 7-tőL2074. május 31'. napjalgszőL

(2) A T ársaság könyvvlzsgá|őja:

I(erek'\uđitot l(önyvelő, P énzlJlgyi T anácsadő Bt,
Székhelye: 12f3Budapest, Vilmos u. 13.

Cégegyzékszáma.' Cg. 07 _0 6 -277 803,
MI{VK:002198

,A konywizs gd,atétt felelős személy:
Név:
,{nyja neve:
Címe:

Majoĺ Miklósné
PintérJulianna
1.223 Budapest, Vilmos u. 13.

Nyilvántaĺtási szám: MKVK0063 9 1

(3) '{ kónyvĺĺzsgä|ő cégre, illetve a konyl'vizsgáiő szemé|yéte az ügyvezetés a felůgyelőbizottság
esvetértésével tesz iavaslatot az alabító na k.

75./

ATársaság cégsegyzése akként töľténik, bogy aTfusaságkatun aTatsaság képviseletéĺe jogosult
az katokat a g^zd^s^g} tarsaság cégneve a|att _ a hiteles cégalakási u1ilatkozatanak megfelelően _
saját névalafuásáv a] öĺáIlőan |átja eL.

16./ A TÁRSASÁG MEGszI.iNÉsE

Ha a Társaság jogutód nélkril szűđk meg, úgy a tattozások kiegyenlítése utáĺ a tátsaság tagsa!)
részéte csak a megszrinéskoi saját tőke összege adhatő ki, legfeljebb a tag(ok) vagyoni
hátyadának teljesítéskoĺi értéke eĺejéig. Amennyiben a jogutód nélkiiĺi megszűnés az ala?ítlí

döntésén a|apuJ' úgy jogosult a fentiek szeÍint megmarudő vagyoÍl sotsát illetően _ a társasäg1

szerződés módosítása űtjáĺ - is rendelkezni. Ilyen ĺendelkezés hiáĺyában a Cégbirőság a
megmaĺadt vagyont a N e ru ry ti EE ił ttľn ĺi kö d és i A l a? fuźrz oga tĺźs ára Ío rdíIi a.

17./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Jelen társas ág1' szetződésben nem szabalyozott kérdésekben a gazdaság1 tátsaságoktő| szőIő 2006.
évi Iv ttirvény, és a közhaszníl szewezetekĺől szőIő 1'997. évi CLVI. torvény ĺendelkezései,
ualarnint a Társaságnak és tagiáuak az oÍt nem szabáhorytt aaEloni és srynébi uis<onllaira a Polgái
Tiiľvéulkijuluről sujló 1959. éui IV' tiiruéuĺ rendelke<ései az fuányadőak'

.A. fentí társaság1 szetzőđést a valtozásokkal egységes szeĺkezetbe fog|a7ta és ellenjegyezte:

Budapest, 2077.77.1.6.

CzÉLÜgyvédi iroda
&. CzéI Iswán ůgyvéd s.k.

A CEGTEGYZES MODTA
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A je len aląítlí o kirat mó doĺítĺtsait aąAląítlí tag aą 1 / 2 0 ĺ 2.

Budąest, 20.ĺ2. okĺóber ĺ.

Dr. Koaił Máté
Polgźľrzuter

Budaput Főuáros WII. keriłlet Jóryefuárosi
o n koľľn án1 7at Alapítli tag képuircletében

Dr. Bálint Tibor iiguéd
Dr' Bálint Tibor Üguédi Iroda

( 052 Budąut, Régiposta utca / 2. I./ j.)

(X..ĺ.) sýnĺł határo7atáual rendelte eI.

Dr. Bĺźlinĺ Tibor iigyaád iga7olon, hogy a jelen alapító o,kirat eg1lséges łryrke7,etbe foglalt s4iiuege rrĺeýlel a7
alapító okiraÍ nódosítások' aląjĺźn a hatáĄoł tartaloľľlnak, eľre tekintettel ellenjegl79n a7eglséges sryrkerytíĺ
aląĺtĺ okiratot.

Aą alapítlí okiratot a ,,4.,A rÁnsaszÍc TAGJA,, cíníĺ J/e79ĺe, ,,6. A rÁnszsÁcnz
VoNATKoZo ÁLTA]-ÁN)S |ZABALY)K'' cínűJ/eryténak 5., 6., 8. éj ĺ'ĺ. pon!.a, ,,8' ATAG
T)RZSBETETE, ÜZIBTRE|ZE, SZAVAZATA'' círzĺífyeryte, ,,9' AT1łRsAsÁc r,s zrzc
Ko?oTTI ],)GWSZ)NY'' cíľzlÍJq.e79te, ,,1 

,ĺ 
. AZ AI-APÍTÓI HATÁR)ZAT,, cíníĺf{e79!e, ,,12. 4TÁR'ASÁG UGYVEZETŐJE', cínil feje7etének /., 4, és 7. pon!.a, ,,13. A FELÜG\ELŐ

BIZ)TTSÁG,, círzíí f{eyetének 7. ft 10' po,ntja, ,,14. A KoNYVmZsG,1Ło'' círzĺi f1je7,etének 
j.

pontja, ,,/6. A rÁnsesÁc MEG|ZUNÉSE,' címíĺf{e79te, ,,17, EGYEB RENDEI-I<EZÉýEK,,
cín;űf/e7,ete tekintetében egségu sęrke79tbe foglalta és ellenjege7le BadąesÍen, 2012. október 1 . napján:


