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Képviselő-tes tůilet e száłmár a

Tisztelt Képviselő Testůilet.

I. E|őzmények

A Képviselő-testület 45712008. (VIII. 13.) száműhatározatával úgy döntött, hogy elfogadja a Coľvin
Sétány Program egyes közterületeinek megvalósításáról, hasznosításáról és üzemeltetéséľol szó|ő, az
elóteľjesztés mellékletét képező a Józsefuárosi Önkoľmányzat és a Futureal Delta Kft. túta|
megkötendő Együttműködési Megállapodĺást és felhatalmazzaa Po|gármesteft annak a|áírásáľa.

A hatźrozat az E,gyuttműködési Megállapodásban foglaltak te|jesítésére a Futureal Delta Kft
részvételével Coľvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű társaságot - rövidített
cégnevén Coľvin Sétány Kft. - alapított.

A Kt. a megalakuló Corvin Sétány Kft. (a továbbiakban: Társaság) töľzstőkéjét 10.000.000,- Ft-ban
határozta meg, melybő| a Józsefuárosi onkormányzat, mint tag töľzsbetéte 5.010'000,- Ft (50,1 %)
pénzbetét, a Futuľeal Delta Kft' mint tag töľzsbetéte 4.990.000,- Ft (49,9%) pénzbetét volt.

A Coľvin Sétány Kft. jegyzeÍt tőkéje időközben, nem pénzbe|ihozzájttrulás (apport) szolgźitatásáva|,
felemelésre keľült 18.000.000 Ft-ľa (onkormányzat részesedése: 9.0l0.000 Ft, Futuľeal Delta Kft.:
8.990.000 Ft).
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Táľgy: Javaslat a Corvin Sétány Kft. tőkehelyzetének rendezésére
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IL A beterjesztés indoka

A Táľsaság saját tőkéje alacsonyabb, mint a jegyzett toke 50%o-a és 20|2. december 3l-én negatív,
mínusz 63.415 eFt.

A tagok aGt, |43. $ (2) bekezdés éľtelmében kötelesek intézkedéseket tenni a tőkehelyzet rendezése
éľdekében és a Gt. 5l. $ érte|mében a 20|2, évi pénzügyi beszámo|ó elfogadását követő 3 hónapon
belül (2013. augusztus 3 l-ig), kötelesek a szükséges saját tőke biĺosításáľól is gondoskodni.

nI. Tényállás

A Corvin Sétány Kft. iigyvezetése elkészítette a Társaság 201f , évi pénzťlgyi jelentését, melyet a
ftigget|en könyvvizsgálói jelentés és a felügyelő bizottság előzetes véleménye alapján a Társaság
tagjai, az onkormányzat és a Futureal Delta Kft. - a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság előzetes
jóvźthagyását követően) |120|3. (v. f7.) szźtmű írásbeli határozatta|' a töľvényes határidőn belül,
egyhangúlag elfogadtak.

A könyvvizsgźńői jelentésben íľtakkal összhangban a Társaság ügyvezetése már a beszámoló
e|fogadását megelőzően felhívta a Társaság tagjainak figyelmét' hogy a Társaság saját tőkéje
alacsonyabb, mint a jegyzeÍt tőke 50%o-a és f0|2. decembeľ 3l-én negatív, mínusz 63.415 eFt. A
Tagok a Gt. 51. $ értelmében a20|2. évi pénzügyi beszámoló elfogadását követő 3 hónapon be|ü|
(f0|3. augusztus 31-ig), kötelesek a szükséges sajáttőke biĺosításáról is gondoskodni.

Ennek elmulasztása esetén a Gt. vonatkozó rendelkezései értelmében a tagok kötelesek elhatározni
más gazdasági táľsasággá tĺjľténő átalakulrĺst vag}' a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről dönteni
és a Társaságot végelszámolni.

Iv. Jogszabályiktiľnyezetismertetése

A gazdasźąi társaságokról szóló f006. évi IV. törvény (Gt.) 5l' $ (1) bekezdése a|apján ,,Ha a
gazdasági tórsaság a szdmviteli torvény szerinti beszómolójĺźbanfoglaltak alapjarl egłmást ktjvető két
teljes üzleti évben nem rendelkezik a táľsasági formájóra kÓtelezően előírt jegzett tőkének megfelelő
összegiÍ saját tőkével és a társaság tagjai (résményesei) a mósodik év számviteli tžrvény szerinti
beszdmolójának elfogadasától számított három hónapon belüI a szülrséges saját tőke biztosításáról
nem gondoskodnak, a gazdasági társaság kdteles e határidő lejórtĺźt kovető hatvan napon belüĺ
elhatórozni más gazdasógi társasóggá való átalakulásĺźt, vagy rendelkeznie kell jogutód nélkuli
megszűnéséről.,,'

A 143. $ (2) bekezdése alapján ,'(2) E mrvényben vagy a társasági szerződésben meghatározotÍ
eseteken kívül a taggyiÍlést akkor is ossze kell hívni, ha az a társaság érdekében eg1łébként szüĺrséges.
Áz üg1nezető haladéktąlanul köteles, a sztilrséges intézkedések megtétele céĺjából, osszehívni a
taggúlést, hą tudomósóra jut, hogl a) a társaság sajdt tőkéje veszteség folytán a torzstőke felére
csökkent, vag1l b) a tórsaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagl fizetéseit megszüntette, illetve, ha
v ag)/ona tarĺoz ás ait ne m fede z i.,,,

A (3) bekezdés alapjĺán ,,A (2) bekezdésben megjelölt esetekben - kivéve, ha a tórsasĺźg a taggyíĺlés
időpontját legfeljebb egy hónappal megelőző mérlegfordulónapra összeállított kozbenső mérleggel
igazolni tudja, hogy azok már nem állnakfenn - a tagoknak határozniuk kell kültjnösen a pótbefizetés
előírásóról vagy - ha ennek lehetőségét a társasdgi szeľződés nem tartalmazza - a törzstőke más
módon való biztosításáról, illene a il)rzstőke leszáIlítósóról, mindezek hiányĺźban a tórsaságnak más
társasóggd torténő átalakulósáról, illetve jogutód nélkiili megszünĺetéséről. A határozatokat legkéscibb

háľom hónapon belĺ;l végre kell hajtani.,'.

A l 59. $ (3) bekezdés szerint ,,Á törzstőke 1 14' s (1) bekezdésében meghatározott Ósszeg alá t\ľténő
leszdllításóról is hatáľozhat a tdrsaság (feltéteĺes tőkeleszóllíĺáý' Ez esetben a torzstőke leszáIlítása
hatáIyosulasának előfeltétele, hogy a tt)rzstőke leszállításaval egyidejiileg elhatórozott törzstőkeemelés
megtörténjen és íg1,, a torzstőke legalább a ] l4. s Q) bekezdésében meghatórozott nag1lságot elérje.',.



A 161. $ (l)-(2) bekezdése a|apján,,Ha atörzstőke leszóllítĺźsa e torvényben meghatározott okmiatt
kötelező, a taggyűlés az ok bekjvetkeztétől tortént tudomásszeľzéstől szómított harminc napon belül
köteles a tőke leszóllításáról hatdrozni. (2) Ha a törzstőkét a ] ]4. $ (1) bekezdésében meghatározott
összeg aIó kellene leszdllítani - ha a tdrsasóg nem él a ]43. s (3) bekezdésében, illetve a 159' s (3)

bekezdése nyújtoua lehetőségek valamelyikével - a társaságnak tdrsasdgi formaváltásróI, mós
tórsasdggal való eglesüléséről, szénálásóról, avagl jogutód nélküli megszűnéséről keII dontenie. A
tagg1liÍIési határozat tartalmóra a 160' $ megfelelően irányadó'''.

Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXxXx. töľvény 23. s (5) bekezdése
alapján ,,A kerĹileti önkormányzaĺfeladata különosen: 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;,,

A Képviselő-testĹilet a Magyaľországi helyi önkoľmányzatairól sző|ő 20l' 1. évi CLXxXx' törvény
l07. $-a alapján jogosult dönteni.

v. Diĺntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Amennyiben nem keľül sor a tőkehe|yzet tokepótlással történő rendezésére, akkoľ a Coľvin Sétány
Kft' csak átalakulásľól vagy vége|számolásról határozhat a Gt. kĺjtelező érvényű rende|kezési miatt.
Átalakulás esetén a vá|asztható társasági forma Kkt vagy Bt' A Futureal Delta Kft. nem kíván másik
társaság koľlátlan felelősséggel miĺködő tagja lenni, az onkormányzat pedig nemzeti vagyonról szóló
20|| ' évi CXCVI. törvény 9. $ (2) bekezdése a|apján nem lehet koľlátlan felelos tagja más társaságnak
(betéti táľsaság kültagjaként pedig célszerűtlen az onkoľmányzat szerepváI|alása). ĺgy csak a
végelszámolás lehetséges' A végelszámolás esetén az onkormányzat e|veszitené az elkövętkezendo l9
évben a Corvin Sétány Kft-től származő fix (évi bľuttó ff'340.l84 Ft közterület-hasznáilati dij)
bevételi forrását, mely a mostani vagyoni hozztýáru|ás összegét jóval megha|adja vagy pedig a
kérdésben elszámo|ási jogvita alakulna ki. Ebből a szempontból a tőkepótlás felelős döntés az
onkormányzat o|da|án, me|y az onkormányzat érdekét szo\gtija. Ezen felül a Corvin Sétány Kft. 19

éven keľęsztül saját forrasból lesz köteles fenntaľtani és tizemeltetni a közteriiletet (melyre most a
Coľvin Sétány Kft. koteles az onkormányzatta| kötött szerzódés alapján). Ebben a köľben közfeladatot
|tú e| a Coľvin Sétány Kft. így fennmaľadása ebbol a szempontbó| is indokolt.

A Társaság tagjainak képviselői, előzetes egyeztetést követően, az irányadő jogszabá|yi

rendelkezéseknek megfelelően - továbbá figyelembe véve a Táľsaság jövőbeli működéséhez szükséges
feltételek hosszabb távra töľténő biztosítasáľa iľányuló kölcsonös érdekeket is - a kialakult he|yzet
rendezéséľe, közös e gyetéľtés be n az alttbbi el őzetes j avas I atot tették :

Annak elkerülése éľdekében, hogy a Táľsaságot az irźnyadó jogszabźúyi ręndelkezések
éľtelmében jogutód nélktil meg kelljen sztĺntetni a tagok tőkeemelésse| rendezzék a Társaság
negatív saját tőke he|yzetét. A Társaság tőkehelyzetének rendezésére ún. ''ázsiós''
törzstőkeemelés keretében kerüljön sor' ahol a Társaság jegyzett tőkéje csak minimális
összegge| kerüljön felemelésre az Önkormányzat tag többségi tulajdonának fenntartásával.
Ennek keretében Futureal Delta Kft. tag 10.000 Ft és az onkormányzat tag (tĺjbbségi
tu|ajdonának fenntaľtása érdekében) 20.000 Ft pénzbeli hozzź!áru|źlst teljesít a Társaság
jegyzett tőkéjéhez, melynek összege a jelenlegi 18'000.000 Ft összegľől 18.030.000 Ft
összegre vál|tozik. Mindezek a|apján az onkoľmányzat tag tulajdoni hányada 50,055556%-ró1
5 0,083 | 9 5%o-ra emelkedik.

A jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg a tagok, a számvitelľől szóló 2000. évi C. töľvény
36.$ (l) bekezdése (b) pontjának megfelelően további pénzbe|i hozzź!źtru|tst te|jesítenek a
Társaság tőketartaléka javára, tisszesen 82.000.000 Ft összegben, mely elegendő arra,hogy a

Társaság säját tőkéje, a töľvényi előírĺásoknak megfelelően meghaladja a jegyzetĹtőke összegét
(helyreállítva ezá|ta| a Társaság törvényes mtíködésének feltételeit), továbbá aZ

elkövetkezendő évek működéshez szükséges tőkefeltételeket is biztosítsa. A tőketaltalékba
töľténő befizętést az irányadó jogszabźńyi rendelkezéseknek megfelelően a tagok a Társaság
jegyzett tőkéjében fennálló részesedésük arányźtban kĺjtelesek teljesíteni, tehtlt abből az
onkoľmányzattagra jutó hányad (többségi tulajdonáľa tekintettel): 4|.068'220 Ft és a Futureal

(i)

(ii)



(iii)

Delta Kft. tagľa jutó hányad 40'93|.780 Ft. Az előbbiek folytán, a tőkerendezés utźn a
Társaság saját tőkéje plusz 18.615.000 Ft lesz (a tőkeľendezés előtt 20|2.|2.3|-én a saját tőke
mínusz 63.415.000 Ft volt).

A Társaság részére korábban nyújtott tagi köIcsönök alapján a Futureal Delta Kft. irényźtban a
Társaságnak jelenleg összesen 340.021.000 Ft összegben źLl'| fenn kamatmentęs
kölcsöntaľtozása, mígaz onkoľmányzat iľányźhan <jsszesen 5.570.000 Ft összegű tagi kölcsön
tartozźsa áll fenn' Erre tekintettel - a tőkeemeléssel egyidejűleg . a Társaság összesen
7|.501.780 Ft összegű tagi kölcsön visszaťlzętéséról is dönt, melybő| (a) a Futuľeal Delta Kft.
felé fennálló tagi kölcsön tartozásbő| összesen 65,93|.780 Ft kerĹilne ttĺľlesztésre olyan
módon, hogy a Futureal Delta Kft. taga 40.93l.780 Ft összegű tőketaItalék javátra töľténő
befizetésre vonatkozó teljes kötelezettségétbeszámitja a tagi kölcsön követelésével szemben,
és a Társaság az ezt követően fennmaľadó 25.000.000 Ft összeget visszafizeti a Futureal Delta
Kft. tag részére, akinek a Társaságga| szemben mindezek után is mintegy 275.089.f20 Pt
összegben fog fennállni kölcsönkövetelése, és (b) az onkormányzat a fennálló tagi
kolcsönkövetelése teljes ĺisszegét, azaz 5.570.000 Ft-ot beszámítja a tóketarta|ékba töfténő
befizetésľe vonatkozó kötelezettségébe és eztita| a Táľsaságga| szembeni összes tagi kölcsöne
visszaťlzetésre keľül, és csak az ezek után fennmaradó 35.498.220 Ft összeget rendezi
pénzÍigyileg a Társaság bankszámlájáľa töľténő átutalással, melybő| a Társaság f0|3. év
folyamán megťlzet az Önkormányzat részére (f0|3. évľe esedékes) bruttó f2.340.184 Ft
ko zterii l et-h asznźi ati dij at.

A fenti (i)-(iii) pontok szeľinti tőkehelyzet rendezését követően, a cégbírósági eljárások
lefolytatása uttln, a Társaság l8.030.000 Ft összegű jegyezeÍItőkéjét a Tagok, újabb eljáras
keretében |eszál||itjźlk 3.030.000 Ft cisszegľe, az onkormźnyzat tag többségi tulajdonának
fenntartásával, tőkekivonás céljából, minek során a tagok ľészéľe 7.500.000 Ft - 7.500.000 Ft
ö'sszegiĺ visszafizetésre keľül soľ a Társaság által. Mindezek alapján az Önkormányzat tag
tulaj don i hányada 5 0,083 | 9 5yo-ró l 5 0,49 5 0 5%o -r a eme lkedik.

