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l0Budapest Józsefváľosi on ko rmá nyzat
Képvise|ő.testület e számár a

Tisztelet Képviselő.testĺilet!

A/ Tulajdonosi dtintés a tőkehelyzet rendôzése éľdekében

I. Előzmények
A Józsefuarosi Közösségi Hazak NonproÍit Kft.
mérlegbeszámo|őját a Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi
hatfu ozatétban elfo gadta.,

II. A beteľjesztés indoka :

Az onkormányzat a Budapest Európa Belvaľosa Kulturális-gazďaság fejlesztési Program'
Józsefuaros Palotanegyed pľojekt keretei ktjzött megújuló Budapest, V[I. keľĹilet Horánszky
utca 13. alatti épületben2012. évben kialakította a Diák és Vállalkozás-fejlesńési Kĺizpontot
(a továbbiakban: H13), melynek 5 éves feĺviafiásźra _ fOI2. augusztus 12. napjátóI 2017.
augusztus 12, napjáíg - vál|alt kötelezettséget.

(JKH Nkft.) 2012. évi taĺsasági
Bizottság 578120|3. (v.27,)' szźtmil
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Előteľjesztő: Jőzsefvarosi Közĺjsségi HŁak Nonproťrt Kft., Kovács Baľbara' igyvezető

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2073. december 18. . sz. napiľend

Tárgyz Javaslat a JőzseÍválľosi Köziisségi Házak Nonpľofit Kft..vel kapcsolatos
tulai dono si d öntés ek menhozata|ár a

A napirendet nyi|tlzart tilésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszeriĺ/4q!qĘi!ę!!
szav azattobb s é g sztiksé ge s.
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A Képviselő-testület a 33|l20t2. (X.04.) szźmv hattrozatában döntĺjtt aľĺőI, hogy az
ingatlanľa a JKH Nkft. javaľa a gyeÍmek és ifiúsági feladatokról való gonđoskodás, a
közĺisségi tér biztosítása, kĺizművelődési, tudományos, múvészeti tevékenység tźlmogatása,
mint önkormtnyzatí kozfeladat átadéstłloz kapcsolódva vagyonkeze|ői jogot létesít, melynek
a|apjánvagyonkeze\ési szeruodést kötött az Önkormányzatés a JKH Nkft.

A JKH Nkft. vagyoni és pénzugyi helyzetének elemzésekoľ a Könywizsgalő megállapította,
hogy a társaságra bízott vagyon gazđźikoďása kielégítő. A Hoľar,szky utca 13. épület
üzemeltetéséľe kcitött vagyonkezelési szeruődésben s7ereplő érték 819. 319. 488 Ft, me|y az
épületet, egyéb tárgyi eszkcjzöket foglal magába,

A mérleg tarta|mazegy ťlgyelemfelhívást a Könywizsgźiő rész&őI:

,,Véleményĺink korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arta, hogy amennyiben a Táľsaság
saját tőkéje a felhalmozott veszteségek kłivetkeztében egymást kiivető két teljes üzleti
évben alacsonyabb, mint a jegy,zett tőke 50 száza|éka, ĺlletve az, a beszámoló készítés
foľdulónapján (december 31.) negatív, a tulajdonos ktiteles a gazdasági táľsaságokľól
szőiő 2006. évi IV. töľvény (Gt.) 143. $ (2) bekezdésében előíľtaknak éľtelmében
intézkedéseket tenni a tőkehelyzet rendezése éľdekében.'' (idézet a könywizsgáIói
jelentésből)

III. Tényállási adatok
A Horánszky utca 13. épület tátgyában kötött vagyonkeze|ési szerzodés 26. és 38. pontja
szeľint az eszkozok tilapotát és értékét az ingatlarl hasznosításából keletkezo bęvételekből
kell fenntaľtarlí, etre az onkormźnyzat fedezetet nem biztosít. Ugyanakkor a JKH NKft.
számviteli politikájában meghatźrozott értékcsökkenési leírás elszámolásľa került, emíatt a
társaságalaptevékenységének eľedménye összesen: -I9.I74 e Ft lett.

A nemzeti vagyonľól szőIő 2OI|. évi CXCVI. tĺjrvény szerint a vagyonkezelő dönthet,
mérlegelheti a hosszú Iejźxatű kötelezettség megtérítésének módj át.

Az azonban |źthato, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlan és egyéb eszkĺĺzök
értékcsĺjkkenése hatással lesz a k<jvetkező évek mérlegének alakulásiíľa ís, ezért javasolt a
vagyonkezelési szeruódés felülvizsgálata a bevételekben Í4eg nem téľiilő elszámolt
értékcscikkenésre vonatkozőan, mely a vagyonkezelő (JKH Nkft.) onkoľmĺínyzattal szemben
fennálló hosszú |ejáratű kötelezetts ég megÍérítési módj át érinti.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes kĺfejtése
Magyarországhe|yi önkoľmanyzatafuőI szőIő 2011. évi CDO(XIX. törvény (MötV.) 107. $-a
éľtelmében ''A helyi Ónkormónyzatot - tarvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik
mindazok a jogok łćs terhelik mindazok a kotelezettségek, amelyek a tuĺajdonost megiĺletik,
terhelik. A tulajdonost megillető jogok głakoľlósóról a képviselő-testület rendelkezik.,,

Eľtékcsökkenés a kiĺvetkező évekľe

Atvett
eszkäzäk

Beszer-zett
eszktizök

2012
ténv

2013
vá'ľhatő 20ĺ4várhatől 2015 váľható
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v 13.

819 319
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32 r27
eFt
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Esyéb I 012 eFt
r 476
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eFt 3 500 eFt



Az Mĺltv. 109. $ (1) bekezdése alapján a képviselő-testiilet a helyi önkoľmányzat
tulajdonábanlévő nemzeti vagyonÍa aĺemzeti vagyonľól szóló törvény rendelkezései szerint
az cĺnkormĺĺnyzati kozfeladat átađásźůloz kapcsolódva vágyonkezelői jogot létesÍthet.

Vagyonkezelői jog önkoľmányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, tćtrsashźnban
lévő ĺjnkormtnyzati lakásra és nem lakás céljĺíľa szolgáIő helyiségľe kizźrőIag a helyi
önkormányzat 100%o-os tulajdonában áIIő gazđá|kodő szervezette|, vagy annak 100%-os
tulajdonában áIIő gazdźikodő szervezettel létesíthető, éskizárő|ag általuk gyakorolható

Az Mötv. 109. $ (6) bekezdése szerint: ,'A uagyonkezelő a vagyonÍetújít(źs(źróI, pótlólagos
beruházásáról legalĺźbb a vagloni eszkozok elszámolt értékęsokkenésének meýlelő
mértékben kateles gondoskodni és e . célolcra ąz értékcsökkenésnek megfelelő méľtékben
tartalékot képezni. Ha a vagłonkezelő olyan kÔzÍeĺadatot lát el, amely. után bevételének tr;bb

mint fele az óllamhaztartás valamely alľendszeréből származik, a helyi önkormányzat a
vagyonkezelési szerződésben részletezett feltéteĺekkel a bevételekben meg nem térülő
elszámolt éľtékcsokkenésnek meýlelő ôsszeg eľejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi
tnkormányzattal szemben fennólló, a kezelt vagłonnal osszefiiggő hosszú lejáratú
koteIezettségét. ',

A fenti esetben a vagyonkezelő kotele zettségeaz értékcsökkenés összegéig áll fenn.

Tekintettel arra,hogy a Jőzsefvélrosi KözĺjsségiHźzakNonprofit Kft. bevételeiben nem tértil
meg a vagyonkezelésébe adott vagyon éľtékcsökkenése, ezért a meg nem téľült ĺjsszeg eľejéig
az oĺlkotmtnyzatnak támogatást kellene nffitani a JKH NKft. részéte ůthoz, hogy,a saját
tőke összege ne legyen negatív. Mindezek a\apján javaslom, hogy az onkoľmĺĺnyzat a
bevételekben meg nem térĹilt vagy meg nem térülő értékcsĺikkenés mértékéig - 2012. októbeľ
O4-tőI 2OI7. augusztus 12. napjáig a JKH NKft. ontormanyzattal szemben femźůIő, a
Horánszky u. 13. szźlm a|atti épülettel összefüggő kötelezettségét engedje el.

v A dtintés célja, pénzügyi hatása
A Józsefuaľosi KözösségíHazak Nonprofit Kft. éves tevékenységét jőváhagyott iizleti terv
a|apjánvégzi.

A d<jntés célja, hogy a JKH Nkft. vagyonkezelésbe adott onkormany zati vagyon után
elszámolt éľtékcsökkenéssel ne cs<ikkenj en a jegyzetttoke aIá, illetve ne legyen negatív.

A d<lntés pénzngyí hatása, hogy ha a JKH Nkft. az onkormányzaĹtal szemben fennálló
hosszúlejĺáratú k<jtelezettségét a bevételekben meg nem téľiilő tttrgyévi éľtékcscikkenés
méľtékéig 

.az 
onkoľmźnyzat elenged.i, akkoľ ezen osszeg erejéig támogatást nem kell

biztosítani a JKH NKft. részére. Ebben az esetben a JKH NKft. vagyonkezelésébe adott
onkormányzati vagyonon csak olyan mértékű felújításľa köteles, amilyen méľtékben ezen
vagyon utźn ęIszámolt értékcsĺikkenés a bevételében megtéľiil.

VI. Jogszabátyĺ ľendelkezések
A Képviselő-testület dĺintése azMow.4l. $ (3) bekezdésén,aI07. $ és 109. $ foglaltakon
alapul.

B/ Alap ító o kĺrat m ó d o sítás a jo gszab áłlry i v á./ltozáts o k m iatt

I. Előzmények
A Józsefuaĺosi KcizösségiHazakNonprofit Kft. alapító okíratźtt, a Képviselő-testiilet 20lI.II,
17-én fogađta el és 2013. június l2-én móđosításaról dĺjntött. A jogszabáIyi váItozások miatt
az A|apítő okirat vá|toztatźsa szükséges.

A Képviselő=testület a |59l2O11 (V.08.) szźtmtlhatźnozat8. pontjában felkérte a Józsefuaľosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetojét, hogy gondoskodjon az aIapitő okirat 2013.



janufu 01-jén hatáIyba lépett jogszabá|yi vá|tozásoknak megfeleli módosításaľól, melyre
hataridőt legkésőbb z}I4.januar 01. napjában állapított meg.

II. A beterjesztés indoka
A 2013. évi jogszabáIyvźltozások (Mötv., Civil tv.) miatt sztikséges az A|apítő okirat
vźůtońatása szfüséges.

Tekintęttęl a jogszabályi módosulásokĺa az onkorm ányzatnak'mint egyedüli fulajdonosnak a
döntéset sziikséges żz alapítő okirat módosításaľól.

III. Tényállási adatok
A JKH Nkft. tevékenységét az egyestilési jogľól, a kozhasznujogállásról, valamint a civil
szervezetek miĺködéséľől és tttmogatáséról szóló 2011. évi CLXXV. tcirvény (Civil tv.)
szerinti kozhasznu nonprofit korlátolt felelősségű taľsaságként lćĺja e|. Melyhez a tźnsaság
Alapító okiratban köteles a múködéshez sztikséges alapelveket, tevékenységeket lefektetni.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes kifejtése
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében e|jarva dönt a -JKH Nkft. alapitő okiratĺínak
módosításaľól, mellyel bińosítja a hatályos jogszabźiyi kĺirnyezetnek megfelelő múködést.
Ennek me gfel elő e n az alapitő okiratb an az alábbí főbb mó do s ítás ok történnek :

a) az a\apitő okiratban az íj Civil t<lrvénynek, és M<jtv-nek megfelelő jogszabáLyí
hivatkozások kerĹilnek feltiintetésľe ;
b) részletesen tarta|mazza a felügyelő bizottság véleményezési jogkörét (a|apítő okirat
9.I2. véIeméĺyezésijog gyakoľlása iilésen ,9.13. véleményezési jog gyakorlása ülésen kímil).

V. A dtintés cé|ja, pénzügyĺ hatása
A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

A Józsefuĺírosi Közcjss égiHazakNonproÍit Kft. éves tevékenységét a Képviselő- testület által
jóvahagyott döntések a|apján v é gzi.

VI. Jogszabályi ľendelkezések
A gazdasági ttrsaságokról szóló 2006. évi IV. tĺirvény, valamint az egyesülési jogľól, a
kozhasznűjogállásról, valamint a civil szewezetek műk<jdéséről és tĺímogatásárő| sző|ő 20II.
évi CL)O(V. tĺiľvény.

Kéremazalábbihatározatijavaslatelfogadást.

Ha'TÁRoZATI JAvAsLAT

A Képviselő.testület, mint a Jĺózsefváľosi Ktizösségil{áłzak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy diint' hogy

1. a) a Jőzsefvarosi Közĺisségi Hazak Nonprofit Kft.-nek, mint a 36615 helyrajzi szźlm
alatt felvett, a Budapest, VIII. keľület Horanszky utca 13. a|atti _ Diák és Yáilalkozás-
fejlesztési Központ _ ingatlan vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szerződésben
meghatározott, az onkoľmányzatta| szemben fennálló hosszú lejźrati kcitelezettségét a
bevételekben meg nem téľĹilő e|számoIt értékcsĺjkkęnésnek megfelelő összeg eľejéig
elengedi, a vagyonkezelési szerződéskötés időpontj źtra, 2012. október 04-tőI 2017.
augusztus 12. napjáig

A Józsefuaľosi Kĺiz<isségi ÍIázak Nonprofit .Kft. 2O1f. évi egyszenĺsített éves
beszĺímolój ábaĺl' a bevételekben meg nem térülő elszámolt és elengedett értékcsökkenés
<isszese 19.I74 eFt.



b) felkéri a Jőzsefvźtrosi Közösségi Hazak Nonproťrt Kft. ügyvezetőjét' hogy a
vagyonkezelési szerződés módosítását elfogadás céljából terjessze elő a Képviselő-
testület 20I4.januráľ havi első rendes ülésére.

Felelős: a) pont esetén Polgiírmester, b) pont esetén Józsefuaľosi Kĺlzĺjssé gi Hazak
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hatátiďő:. a) pont esetén 20|3. december 18., b) pont esetén a Képviselő-testület 2014.
januaÍ havi első rendes ülése

2. a) elfogadj a az előterjesztés mellékletét képezó taľtalommal a Józsefuarosi Közösségi
IJtzak Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és felkéri a plolgátmestert annak
a|áírásfua.

b) az a) pontban foglaltak aląpjrín.felk éri a Jőzsefvźĺĺosi Kcjzösségi Hazak Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a sztikséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: a) pont esetén Polgĺíľmester, b) pont esetén lőzsefvárosi Ktjzösségi Hazak
Nonpľofit Kft . ügyve zetóje

Hataridő: 2013. december 18.

A diĺntés végľehajtását végző
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Nonpľofĺt Kft.

Budapest, f0I3. decembeľ 09.