(iv)

vI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Az onkormányzat a saját vagyonának fenntartása és gyarapítźlsa éľdekében eszközöl ľáfordítást, nem
hagyja e|veszni egy biĺos és hosszú távú bevételi forrását, és ľaadásul o|yan gazdálkodó szervezetbe
invesztá|, amely közfeladatot is ellát, tehát közösségi érdeket is szolgál a működése'
A sajáttőke felemelésére összesen 4l.088.220,- Ft-ot kell biztosítani. A felhalmozási cé|tartalékon a
Corvin Sétány Kft. tőkeemelésére 40'000 e Ft lett teľvezve. Az önkoľmányzatnak az 5.570 e Ft tagi
kö|csĺjn visszaťlzetése bevételi többletet jelent, mely fedezetet biztosít a tőkeemeléshez szükséges
|.088.220,- Ft-ľa. A tagi kölcsön visszaťlzetéséből fennmaradő 4.48|,8 e Ft-tal javasoljuk az á|tal.ános
működési taľtalékot megemeln i.
A tőkekivonás összegével a költségvetést csak a teljesítés után javasolt módosítani, mert bizonýalan
az ez évi visszafizetésę.

A töľzstőke felemelése 35.5|8.220 Ft költségvetési forrás felhasználásźnaljttr.

A fenti ek a|apj án kérem az a|źbbi hattr ozati j avas l at e l fo gadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-tęstület, mint a Corvin Sétány Kft. többségi tu|ajdonosa he|yi telepi'ilésrendezés,
településfejlesztés önkormányzati feladata e||źtása érdekében úgy dont, hogy

1. a Corvin Sétány Kft. töľzstőkéje felemelésre keľüljön összesen 30.000 Ft pénzbe|i
hozzźýáru|ás szolgáltatásával (ebből onkoľmányzattagot terheli 20.000 Ft és Futureal Delta
Kft. tagot teľheli 10.000 Ft), és ezze| egyidejűleg a Corvin Sétány Kft. tagjai további, összesen



82.000.000 Ft összegű pénzbeli szolgáltatast teljesítsenek a Társaság tőketartaléka javára
(ebbő| onkormányzat tagot terheli 4|,068'220 Ft és Futureal Delta Kft. tagot terhe|i
40.93|.780 FĐ.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 20l3.augusztusf9.

2. az |. pont a|apjěn az onkormányzattag 20.000 Ft pénzbeli töľzstilke emelés beĺjzetését és

4|.068,220 Ft tőketalta|ék javára történő befizetését vállalja a felhalmozási céltartalékon
tervezett Corvin Sétány Kft. tőkeeme|és előirányzat terhére és a tagi k<jlcsön visszaf,lzetés
terhéľę.

Fe|elős: Polgáľmester
Határidő: 2013.augusztusf9.

3. a Corvin Sétány Kft. 7|'50l.780 Ft összegű tagi kölcsönt tagsai részéľe fizessen vissza a
következők szeľint:

a) onkormányzat tag részére visszafizet 5.570.000 Ft összeget, mely beszámításľa kerül
Önkormányzat tagot tęrhe|ő 41.068.2f0 Ft összegű tőketaltalékhoz történő hozzájáru|ás
<isszegébe (így annak fennmaradó összege: 35'498,f20 Ft) és felkéri a Polgáľmestert a

beszámítási megállapod źs a|áírására;

b) Futureal Delta Kft. tagrészére visszafizet 65'93|'780 Ft összeget, me|y 40.93l.780 Ft összegű
részben beszámításra keľül Futureal Delta Kft. tagot teľhelo azonos összegiĺ tőketartalékhoz
történő hozzźĘtru|źts cisszegébe és a fennmaradó 25.000.000 Ft összeg Futuľeal Delta Kft. tag
részére kifizetésre kerül.

Felelős: Po|gáľmester
Hatálridő: 2013. szeptember 15.

4. hozzájźru| ahhoz, hogy az l-3. pontokban foglaltak teljesülését és cégbírósági bejegyzését
követő 60 napon be|üI a Coľvin Sétány Kft. 18.030.000 Ft összegű jegyzett tokéjének
3.030.000 Ft összegre történő |eszá||itásra kerü|jön, végleges tőkekivonással, az

Önkoľmányzattagtöbbségi tulajdonának fenntaľtásával és ezze| egyidejűleg a Corvin Sétány
Kft. az onkoľmányzattag és a Futuľeal Delta Kft. tag részére 7.500.000 Ft - 7.500.000 Ft
összeg visszafizessen.

Felelős: Polgáľmester
Hatfuido az |-3. pontban fog|altak teljesülése és cégbírósági bejegyzést követő 60 napon belül

és a visszafizetésnek legkésőbb 20|4. február f8.

5. fe|hata|mazza az Önkormányzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselót, hogy a Corvin
Sétány Kft. tagi határozatainak meghozatala során az |.4. pontokban meghatározott döntését

képviseĺje és a szükséges dokumentumokat a|áírja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20l3.augusztus29.

6. felhata|mazza a Polgáľmesteľt a társasági szęrzodés taggyűlés döntéseit követő

módo s ításai nak a|áír ás ár a.

Felelős: Polgármester
Határidő taggytĺlés döntését követően

7. a határozat l-3. pontjában foglaltakra 41.088,2 e Ft-ot biĺosít a felhalmozási céltartalék

terhéľe és a tasi kölcsön visszatérülés terhére:



a) az onkormźnyzaÍ. bevétel 11603 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási, felújítási
bevételek - kölcsönök visszatéľülése - előirányzatát 5.570,0 e Ft-tal, és a kiadás l l107-01 cím
míĺködési cél és általános taľtalékon belül azźita|élnos taľtalék e|oirtlnyzatát- kötelező feladat
- 4.48|,8 e Ft-tal, a |1502 cím az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozási célú
átadott pénzeszkóz e|óirányzatźú - önként vállalt faladat - 1.068,2 e Ft-tal, a 1|50f cím egyéb
felhalmozási kiadásokon belül - önként vállalt feladat _ részesedés vásárlás e|óirányzatźú 20,0
e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Kft. saját tőke ľendezése címen.

b) az Önkormányzat kiadás l l 107.02 cim ťelhalmozási céltaľtalékon belül a Coľvin Sétány
Kft tőkeemelés- önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatáľól 40.000,0 e Ft.ot átcsoportosít a |150f
cím az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozási célú átadott pénzeszköz
előftźnyzatźta _ önként vállalt feladat - a Corvin Sétány Kft saját tőke ľendezése címen'

c) felkéľi a polgármestert, hogy ahatźtrozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következo
módosításánál, valamint a2014. éviköltségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a) és b) pontoknál 2013. augusztus 29., c) pont esetében a költségvetési rendelet

következő módosítása és a20|4. évi költséevetés készítése

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Coľvin Sétány Kft., Vagyongazdálkodási és

Üzeme|tetési Ügyosztály Gazdálkodási Iľodao Pénzügyi Ügyosztá|y

Budapest, 20 I 3 . augus ztus 27 . (\. 
\ jĺ--.

Tatár Tiboľ
ügyvezető

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából: ť

/ ł,l ,n € '[
,,ĺ-.,,ľ{łfu,7 a,.Ęr

dr. Mészár Erika ,/
a|jegyző

Mellékletek:

Coľvin Sétány Kft. módosított táľsasági szerződésénęk teľvezete

í}
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coRvIN sľľÁľv HAszNosÍľó És Üznnĺnr,ľnľŐ
xonr,ÁľolT FELELossncÚ ľÁnsa.sÁG (''Táľsaság'')

ľÁnsłsłcr sznnzooÉsn

A Társaság tagsai a mai napon elfogadták a Coľvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető
Koľlátolt Felelősségti Táľsaság társasági szerződésének hatályos szövegét amely
tarta|mazza a [...] számú taggyűlésen kívüI hozott határozat keretében elfogadott
módosításokat -, vastag, dőlt betíÍvel jelezve a vdltozlźsokat:

1. A Táľsaság cégneve

1.1 A Társaság teljes cégneve: Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Táľsaság

|.2 A Táľsaság rövid neve: Coľvin Sétány Kft.

2. A Táľsaság székhelye és taľtama

2.| A Táľsaság székhelye: 1082 Budapest, Futó utca47-53. VII. emelet

2.f A Társaság hatátozat|an időtaltamra kerü|t megalapításľa.