Ttiľvényességi ellenorzés :
Rimán Edina

FWzo
nevében és mégbízálsából:

.i

szervezeti egység: Pénzĺigyĺ Ügyosztály,
Ügyosztály, Józsefoáľosi Kiizösségi lďlázak

/ŕ. ,űbľ, fu+
dr.lľĺ4:észáĺ Erika

aljegyző
?ili5 i;i.'j i X



Józs efváľosi Ktiztissé gí llázak Nonp rofit Korlátolt Felelőss égíĺ Táľsasá g

2011. 11. 17-én kelt és tłibbsziir mĺódosított

a|apítól okiľata egységes .szeľkezetben

2013. december



ALAPÍTo OKIRAT

Alulíľott Alapító a gazdas,źąi tiíľsaságokľól szóló 2006. évi IV. töľvény (a továbbiakban: Gt.)
rendelkezései valamint az egyesiilési jogról, a kozhasznt jogállásľól, valamint a civil
szervezetekműködéséről és tĺímogatásań| szőIő 20|1. évi CLXXV. tcirvény (a továbbiakban
Civil tV.) ľendelkezései alapjtn nem jövedelemszetzéste iranyuló közös gazdasági

tevékenység folýatásźra kozhaszníl szervezetnek minősülő nonproťtt gazdasági táľsaság (a

továbbiakbantáĺsaság)a|apítőokiratátazalábbiakbanállapítommeg.

1. A táľsaság cégneve: Jrizsefuárosi Ktizösségi lJáłzak Nonpľofit' Koľlátolt
FelelősségĺÍ Társaság

A táľsaság riivĺdített cégneve: JKII Nonpľofit Kft.

2. A táľsaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

A táľsaság székhelye egyben a k<izponti iĺgyintézés helye.

Telephelyek:

1084 Budapest, Szigony u. 1618.

1081 Budapest, Horĺĺnszky u.13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

3. A táľsaság alapítója: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat

Az a|ap'ítő szék}relye: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67 .

Az alapítő adőszźtma:

Az a|apitő stati sztikai szźlma:

Az a|apítőnyilvlíntart ási szttma: 7 3 57 1 5

Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

4. A táľsaság műkiidésének időtaľt ama: hatíirozat|an.



5. Atáľsaságjogállása:

5.1. A Taľsaság tevékenységét a Civil tv. szeľinti kozhasznű nonproťrt korlátolt
felelő s sé grí taľsaságként |átja eI.

5.2. A Tarsaság nem folytat kozhasznű tevékenységként olyan tevékenységet, amely a
Civil tv. rendelkezéseibe titk<jzik.

5.3. A Táŕsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervęzętę páľtoktól
fiiggetlen és azoknak anyagitámogatást nem nffit.

5.4. A Tĺíľsaság a gazdá|kodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő

okiľatábanmeghatározottkozhasznútevékenységrefordítja.

'.5. 
A Taľsaság tevékenységének és gazdáIkodásának legfontosabb adatait a'

Cégközlönyben teszi kozzé, tovtlbbá a kerĹileti onkormányzatí iĄságban is nyilvánosságra
hozza.

5.6. A Tarsaság vźt|Ialjaa Civil tv. szerinti kĺizhasznúsági feltételek teljesítését.

6. A Társaság célja:
I

A taľsaság cé|ja alakosság szociális ellátásrĺnak bővítését szo|gá|ő tevékenységek ellátása,

időskoľúak gonđozása' segítő há|őzatokmfü<jdtetés e, az ővodátő|, azalapfokú nevelésről,

oktatásról szóló feladatok ellátása' anemzęti és etnikai kisebbségek jogainak védelme a
Magyarországhe|yi önkoľmányzataírőI szőlő 20Il. évi CL)c(Xx. tv. 13. $-baĺr és 23. $

(5) bekezdésében meghatáľozott feladatkĺjrökből fakado egyes társadalmi közös
szfüségletek kielégítésére, a Budapest Józsęfuáros onkormanyzatźnak az e céIbőI a jelen

nonprofit taľsasággal kötótt megállapodásban fo glaltak telj esíté se.

7. A Táľsaság tevékenységi kiiľeĺ:

A tarsaság tevékenységi kĺirén ektagoződása a Civil tv.34.$ (1) bekezdése alapján:

- kozhasznú tevékenységek

- TEAOR szerint me gj el ö lt c éI szeriĺti ko zhasznű tevékenysé g ek

- akozhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vá|Ialkozási tevékenységek

7 .I. ATarsaság kozhasznutevékenységei:

közösségi, taĺsadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, időskoruak gondozása



- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális ellátás

- v źi1ralko zásfej l e sztés

A tĺáľsaság a tevékenységét a Magyaľország helyí önkoľmányzatairőI szőIő 2011. évi
CLX}xx. tV. 13. $.ban és23. $ (5) bekezdésének 11. és 19. ponĹjában foglalt,,sztlciális,
gyermekjó|éti szolgétltatások és ellátások'' valamint ,,neÍnzetiségi ügyek'' kozfeIaďat

ellátása éľdekében végzi. Ezen fe|adatok megva\ősításźra az Alapítőva| kozszo|gźitatásí
szer:zőďést köt. A Taľsaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti

szo|gźt\tatttsokhoz, mint közfe|adathoz kapcsolódóan végzi (a szocíáIis igazgatásról és

szociális ellátásokľólszóló l993. III. tV.).

ATĺíľsaságkozhasznuszo|gá|tatásaibólbarkiľészestilhet.