3. A Táľsaság tagiai (''Tagok'')

3.l Név: Futureal Delta Kft.
Székhelye: l082 Budapest, Futó utca47-53. VI. emelet
Cé gsegy zékszáma: 0 l -09 - 8 96 6 84
Adószáma: 1 4f7 5 490-2-42

3.2 Név: Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat
Címe: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67 '

Statisztikai számje|e: l 5 5 08009-75 1 1 -3 2 l .0 l
Adószáma: | 5 5 080009 -2-42

4. A Táľsaság töľzstőkéje

A Társaság a|apításkori törzstőkéje: 10.000.000,- FÍ. (azaztízmi||iő forint).

A Túrsasdg töľzstőkéje az [...] szdmíl hatdrozattal elhatdrozott törzstőke-emelésÍ
ki)vetően 18.030.000,- Ft.ra (azaz tízennyolcmillió harmincezer forintra) emelkedett
(Törzstőke).

5. A Tagok töľzsbetétei és szavazatĺ jogaik méľtéke

A töľzsbetét minden l0.000,- Ft összege tulajdonosát egy szavazatra jogosítja.

5.1 A Futureal Delta Kft. tag törzsbetéte

A törzsbetét alapításkori mértéke: 5.990.000,- Ft. (ötmillió ki|encsztz-kilencvenezer
foľint)

Az |12009.(01.30.) számú határozattal e|határozott törzstőke-emelést követoen a

t<iľzsbetét mértéke: 8.990.000,- Ft. (nyolcmillió kilencszáz ki|encvenezer forint),
amelyből 4.990.000,- Ft (négymillió ki|encszáz kilencvenezeľ foľint) pénzbeli betét,

m íg 4. 00 0. 000,- Ft (azaz négy mil lió foľint) nem pénzbe |i hozzt|áru|ás'



5.2

Az [..] szómú hatórozattal elhatdľozott töľatőke-emelést követően a tiirubetét
mértéke: 9.000.000,- Ft. (kilencmillilí forint), amelyből 5.000.000,- Ft (iitmillilí forin)
pénzbeli betét, míg 4.000.000,. Ft (azaz négmillióforint) nem pénzbeli houdjdrulós.

Szavazatainak szúma: 900 (mely a taggłíílésen leadható szavazatok 49,18% testesíti
meg).

A Budapest Józsefu áľosi onkormán y Zat tag törzsbetéte

Az alapításkori törzsbetét mértéke: 5.0l0.000,- Ft. (ötmillió tízezer forint)Az
|12009.(0|.30.) számú határozatta| e|határozott t<jrzstőke-emelést követően a felemelt
törzsbetét mértéke: 9.010.000,- Ft (azaz kilencmillió tízezeľ forint), amelyből
5.0l0.000,- Ft pénzbeli betét, míg 4.000.000,- Ft (négymillió foľint) nem pénzbeli
hozzź$átu|ás.

Az [...J szdmił hatdrozattal elhatdrozott törzstőke-emelést követően a felemelt
tiirubetét mértéke: 9.030.000,- Ft (azaz kilencmillió harmincezeľ forint), amelyből
5.030.000,- Ft (ötmillió harmincezer forin) pénzbeli betét, míg 4.000.000'- Ft
( n é gł mill ió fo r i nt) ne m p é n zb e I i h o zzdj dr uI d s.

Szavazatainak szdma: 903 (mely a taggłíílésen leadható szavazatok 50'82 %-ltt
testesít meg).

A pénzbeli hozzájár u|ás szolgáItatása

A Társaság tagsai a|apitáskori töľzsbetéteiket te|jes mértékben befizették. A Táľsaság
tagsai aZ |/ 2009.(01.30.) hatźrozatta| e|hatttrozott törzstőke-emelés keretében
meghatźrozott nem pénzbeli hozzźĄáru|ásaikat 2009. február 28, napjtig kotelesek a

Társaság rende|kezéséľe bocsátani' Á Túrsasdg tagjai [...J hatdrozattal elhatúrozott
tiiratőke-emelés keretében meghatórozott pénzbeli hozzójúrulósaikat 2013.
szeptember l5. napjóíg kötelesek a Túrsasóg rendelkezésére bocsútani.

A Tagok megállapodnak, hogy a veszteségek pótlásáľa a Táľsaság felé pótbefizetésre
nem kötelesek a Gt. 120. $ ľendelkęzéseire hivatkozással.

Az ĺĺzletľés zek átruházása és felosztása

A Társaság üzletrészei szabadon átruhźnhatők a Társaság Tag1ai között' Jelen
Szerz<jdés éľtelmezése sortln az ,,Ätruhánás'' jelent bármely eladást, cserét, felosztást'
engedményezést, ajándékozást, és bármilyen jellegű közvetlen vagy közvetett
tulajdonjog źttruházźst vagy tulajdonjoggalvaló rendelkezést (ideéľ|ve tobbek között pl'
appoľtként történo ľendelkezésre bocsátását).

A Gt. 1f6. $ rendelkezéseinek megfelelően a Tagok megállapodnak, hogy a Tagok a
Társaság uz|etrészeit harmadik személyek részére az alábbi kor|átozásokkal
ruhtzhatjákát:

7.2.| a Tagok az uz|etrészeket vagy azok egy részét kizárő|ag adásvétel jogcímén
ruházhatjttkát;

7.2.2 a Taggyíĺlés előzetes jőváhagyźsa szükséges az uz|etrész ätruházäsźthoz (ezen a

Taggyűlésen az átruháző Tag nem szavazhat, és a határozatképesség
szźtmitásźtnál nem vehető fi gyelembe) ;

7.2.3 a másik Tagot, a Társaságot és bármely a Társaság által kijelölt személý ebben a

soľrendben elővásárlási jog i||eti meg az adásvétel útján átľuhźuni kivźnt
iz|etrészrę a Gt. |23. $ (2) bekezdése és jelen Taľsasźęi Szerződés a 7.4 pont
rendelkezéseinek megfelelően ;

6.
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7.3

7.2.4 azuz|etrész Atruházásra csak akkor kerülhet soľ, ha ezen Atruházástmege|ózoen
az uz|etrész megszeÍzője íľásban kote|ezettséget vá||a|t aľra, hogy a jelen
Társasági Szerződést az átruházőval azonos feltételek me|lett magźra néne
kötelezőnek ismeľi el, minek folytán az ijz|etrész Atruhźľ;źs teljesítésekor az
uz|etrész megszerzóje a jelen Társasági Szeľződés szerzodó felévé válik.

Amennyiben valamelyik Tag uz|etrésze egészét vaĐ egy részét egy harmadik
személyre kívánja Atruházni, és ehhez a fenti 7.2 pontban írtak szeľint a Taggyűlés
hozzźĄáru|ttsát kéri, űgy aTaggyrílés a hozzźltrulás megadását megtagadhatjaaz a|źtbbi
esetben:

7,3.1 meglagadható ahozzájźlrulas megadása, ha

(i) az Atruhźnás eredményeként a Táľsaság nem felelne meg a közúti
közlekedésľől szóló 1988. évi I. töľvény 9iB. $ (1) bekezdésében és/vagy a
koncesszióról szóló 199l. évi XVI. torvény 2.$ (l) bekezdésében a
Táľsaság tulajdonosi struktúrája tekintetében eloľt feltételnek és/vagy ezen
jogszabźilyokat (vagy ezek bármelyikét) módosító, kiegészítő vagy ezek
(vagy ezek báľmelyike) helyébe |épő jogszabályban előírt feltételek
báľmelyikének és eľľe tekintettel a Társaság többé nem |enne jogosult a
Budapest VIII. keľü|et Corvin köz és a Budapest VIII. kerület||6,l19 és

122 tömbökben és azazokatkeresztező utcákban kialakításra kerülő sétány
üzemeltetéséľe és hasznosítására. Ezt eľedményezhetijelenleg különosen, ha
Budapest Józsefuáľos onkormányzata a Társaság törzstőkéjében fennálló
tulajdoni ľészesedése vagy szavazati aránya 50%o a|á csökken; vagy

(ii) az Atruhtnás egyébként veszé|yezteti a Társaság Budapest VIII. kerület
Coľvin köz és a Budapest VIII. keľület ||6, l19 és l22 tömbökben és az
azokat keresztezo utcákban kialakításra kerülő sétánv üzemeltetésére és

hasznosítására vonatkoz ő jogát.