7 .2. ATĺáľsaság cél szerinti kozhasznutevékenységei :

Főtevékenység: 9499 M.n's. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
közhasznú tevékenység

TevékenységÍ kiirök 8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgá|tatÁsokhoz, mint

közfeladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló
1993. III. tv.).

7.3.ATaľsasággazďasági-vźiIaIkozásitevékenységei:

562 1 Rend en,énýi étkeztetés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység
7II2 Méľndki tevékenység, műszaki tanácsadás
4299 Egyéb m.n.s. építés
82 1 1 osszetett adminis ńĺatív szo|gźitatás
43|I Bontás
5630 lta|szolgá|tatás
8560 oktatást kiegészítő tevékenység
8532 Szakrlai középfokú oktatás
8230 Konferencia, keľeskedelmi bemutatő szerv ezése
43 12 Epítési teriilet előkészítése
855 1 Sport, szabadidős képzés
9001 Előadó művészet
432| YíIlarryszeľelés
9002 Előaďó-művészetet kiegészítő tevékenység
439 | Tetőfedés, tetőszetkezet-építés
4339 Egyéb befejezó építés m.n.S.
9003 Alkotóművészet



4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
7021 PR, kommunikáció
41 1 0 ÉptiletépÍtési projekt szervęzése
9004 Művészeti létesítmények múködtętése
7 32O P iac-, kĺlzvélemény-kutatás
9329 M.n.s. egyéb szőrakońatźĺs, szabađidős tevékenység
7 I I | Épitészmém<jki tevékenysé g
6820 Saját tulajdonri, bérelt ingatlan bérbeadása)
üzemeltetése

A Tĺíľsaság gazđasági-vá||a|kozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak kozhaszĺű,
vagy a létesítő okiratban meghatźrozott a|apcéI szerinti tevékenységek elérése érdekében,
azok megvaló sítását nem veszély eztetv e v é gez.

A Tĺĺľsaság befektetési tevékenységet nem végez'

Az Alapítő tudomásul veszi, hogy a Tarsaság az engedéIyhez kĺjtött tevékenységeket csak
a szfüséges engedély, illetve mirnkavállalójaift1áĺ biztosítható szaLď<épzettség birtokában
folytathat. A vonatozó engedély megszetzését a CégbirőságnáI ís be kell jelenteni, annak
kiaďását követő 30 napon bęlül.

8. A Táľsaság tiĺľzstőkéj e, az alapítĺó ttiľzsbetétjének mértéke és ľendelkezésre
bocsátásának mĺídja

A taľsaság törzstőkéje 500.000 Ft, azaz otszźtzezer forint, amely kizáĺőIag péĺu:be|i

hozzájá'n:|ásból áll.

Az A|apitőtörzsbetétjének méľtéke, és annak a tĺjľzstőke hányadábarlvaló kifeje zése: .

ecvedůĺli tas tiiľzsbetét iisszese hánvada a tiiľzstőkéből
Budapest VIII. keľület

Józsefváľos
Önkoľmánvzata

500.000,- HUF I00 "/o

Az AIapitő a vagyoni hozzźtjtrulást teljes egészében atźrsasźry ľenđelkezésére bocsátotta,
az te|j es e gé széb en a tár saság rendelkezéséľe ál 1.

A tarsaság fennállása a!atÍ, az Alapító törzsbetétet a tźrsaságÍól nem követelheti vissza és

nem tarthat igényt atáĺsaságmérleg szeńnti nyereségére sem.

g. A Táľsasá gszervezete

Alapítĺó tag

IJgyvezető

Felůĺryető Bizottság

Ktinywĺzsgáló



9.1. A tarsaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyu\és hataskörébe taĺÍoző

kérdésekbęn a télrsaság egyedii|i tagJ1.. az A|apítő dönt. Az alapitőí jogokat a

Képviselő testiilet gyakorolja, aki hatáskĺireit a Budapest Fővaľos VIII. keľület

Józsefuiíĺosi onkoľmtnyzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési
Szabályairól szóló mindenkoľ hatályos rendeletben (a továbbiakban Rendelet)

átn:házhatjabizottsźlgľa,polgiírmesteĺľe.

g,2 Ataggyĺlés hatáskcjréb e tartozőkéľdésekbe n az a|apítő határozaĹtal dönt, és erró| az
ügyvezetőt írásban értesíti.

9.3. Az Alapító kizaľólagos hatásk<jrébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a

t<irvény a legfóbb szerv kizźrólagos hatáskörébe utal. Az A|apitó. kizaĺólagos
hatásköréb e tartozik:

|) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóvahagyása;

,2) 
p őtb eťlzeté s el ľendelé s e é s vi s s zatéríté s e ;

3 ) elővás aľl ás i j o g gyakoľ lźsa a tár saság źital;

4) az e|óvźlsárlásra jogosult személy kijelölése;

5) azuz|etész kívĹilálló személyre toľténő átnńazasánál a beleegyezés megadása;

, 6) eredménýelen áľveľés esetén döntés azuz|etrésztol,

7) ilzletrész felosztásiíhozva|őh'ozzájaniás és aziz|etrész bevonásiínak elrendelése;

8)atag|<lzarásźnakkezdeményezésérő1'va|őhatározat;