Abban az esetben, ha valamelyik Tag (a jelen 7.4 pontban ''Eladó'') az uz|etľészét
kívülálló személynek (a jelen 7.4 pontban ''Vevő'') el kívánja adni, a többi Tagot, a
Társaságot, vagy a Taggyiĺlés által kijelölt személyt (ebben a sorľendben) elővásárlási
jog i|leti megaztttruhźľzni kívánt uz|etrészre aza|ábbiak szerint.

7.4.1 AzB|adő a Társaság és a többi Tag székhe|yére küldött írásbeli értesítés útján

éľtesíti a Táľsaságot és a Jagokat az, uz|etrész átruházási szándékáról
( .Ltruházás i É rtes ítés,, ). Az Atruházási Értes íté s n ek taľtal m azn i a ke l l :

7 '4.| '| a Vevő nevét.

7 '4.|.2 az Atruházni kívánt uz|etrésznévértékét;

7.4'|.3 azE|adő á|ta| ajźln|ottvéte|trat figyelembe véve az Eladó által vállalt
bármely vételár-visszatérítést vagy -engedméný;

7 .4.|.4 aťlzetés módját és esedékességét.

7.4.2 Ha az Atruházźsi Éľtesítés részére töľtént kézbesítésétő| számitott 15 (tizenĺit)

napon belĺ'il (''Ajánlati ldőtaľtam'') egyik Tag sem jelezte,hogy meg kívánja
vásárolni az uz|etrészt és egyik Tag sem kérte a Taggyűlés összehívását, a

Táľsaság köteles ezen tényről íľrásban értesíteni az E|adőt, és .az F-|adő
jogosulttá vá|ik az uz|etrész e|adásźra a Vevő részére az Atruhź,zási
Eľtesítésben megjelölt feltételekkel.

7.4
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7.4.3 Ha az Ajánlati Idotaľtam alatt valamelyik Tag a Társasághoz intézett írásbeli
étesítéssel (''Elfogadó llľtesítés'') je|zi, hogy Atruhtľ;ási Étesítésben
megje|ölt feltételekkel meg kívánja vásáľolni az ljz|etrészt, akkor az
adásvételi szerződést az Elfogadó Ertesítés keltétől számitott 15 (tizenöt)
napon belül meg kell kötni.

Ha több Tag nyújt be E|fogadó Értesítést, akkor a már befizetett törzsbetétjeik
artnyźban jogosultakazuz|etrészmegvźsźtr|ására.

7.4.4

7.4.5 Ha aZ Eladón kíviil va|amely más Tag indíwányozza a Taggyűlés
összehívását abból a célból, hogy a Táľsaságot vagy haľmadik személyt
jogosítson fe| az ęlővásár|ási jog gyakorlására, a Tagnak ezt a javas|atát
íriásban az Ajźtnlrati Időtaľtamon belül személyes kézbesítéssel, ajánlott postai
küldeményben vagy faxon ke|l eljuttatnia azlJgyvezetőhöz.Ilyen esetben az
IJgyvezeto 5 (öĐ munkanapon belüli időpontľa köteles összehívni a
Taggyűlést, fiiggetlenü| attól, hory a Taggyll|ést kezdeményező Tag a
töľzstőke mekkora hány adźx a| rendelkezik.

7.4.6 Ha az Aján|ati Idotaľtamon belĹil valamelyik Tag Elfogadó Értesítést nyújt be,
és valamely más Tag a Taggyu|és összehívását kéri, az |Jgyvezető nem
köteles a Taggyűlés összehívására, és az Elfogadó Étesítés |esz az iľányadó.
Ilyen esetben az lJgyvezetó a Taggyűlés <isszehívását kérő Tagot éľtesíti,
hogy a Taggyűlés összehívására nem kerül sor.

7.4.7 Az e|óvásźtrlási jog gyakorlására vonatkozó minden egyéb kérdésben a Gt.
123. $ rendelkezései tekintendők irányadónak.

A nyereség felosztása

A Társaság nyereségének felhasználásáról illetve felosĺásáľól való döntés a Taggyűlés
kizáľólagos hatáskörébe tartozik. A Tagok osztalékelőleg kifizetésének lehetőségét
jelen Társasági Szerzodésben nem zárjź.kki.

A Táľsaság tevékenységi ktiľe

A Társaság tevékenységi körei a TEÁoR'o8 szeľint:

A Társaság főtevékenysége :

4120,08 Lakó- és nem lakó épület építése

A Társaság áńta|végzett egyéb tevékenységek:

25l 1 '08 Fémszerkezet gyártása
25|2,08 Fém épületelem gyátása
41l0'08 ÉpÜ|etépítésipro.iektszerr,ezése
42||,08 Ut, autópálya építése
42|2,08 Vasút építése
42|3,08 Híd, alagút építése
4221,08 Folyadékszźi|itźsźtraszo|gá|óközműépítése
4222,08 Elektľomos,híradas-technikaicélúkozműépítése
4299,08 Egyéb m.n's. építés
431 l'08 Bontás
4312,08 Építési teľüleĺ előkészĺtése
4321,08 Vil|anvszerelés

9.
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43ff,08 Yíz-,gźu-,fűtés-,légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyébépületgépészetiszerelés
433l'08 Vakolás
4332,08 Épu|etasztalos-szerkezet szerelése
4333,08 Padló-, falbuľkolás
4334,08 Festés' üvegezés
4339,08 Egyéb befejező építés m.n.s.
439|,08 Tetőfedés, tętőszerkezet-építés
4399,08 Egyéb speciá|is szaképítés m.n.s.
46l3'08 Fa-,építésianyagügynökinagykereskede|me
4673,08 Fa-,építőanyag-,szaniteráru-nagykeľeskedelem
5210'08 Raktáľozás, tárolĺĺs
58l9'08 Egyéb kiadói tevékenység
631 1 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
68l0'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tu|ajdonú, béľelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683l'08 Ingatlanügynökitevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
6920,08 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakértőitevékenység
7010'08 ,ĺJz|etvezetés

7022,08 Üzletviteli,egyébvezetésitanácsadás
7111'08 Epítészmérnökitevékenység
7||2,08 Mérnökitevékenység,műszakitanácsadás
7120,08 Míĺszakivizsgá|at,elemzés
7312,08 Médiareklám
7820,08 Munkaerókölcsönzés
8299,08 M.n.s. egyéb kiegészito uz|eti szolgáltatás
8559'08 M.n's. egyéb oktatás

9.2 Ha valamely tevékenység fo|ytatásához hatósági engedély szükséges, a Táľsaság e
tevékenységét csak azengedé|y biľtokában kezdheti meg.

10. A Taggyű|és

10.1 A Taggyűlés a Társaság legffibb szerye.

1o.2 Az a|ábbi ügyek a Taggyűlés kizárólagos hatásköľébe tartoznak:

|0'2.1 a számvite|rőI szóIó 2000. évi C. törvény szeľinti éves beszámoló elfogadása,
ideéľtve az adőzott eľedmény fe|hasznźiźsára és osztalék kifizetésére
vonatkozó döntést és az éves ĺJz|etiTerv elfogadását;

| 0.f .2 osztalékelőleg fi zetésén ek e|határozása;
|0.2.3 pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
10.2.4 elővásár|ási jog gyakoľlása a Társaság źita|;
10.2'5 elővásárlĺĺsi jog gyakorlásáľa jogosult személy kijelölése;
|0.2,6 hozzź|áru|ás bármely iz|etrész kívüIálló személyre történő átruházásához;
|0'2.7 eľedménýelen árverés esetén döntés azůz|etrészrol;
10.2.8 iiz|ętrész felosztásához va|ő hozztjáru|ás és az uz|etrész bevonásának

e|ľendelése;
1 0.2'9 a tag kizárásának kezdeményezéséľől való határozat;
|0'f .|o azlJgyvezető megválas ztása, visszahívása és díjazásának megźillapítása
|0'f.|1 a Táľsaság felügyelő bizottsága tagjainak megvźilasztćtsa, visszahívása és

díjazásánakmegá||apitása;
| 0.2. 1 2 a könyvv izs gá|ő megv éiasztźsa, v isszah ívása és díjazásának megál lap ítása;
10.2.|3 o|yan szerződés megkötésének jőváhagyźsa' amelyet a Táľsaság a saját

Tagsánat', ügyvezetőjével vagy azok (a Magyar Köztársaság Polgáľi
Töľvénykönyvľől szóló 1959. évi IV. töľvényének 685. $ b) pontjában
me ghatát ozott) köze l i hozzátartozőjával ( i ll etve é l ettáľs áva l) köt;



10.2.14 a Tagok, az ugyvezeto és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a kĺinyvvizsgáló
elleni követelések érvényesítése;

10,f.15 a Társaság beszámolója, ugyvezetése, gazdálkodása könyvvizsgźiő źúta|

történő megv izsgtiásának elrendelése;
10.2,16 a Táľsaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának e|hatźlrozása;
|0.f .|7 a Táľsasági Szerződés módosítása;
1 0.2. 1 8 a tĺjrzstőkę felemelésének és leszáll ításźtnak e|határozása.,
|0.2.|9 töľzstőkę-emelés esetén a Tagok elsőbbségi jogának kizźtrźsa;
|0.2,20 a Tagok törzstőke.emelés esetén fennálló elsőbbségi jogának gyakoľlására

jogosult szemé|y kije|ölése;
|0.f'?1 a Töľzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlására esetén a

tĺjrzsbetétek ar źtny átő| val ó e ltérés megá| l apítasa;
|0.2.2f a törzstőke leszállításakor töľzsbetétek arźtnyátől való eltérés megállapítása;
|0.f.23 az elismert vállalatcsopoľt |étrehozásźlnak előkészítéséľől és az uľalmi

szerzodés teľvezetének tarta|mttrő| való döntés, az uľalmi szerződés
tervezetének jőv áhagy ása:.

|0.f.24 minden o|yan szerződés Társaság á|ta|i megkötésének előzetes jóváhagyása,
mely nettó 8.000.000 Ft-ot eléró vagy meghaladó kötelezettségvállalást
eredményez a Táľsaság oldalán;

|0.2.f5 a Társaság álta| megkötendő szolgá|tatási szerződések és a béľleti szerződések
mintáj ának előzetes j óv źthagy tsa;

|0.2'26 a Társaság által megkötendő szo|gá|tatási szerződések vagy a béľleti
szerződések esetében a jőváhagyott mintától történő eltéľéshez t<jľténő

hozzäj źtru|ás me gadása;
10,2,27 a kcizbeszerzési eljárások soľán kozzétételre kerülő részvételi vagy aján|attéte|i

felhívásokhoz szükséges előzetes jőváhagyás megadása, valamint a győztes
ajánlattevő kivtiasztźsźhoz vagy közbeszerzési e|járás lefolýatáshoz
szükséges döntések meghozatala; és

10.2,28 mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a táľsasági szerzódés a taggytĺlés
kizárólagos hatáskörébe utal'

10.3 A Taggyűlés összehívása:

l 0.3. 1 A Taggyűlést az Ügyve zető |ega|ább évente egyszer köteles összehívni.

10.3.2 A Taggyű|és összehívásáról szóló meghívóknaktarta|mazniuk kell a Taggyűlés
napjźt, kezdő időpontját, helyét és részletes napiľendjét. A Taggytilést a
Társaság székhelyén vagy a Tagok kifejezett előzetes jóváhagyásában

elfogadott más helyszínen kell tartani' A meghívókat legalább tizenöt (l5)
nappal a Taggyű|és időpontja e|őtt a Tagoknak el kell küldeni.

10.3.3 Az,ijgyvezető bármely Tag írásbelikérésére, azabbanmeghatározott napirendi
pontok meglárgyalttsa cé|jából köteles a Taggyűlést összehívni az erľe irányuló
kérés kézhezvéte|ét követő tizenot (l5) napon be|ül elkĹildött meghívó útján.
Ha az |Jgyvezető a Tag Taggyűlés összehívásáľa vonatkozó kérésének az
előbbi határidőn belĺ'il nem tesz eleget, űgy a Taggyűlés összehívását
kezdeményező Tag maga jogosult intézkedni a Taggyű|és összehívása iránt a
fenti l0.3.2 pontban foglalt ľendelkezések szerint.

|0.3.4 Az |Jgyvezető haladéktalanul koteles, a szükséges intézkedések megtétele
céljából összehívni a Taggyűlést, ha tudomásárajut, hogy

a. a Taľsaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken' vagy
b. a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy ťlzetéseit megsztintette,

illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

|0.4 A TaggyűIés napiľendje



|0'4.| Bármely Tag kérheti az á|ta|a javasolt napiľendi pont Taggyűlés általi
megfźlrgyalását. A Tag köteles a napiľendi pontľa vonatkozó javas|atát a
Taggyiĺlés tervezeIí időpontja elott legalább 3 (három) nappal korábban
e|kiildött éľtesítéssel irźsban je|ezni a többi Tag és az,ijgyvezető felé.

|0.4.2 Ha a Taggyűlést nem szabá'|yszerűen hívták ossze, határozatot csak akkor
hozhat, ha valamennyi Tag jelen van és a Taggyűlés megtartása ellen egyik Tag
sem tiltakozik.

|0.4.3 A fenti 10.4.1 pont szeľinti eseten kívül a Taggyrĺlés csak abban az esetben
tźrgya|hat olyan napirendi pontot, amelyet a meghívó nem tartalmazot1, ha
valamennyi Tag jelen van' és egyhangúan elfogadja a napirendi pont
tźtrgya|ását és az anő| valő szavazást.

l 0.5 A Taggyűlés határozatképessége

10.5.1 A Taggyűlés akkor hatćrozatképes, ha azon a Táľsaság minden Tagja jelen van.

10.5.2 A Taggytílésen a Tagot eľre meghata|mazott személy is képviselheti. Nem lehet
me ghatalma zot| az Ű gyv e zető és a Könyw izs gá| ő.

10.5.3 Ha aTaggyűlés nem vo|thatározatképes megismételt Taggyűlést kell tartani a
Taggyiĺ|és meghirdetett időpontját követő harmadik (3.) munkanapon azonos
napirenddel. A megismételt Taggyűlés helyszíne és kezdő időpontja
megegyezik az e|ső Taggyiĺlés helyszínével és időpontjáva|' A megismételt
Taggyiĺlés az eredęti Taggyíĺlés napiľendjén szeľeplő ügyekben a megjelentek
szźtmtra tekintet nélküI határozatképes.