9) a Gf. 37. $-ban foglalt kivétellel az igyvezető megvá|asztása, visszahívása és

díjazásźnakmegá||apítása;

10) a feliigyelőbizottság tagjainak meguá|asńása' visszahívása és đíjazásźnak

megállapítása;

11) a könywizsgáIő megvtĺlasztása, visszahívása és díjazásanakmegá||apitása;

12) minden olyan ügyletľől vagy kötelezettségvállalásľól való döntéshozatal,
' amelynek éľtéke az 5. 000. 000,- Ft értéI<hatuI meghaladj a'

13) olyan szeruőďÉs megkötésének jóvahagyása, amelyet a társaság,saját tagsáva|,

igyvezetőjével vagy azok kĺjzeli hozzátartozőjával (ptk. 685. $. b) pont), illetve

élettaľsával kĺjt;

14) a tagok, az igyvezetők, a felügyelőb izottsági tagok, illetve a kĺinywizsgáló
elleni követelések érvényesítése;

15) a tźlrsaság beszámolójanak, ügyvezetésének, gazdáIkodásanak könywizsgáló
á|tal, lorténő me gvi zs g á|ásźnak elrendel é se ;



16) az elismeľt vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséľől és azuta|mí szerzijdés
tervezeténektartalmźról való dĺjntés, azura|mi szeruőďéstęrvęzetéĺek jőváhagyása;

17)a tarsaság j ogutód nélküli megszűnésének, atalakulásának elhatźrozása;

18) az a|apitő okirat módosítása;

1 9) a Ĺtjľzst(ike fcleľleléséllck és |ęszá||íLźsúurzrk elhatłľozása;

20) totzstokeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogrínak kizźrésa;

2I)t<jľzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlásĺíľa jogosultak kijelölése;

22) torzstoke felemelésekoľ, tĺjrzstőke |eszáIlításakor, illetve az elsőbbségi jog
gyakoľlása esetén a tĺjľzsbetétek arźnyźúól való eltérés megá||apítźsa;

23) a kozhasznúsági melléklet j ó v źlhagy źsa,

24) aTfusaság és a taľsadalmi közös.sziikséglet kielégítésééľt felelős szervvel kötött

szerzo đés j őv tů:ragy ása,

25) továbbáminđazontigyek, amelyeket j ogszabá|y vagy ąz a|apítő okiľat az A|apitő
|<lzźr ő|agos hatáskörébe utal.

9.4. Aza|apítő:

- a Civil tv.37. $ (3) bekezdésében meghatfuozott belső szervezeti és mfütidési
sziabá|yzatot jőváhagy ja,

- szabá|yzatot a|kot a vezetó tisztségviselő(k), felügyelőbizotts ágí tagok, va|arrint az

Mt. 208. $ hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony

. megsziĺnése esetéľe biztosított juttatások módjának, mértékének elveiľől, annak
rcĺdszerétőI. A szabá|yzatot az e|fogađásátő| szátnitott. haľminc napon beltil a

cégiratok kozé |etétbe kell helyezni. (a koztulajdonban át|ő gazdasági tĺáľsaságok

takarékosabb mfüödéséró| sző|ő 2009. évi CXX[. t<irvény 5. $ (3) bekezdés)

- a Feliigyelőbizottság ügyrendj ét jővehagyja.

9,4, Az Alapító tiléseit évente lęga|ább egyszet az éves beszĺĺmoló és a közľrasznúsági
melléklet elfogadásĺíľa össze kell hívni. A kĺjzhasznúsági melléklet a Taĺsaság
speciális éves beszámolój a, amely a kozhasznú j o gállású társaságok tevékenysé gével

és gazđźikodásával ĺisszefiiggő több részbőlálló ĺjsszetett kimutatás. A Tarsaság éves

kozhaszn{lsági mellékletébe baľki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot
készíthet.

9.5. A taggytĺlés kizárő|agos hatáskcjrébe tartoző kérdésktiľben csak az a|apítő hozhat
dĺjntést. Az aLapítő ülésein a felügyelő bízottság tagjai. tanácskozźlsi joggal vehetnek

részt. A Társaság mfüödésével, tevékenységével és gazdźikodásával kapcsolatos

alapítői döntések nyilvĺínosságánakbiztosításakcjtelező. Minden olyan kérdésk<jrben,



amely a taľsaság mfü<jdésével és gazdáIkodásával kapcsolatbaĺr kotelező, a
nyilvánosság biztosítźsa az alapítő vęzető szerve döntéshozatala során a
nyilvánosságot nem ztrhatja ki.

9.6. Az aIapítőí ülést a napiĺend közlésével az a|apítő székhelyére az igyvezető hívja
össze. A meghívó elküldése és az alapítói tilés napja között legalább 15 napnak kell
eltelnie.

9.7. Az a|apítő a Tarsaság tevékenységét évente legalább egyszet áttekinti. Az ülés
összehívásĺínak rendjére, a napiľend kĺjzlésének módjára, ahatározatképességre és a
hatźlrozathozatal mőĄtra, vaIamint a hatfuozatképtelenség miatt megismételt tilés
ĺjsszehívásanak rendjére az Alapító Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzata vonatkozik.
A Tĺĺľsaság éves beszámolóinak jóvahagyása az Alapító SzMSz-e szerinti minősített

szótöbbséget igényel.