1 0.6 Határozathozata| a Taggyűlésen:

10.6.1 Az egyes Tagok Taggyűlésen leadható szavazatainak számttt a jelen Táľsasági
Szerződés 5. pontja tarta|mazza.

|0.6.2 Bizonyos ügyek tekintetében a magyar jogszabályok vagy a jelen Társasági
Szerződés értelmében a szavazts alól felmentett Tagokat és azok szavazatait a
határozatképesség számításźnźi és a határozatok meghozata|ánźú figyelmen
kívül kell hagyni'

10.6.3 A Társaság TaggyrÍIése határozatalt a jelenlevő Tagok egyhangú (l00%)
szavazatáva| hozza. A Taggyűlés kizárő|agos hatáskörébe tartoző minden
ĺigyben a hatáľozat meghozata|źnál nem szavazhat az a Tag, akit a határozat
kötelezettségvagy felelősség alól mentesit, vagy a Táľsaság rovástra másfajta
előnyben részesít, az, akive| a hatźrozat szerint szerződést kell k<;tni, aki ellen
peľt ke|l indítani, va|amint az, akinek a Társasággal fennálló trársasági
jogviszonyának létesítéséľe, tarÍa|mára vagy megszűnésére a határozat
vonatkozik.

|0.6.4 Az egyes Taggyríléseket követően az ,ĺjgyvezető a Tagok által hozott
hatfu ozatokatttŃezetiazźúta|avezetetlhatározatokkönvvébe.

| 0.7 Határ ozathozata| T aggyíĺlés taľtása nélkü l :

|0.7.1 A Tagok Taggytĺlés tarttsa nélkül, írásban is határozhatnak a Taggyűlés
hatasköľébe uta|t ügyekben.

tr



10.7 '2 Ha a Tagok írasban szavaznak, akkor a javasolt hatźrozat tewezetét az
Ügyvezető késedelem nélkĹil minden Tagga| írásban tudatja azonos szöveggel,
nyolc (8) napos határidő kittĺzéséve|. Az ilyen határozattervezetet azÜgyvezető
olyan formábankészíti el, hogy aTagahatźrozati javaslat mellett, il|etve el|en
olyan módon szavazhasson' illetve taľtózkodhasson, hogy a pontos hatźrozati
javaslatot a megfelelő helyen a|áírja. A határozat az utolsó szavazat
kézhezvéte|ének napját követő napon tekintendő elfogadottnak. A félreétések
e|keľü|ése végett, a jelen pont tekintetében az íľásbeli szavazatot az eredeti
aláíľt dokumentumokkal kell bizonyítani.

|0,7,3 Bármelyik Tag kérésére össze kel| hívni a Taggyűlést, hogy megvitassa az
írásbeliszavazásrafeltetthatározati javas|atot.

10.7.4 Az írásbeli hatźtrozatokľa megfelelően a|ka|mazandók a Társasági Törvényben
és ajelen Társasági Szerződésbenaszavazatok számlálásźra, aszavazatijogok
gyakorlásáľa és a határozatok elfogadásához szükséges szavazatok számára
vonatkozó ľendelkezések.

|0'7.5 Az IJgyvezetó az uto|só szavazat kézhezvéte|étő| számítoľt nyolc (8) napon
belüI írásban értesíti a Tagokat a szavazás eredményérő|.

|0.7.6 A Gt. l48. $ (1) bekezdésę értelmében a Tagok az iľásbe|ihatźtrozathozata|
esetén szavazatukat más, döntésük bizonyítására alkalmas módon is leadhatják'
Erre külonösen azon ęsetben kerüIhet Sor' ha a Tagok az írásbeli
hatźlrozathozata| tätgyát képezó kérdésekben elozetesen konzultáltak' és azok
tarta|mátľő| megegyeztek. Ilyen esetben a határozatokat a Tagok mindegyike
áita| a|áírt egyetlen okiľat a|áírźlsáva| is meghozottnak kell tekinteni, és az ilyen
határozatot az okirat keltének napjttn tekintendők elfogadottnak.

10.8 Elektľonikus Taggyű|és

l0.8.1A Taggyűlés megtartasáľa telefonkonfeľencia vagy videokonfeľencia keľetében is sor
keľĹilhet (''Elektľonikus Taggyűlés''). Ebben az esetben a taggyűlésre vonatkozó
meghívónak (a 10.3.f pontban megjelĺilteken túl) tarta|maznia kell a
telefonkonferenciába való bekapcsolódáshoz szükséges (a résztvevő Tag azonosításáľa
szolgáló) kódot, valamint a telefon-, illetve videokonferencia eléréséhez szĺ'ikséges
telefonszámot is. A Tag Elektľonikus Taggyűlésen való jelenléte akkor tekinthętő
személyes ľészvételnek,haaTaggyűlés teljes idotartama alatt hallja abozzźsző|ásokat
és szétmára is biztosított a hozzászólás |ehet<ĺsége. Az Elektľonikus Taggyűlésen
elhangzottakat valamint az ott hozoÍt hatźtrozatokat felvétel űtján rögzíteni kell és az
adathordozőt meg kell orizni a Társaság székhelyén' Az Elektronikus Taggyű|ésen -
annak megnyitását követően - a Tagok megváilasztják az elhangzottakat rogzítő
személý. Ez a személy gondoskodik az elhangzottak felvétel ítján va|ő rögzítéséről.
Amennyi ben az E lektľonikus Taggyű |ésen hozott határ ozatot a vonatkozó j ogszabályok
éľtelmében be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz, a fenti felvétel a|apjźn
jeryzőkönyvet kell készíteni, amelyet az |)gyvezető hitelesít. Az Elektronikus
Taggyűlésľe egyebekben a Taggyrĺlésre vonatkozó általános szabályokat kell
alkalmazni.

|0'8'2 Amennyiben a Taggyúlés fentiek szerinti megtaľtĺása báľmely Tag a másik Tagnak
va1y az,ĺjgyvezetónek technikai nehézségeket jelent, akkor ľendes TaggyűIést kel|
összehívni, vary íľásbe|i szavaztst kell taltani az esetnek megfeleloen'



11. Äz|Jgyvezető

l 1.l Egy ugyvezetó (az,,IJgyvezető,,) intézi a Táľsaság iizleti és egyéb tigyeit és irányítja a
Táľsaságot a jelen Táľsasági Szerződésnek, aTaggyíj|és határozatainak megfelelően és
az a|ka|mazandó j o gszabályok szeľint.

||.2 A Táľsaság iigyeinek intézése és üzletvezetése során azL)gyvezető jogosult mindazon
ügyekben dönteni, amelyek a jelen Társasági Szerződés vagy az alkalmazandó
jogszabá|yok érte|mében nem tartoznak a Taggyűlés kizáľólagos hatáskörébe.

l1.3 A Társaságot az |Jgyvezetó képvise|i haľmadik személyekkel szemben, valamint
bíľóságok és más hatóságok e|őtt. Az Ügyvezető az ügyek meghattrozott csoportjaiľa
néme a Társaság két munkavá'||a|őját (ha van ilyen) közös képviseleti joggal
ruhźnhatjafe|.

1|.4 Az|Jgyvezető kinevezésehatározatlan időre szól, aki dijazts nélkül látja el fe|adatait,
megbízási j ogviszony keretében.

1 1 . 5 Az,íj gyv ezető bármikoľ visszahívható, illetve űjrav á|asztható,

||.6 A Társaság első Ügyvezetője:

Név: Tatár Tiboľ
Anyja neve: Farkas Katalin
Lakcím: |22| Budapest, oľsovai u.22.
Születési helye, ideje: Debľe cen, 7964. | |' 20.
Adóazonosító jele: 8357 52|97 5

| | .7 Azonnal i hatállyal megszűnik az ÍJ gyv ezető megbízatása:

||.7.| visszahívással;
|| '7 .2 a Gt.-ben szabźiyozottkizárő ok bekovetkeztéve|;
|1.7.3 lemondással;
|1.7 .4 az,ĺigyvezető ha|éttźlva|; vagy
1|.7.5 külön törvényben meghatározott esetben.

l 1.8 Az |Jgyvezető tisztségéről bármikoľ lemondhat, azonban ha a Társaság
miĺkĺidőképessége ezt megkivźlnja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60.
(hatvanadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyíi|és az tj Ügyvezeto
kinevezéséró| mźr ezt mege|őzóen gondoskodott. A lemondás hatályossá vtiásáig az
IJgyvezetó a ha\aszthatatlan döntések meghozata|ttban, illetve az i\yen intézkedések
megtételében köteles részt venni.

1|.9 Ha az Ügyvezetői tisztség bármilyen okból megüľül (ideéľtve a jelen bekezdés szeľinti
visszahívást), a tisztség a gyakorlatilag kivitelezhető legrövidebb időn belül betöltendő.

11.|0 Az,Ügyvezető:

1l.l0.l szerezhet táľsasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet
fótevékenységként megjelölő mźłs gazdtůkodó szervezetben vagy gazdasági
táľsaságban; továbbźt

|1.I0.2lehet vęzętő tisztségviselő a Társaságéval azonos fótevékenységet végző mts
gazdasági társaságban illetve szövetkezetben.



||,11 Az Ügyvezető és (a Ptk. 685. $ (b) pontjában meghatározott) közeli hozzźńartozőja
valamint élettáľsa köthet asajtt nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe
tartoző ügyleteket a Taggyűlés hozzź$áru|ása nélktil.

||.12 Az Ügyvezető a Társaság ügyeiľől szerzett éľtesüléseit i'izleti titokként köteles
megőrizni.

||.|3 Az Ügyvezető a Társaság üg;rvezetését az i|yen tisztséget betöltő szemé|yektő|
elvárható fokozott gondossággal, a Táľsaság éľdekeinek elsődlegessége alapján köteles
ellátni, a Gt.-ben meghatározott kivételekkel' Az,íigyvezeto a po|gári jog álta|ános
szabáiyai szerint felel a Társaságga| szemben ajogszabá|yok, a Táľsasági Szerződés, a
Taggyíĺlés á|ta|hozoÍthatfuozatok, il|etve ügyvezetési kötelezettsége megszegésével a
Táľsaságnak okozott károkélt.

71.|4 Az Ügyvezető köteles bejelenteni a Cégbíľóságnak a Társasági Szerződés módosítását,
a Cégsegyzékbe bejegyzendő minden jogot, tényt, adatot és ezek vćitozźlsát, valamint
jogszabályban előín más adatokat.

|f. A Társaság képvise|ete' cégjegyzés

|2.| A Táľsaság cégjegyzése rigy töľténik, hogy azÜgyvezető a nevét önállóan a Társaság
e|oírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez hiteles cégaláírási nyi|atkozatának
megfele|ően írja.

1f.2 A Társaság képviselete megegyezik acégegyzés módjával.

13. A Táľsaság Kłinywizsgálója

l3.l. A Társaságnál könyvvizsgá|ő mĺĺködik' A Társaság konywizsgá|őjźtt a Taggytĺlés
vźiasztja meg határozott idótartamra, de legfeljebb öt (5) évľe. A könywizsgá|ó
megbízatását a Taggýlés az ok megjelölésę nélkül bármikor megsziintetheti'

|3.2 A könyvvizsgá|ő a Taggytĺlés vagy a jogszabáiyok által rćruházott feladatokat és
feladatköröket látja el.

|3.2.1 A Társaság könywizsgá|őja2Üll. december 20.napjáltőI20|4.mtýus 3l. napjáig:

PricewaterhouseCoopers Kĺinyvvizsgáló Kft.
(székhe|y: 1077 Budapest, Wesselényi u 16.; cégjegyzékszám:0|-09-0630f2, kamaľai
engedély szźlma: 00 | 464)

A könyvvizsgáló cég nevében eljáró teľmészetes személy:
Bal.źzs Aľpád
(anyja neve: Kozma Hedvig, cím: l|24 Budapest, Dobsinai utca 1., kĺĺnyvvizsgálói
engedély száma: 00693 l )

14. A Felügyelő BÍzottság

14.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság Taggyű|ése részére ellenőrzi a Társaság Ĺigyvezetését.
A FelĹigyelő Bizottság az |Jgyvezetőtó|, a Táľsaság vezető ál|ású munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet. A felvilágosittst az erre iľányuló írásbeli kéľelem kézhezvéte|éto|
szźtmítottan az ugy terjedelmétől fiiggően meghatározott hatáľidőn belül de legfeljebb 30
napon belül írásban kell megadni. A Felügyelő Bizottság a Táľsaság könyveit és iľatait -
ha szükséges szakéľtő bevonásával - megvizsgźitathatja'
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|4.2 Felügyelő Bizottság tagsai szerezhetnek részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet
fótevékenységként megjelölő más gazdá|kodó szervezetben, lehetnek vezető
tisztségviselők a Társasáęéva|azonos f<ĺtevékenységetvégzó mts gazdastlgi táľsaságban.

14.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Táľsaság Taggyűlése elé teľjesztett
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely
a Taggyu\és kizáľólagos hatásk<jrébe tarĺozó ügyre vonatkozik' A számviteli toľvény
szerinti beszámolóró| és az adózott eredmény felhasználasźtro| a Taggyiĺlés csak a
Fe lü gyelő B izottság írásbel i j elentésének bitokában hatfu ozhat.

1Ą.4 Ha a Felüryelő Bizottság megítélése szerint azugyvezetés tevékenysége jogszabályba, a
jelen társasági szerződésbe, illetve a Taggyűlés hatźrozataiban ütközik, vagy egyébként
séŕi a Társaság vagy a Tagok érdekeit, haladéktalanul <ĺsszehívja a ľendkívüli
Taggyűlést és javaslatot tesz annak napiľendjére.

l4.5. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. Fe|ügyelő Bizottság tagiai:
(i) Dr. Sasvári Attila (anyja neve: Király Jo|án; lakcíme: 1068 Budapest, Dózsa

György tft |02.), akinek megbízatźsa 20|3. áryri|is 2. napjáttő| határozat|an
időre szól;

(ii) Zentai oszkár (anyja neve: Balogh Mária; lakcíme: 1078 Budapest, István
utca 28.), akinek megbízatása 2010. december 7. napjától hatátrozat|an idóre
sző|.,

(iii) Darida Pál (anyja neve: Kepenyes Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, József A.
u. 55/B.), akinek megbízatása 2008. szeptember 4. napjátő|hatáľozat|an idóre
szól.

|4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai közĺil elnökot véiaszt.

|4.7. A FelĹigyelő Bizottság maga źú|apítja meg mrĺködésének szabá|yait, ügyľendjét a
Taggyű|és hagyjajóvá' A Felügyelő Bizottság szervezętérę, mtĺködésére egyebekben a
Gt. eloírásai az irányadők.

l4.8. A Felügyelő Bizottság csak akkor határozatképes, ha valamennyi tag, azaz 3 tag jelen
van.

|4.9. A Feltigyelő Bizottság testĹiletként működik, tagai szemé|yesen kötelesek eljárni,
képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagsai a Társaság taggyiĺlésén
tanácskozási joggal vesznek ľészt

15. Üzleti év

15.l A Társaság üzleti éve megegyezi anaptári évvel.

|6. A Táľsaság megszűnése

16.1. A Társaság megsztĺnése esetén a tartozäsok (és aZ esetleges pótbefizetések)
visszaťlzętése után, amennyiben van, a Tagok Üzletrészeik arźnyćtban jogosultak a
fennmaľadó vagyonra.

17. Vitaľendezés

|7.|. A Gt. 10. $ szeľint a Tagok az a|ábbi vitaľendezési eljáľást kötik ki. Tagok
megállapodnak, hogy a jelen Társasági Szerződésből eľedő vagy azza|
összefüggésben fe|merĹilo báľmely jogvita esetén alávetik magukat a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezetíAllandó Választottbíróság kizárólagos
döntésének. A választottbíľóság saját eljárási szabá|yai szerint já,r el. A
vźilasztottbiľósági eljárás nyelve a magyat. A vá|asztottbiľósági eljárás helye

11



Budapest. A Felek megállapodnak, hogy a vá|asztottbíróság döntése végleges,
kötelező és bármely joghatósággalrendelkező bíróság által kikényszeríthető.

Záradékz

Alulíľott dr. Jabľonka Roland ügyvéd igazolom, hogy a fenti okirat a Corvin Sétány
Hasznosító és Üzemeltető Koľlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének hatályos
szövege, amely tarta|mazza a [...] száműhatározat keretében e|határozotÍ',20|3. [...] napján
elfogadott módosításokat. A je|en Táľsasági Szeľződés módosításáraa 4. 5.|,5'l és 6.1 ponto
szerinti módosítás folytán keriilt soľ, amelyek dőlt, vastag betíÍvel keľüItek megjelölésre.

Készítettem és e|lenjegyeztem tsudapesten, 20l3. napján:

dr. Jabronka Roland, ügyvéd
dr' Jabľonka Roland Ügyvédi Iroda
l082 Budapest, Futó utca47-53.
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