9.8. A Taľsaság éves beszámolójanak és közhasznúsági mellékletének elfogadásáĺő| az
Alapító - a számviteli t<iľvényben foglaltak betartásáva| _ köteles gondoskodni. A
szĺímviteli tĺlľvény szerinti besziímolóról és az adőzott eredmény fe|haszná|źlsaľól a
Taľsaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában
hatźrozhat.

9.9. Azalapítő képviseletére jogosult sze:v,vagy szeméIy akozhasznlítevékenységével
és gazdá|kodásával kapcsolatban köteles a dcjntéshozatal előtt a nyilvánosság
biztosítása érdekében a szolgźůtatźts igénybevevői kĺjlt olyan hataridővel éľtesíteni,

amellyel a nyilvĺínosság biztosítása nem hiúsítható meg.

g.ĺo. azigyvezetó,a felügyelő bizotttságítagok a Gt.-ben, itl. a Civil tv.-ben szabáIyozott
. esetekben' jogosultak az alapítői iilés <jsszehivt.stú. kezdeményezni abban az ęsetben

is,' amennyiben az alapítő társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokolttá teszi.

9.11. A döntéshozatalt megelőzően az A|apítő köteles a felügyelő szeľv' valamint a

legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének

megismerése érdekében iilést osszehívni vagy írásos véleményfüet beszerezni, Az
íráso s vélemények, i|I. az ülésről készült j egyzőkönyvek nyilvĺíno sak.

9.12. YéIeményezési jog gyakoľlása ülésen:

9.I2.|. A véleményezési jog gyakoľlásanak helye a táĺsaság székhelye, ettől csak a

véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájtxulźlsávallehet eltérni.

9.12.2. Az ülést |ega|abb évente egyszeľ össze kell hívni a számviteli törvény szerinti
beszámoló és a kĺjzhasznűstryi melléklet elfogadásáĺa.

9.12.3. Nem kell figyelembe venni, ill. nem kell a véleményezési jog jogosultjrának a

vélem ényét beszerezni akkor. ha az a|apit'o đ<jntésének tetvezete kötelezetts ég vagy
felelősség alól mentesíti a véleményezésí jog jogosultját, vagy biírmilyen más

előnyben ľészesíti, illetve a megkotendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy



valamely véleményezésí jogjogosultjáväI u t",,",et szerint szeruodést kell k<jtni,

vagy aki ellen peľt kell indítani.

9:12.4. Az alapítóidĺjntés tervezetét az a|apítő azigyvezetőnek küldi meg azza|,hogy az

ülésre a meghívottakat azigyvezető köteles ĺjsszehívni. Az a|apító a đöntéstewezetet

haIaďéktalanul köteles az ugyvezetőnek átadni. A meghívónak az iilési napiľendi
pontj ai tartalmaznia kell.

9.12.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

Sem az ügyvezetésre,jogosult személý, sem a felĺigyelő bizottság elnĺikét és tagjai

meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az iilésen valamely
véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az igyvezető köteles gondoskodni a

megismételt tilés összehívásaról. A megismételt ülést az eredeti ülést kĺivető 8 napon

belül meg kell tartanl. Az ülést az ugyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság

székhelyére köteles összehívni.

g.|2.6. Az alapitőihatáĺozatakkor érvényes, ha az a|apítói dĺjntés tewezetét azügyvezető
és a felĹigyelő bizottság elnĺike és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai

véleményezték.

g.I2.7. A Taĺsaság tevékenységével és gazđá|kodásával kapcsolatos a|apítői döntések

nyilvánosságaÍIak biztosítása kĺltęlező. Az írásos vélemények, iII. az ülésről készült
j egyzőkĺinyvek nyilvrĺno sak.

9.12.8. Az ülésekľőI az ngyvezeto jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkĺinyv taľtalmazza az

ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a d<jntésteľvezetel<re előadott véleményeket,

tovéhbá, az ülésen |ezaj|ott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen

késztilt jegyzőkcinyvet atag és az igyvezető írja a|á.

9.12.9. Azigyvezeto azülésen felvett jegyzőkönyvekĺőlk<jteles folyamatos nyilvántartást

vezetní (hatźlrozatok könyve). A hatźlĺozatok könyve nyilvános. Az a|apitő vezető

szervének dĺjntéshozatala során az ülésekĺől a nyilvánosság nem záľhatő ki, minden

olyan kérdésk<jrben, amely a tźtrsasźry működéséveI és gazdálkodásával kapcsolatos.

9.13. Avéleményezési jog gyakorlása ülésen kívĹil:

g.13.I. Amennyiben a tag á|ta|hozo1tdöntések tervezetének vélemény ezés,éta felügyelő

bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezeto nem ülésen gyakoroljĺĺk, akkor az a|apitő

köteles dĺjntésének tervezetét haladéI<talanu| az ügyvezetővel ismertetni. Az
igyvezető köteles az a|apítői döntést haladéktalanul a felügyelő bízottság elncjkének

és tagjainak megküldeni. Jogosult aZ a|apítő a döntésteľvezetek kĺjzvetlen

megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak az igyvezetőnek, illetve a

' felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az ugyvezető és a felügyelő bizottság

tagsai 8 napon beliil kötelesek véleménytiket írásban a dĺjntést hozó tagnak

közvetlentil megküldeni. A felügyelő bizottsttg a taľsaság székhelyére cimezve az

iigyvezetőn keŕesz[Í.il is jogosult véleményének tovźtbbítására a 8 napos hatfuidó



betartásának figyelembe vételével. Az ugyvezeto az utóbbi esetben haladéktalanul

köteles az a|apítőĺak a felügyelobízottság véleményét továbbítani.

9.13.2. Az aIapítőr d<jntés csak abban az esetben éľvényes, ha azt a véleményezési jog
jogosultjai, vagyis az igyvezeto és , a felügyelő bizottság elnöke és tagsai

véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottságvalamely tagja ktilön véleménnyel

renĺĺęlkezik, akkoľ a Ía;gnak a kiilŕĺn véleményt is meg kęll küldeni a felĹigyelő

bizottság vé leményévěl e gyütt.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezésijog jogosultjáĺak
véleményétbeszerczni akkor, ha az a|apíto döntésének tervezete kötelezettség vagy
felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy báľmilyen más

. előnyben ľészesíti, illetve a megkdtendő jogiigyletben egyébként érdekelt, vagy
valamely véleményezési jog jogosultjáva| a tervęzet szeľint szerződé,st kell kötni,

vagy aki ellen pert kell indítani.

9.|3.3. Az ugyvezető kĺjteles olyan nyllvźntartást vezetni, amely tarta|mazza az a|apítői
d<jntések teľvezetét, az aĺľa leadott írásos véleményeket, és a vélemények

meghozatalát követő a|apítőí dĺjntést.

g.|3'4. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a tarsaság

székhelyére továbbítani. Akar postai uton, akáĺ személyesen történik az írásos

vélemények átadása, azt ugy kell ľendelkezésre bocsátani, hogy a hatáľidők

betartása és a véleĺnények átadása bizonyítható legyen.

9.t4. A nyilvánosság az a|apítői đcjntéstervezeteket és aZ írásos véleményeket a

. véleményezési eljarás alatt megismerheti atćrsaság székhelyén.

9.I5. Az a?apítő kizárő|agos hatásköľéb e tartozo kéľdéskĺirben csak az alapitő, i|IetőIeg az

alapítő vezető szerve hozhat döntést a fent rogzített feltételeknek megfelelően. "

10. A Táľsaság nyilvánossáĘa:

A Taľsaság múkódésével, szo|gá|tatás igénybevétele módjával' beszámolói

kozzététe|ével kapcsolatosan a nyilvĺínosságot biztosítja, egyrészt a jogszabźiyokban

meghatározott módon, másrésń,a jelen Alapító okiľat szerint.

10.1. A Társaság műkĺjdésének nyilvánossága:

Az aiapítói ülés nyilvános' azoĺha|Igatóságként bárkińsztvehet, amely nyilvánosság
jogszabáIybanmeghatátozoĹ1esetekbenkofl átozhatő.

Az alapítői dĺintésekról a Társaság olyan nyilvántaľtéĺst vezet, amelyből az alapitői

dtintésektartalma,időpontjaéshatályamegti|apíthatő.

Az a|apítőidöntéseket az érintettekkel postai úton levélben kell kĺjzölni.

A kozhasznÍl szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki

betekinthet aTźrsasétg székhelyén, minden hónap első hétfőjén -9-15 óra kĺjzĺjtt. A



betekintest igyvezełtő, vagł helyettese a KKh szal<ĺnai igazgatőja jelenlétében

lehetséges. Ameruryiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő
munkanapra eső nap van mód.

I0.2. A Tarsaság szo|gźitatási igénybevételének módja:

A Tĺíľsaság kilzhasznuszolgźitatźtsaítazarľa jelentkęzóbfumely természetes személy,

vaąy a természetes személyeket foglalkoztatő jogi személyiséggel ľendelkezo és jogi

Személyiséggel nem rendelkező tąrsaságok, egyesiiletek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának cél szerinti felhasználásĺĺról az éves mrrnkaprogram

elfogadásáva| az Alapító, a konkľét iigyekben minden esetben a Társaság ĺigyvezetője
dönt.

Az á|Iałĺháztartás alręndszereiből esetlegesen kapo tt péizeszk<jz felhas znźůása -a
noľmatív támogatást kivéve _ úgy történik, bg:gy az igénybe vehető szolgá|tatásokat,

azokfeltételeit a T ársaságnyilvĺánosan kozzéteszí.

10.3. A Tarsaság beszámolói közlésének nyilvánossága:

Az ugyvezető a méľl eg adatait, az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet
megismerteti az Alapítóval; az e|fogadésa után az a Ttrsaság székhelyén bárki által

megismeľhető minden hétfőn minden hónap első hétfőjén -9-I5 óra közĺjtt. A
betekintést ugyvezető, vagy helyettese a KKh szal<ĺnai igazgatőja jelenlétében

lehetséges. Amennyiben az ađott nap nem munkanap, úgy betekintésre a 'kĺivetkező
munkanapra eső nap van mód.

A Táľsaság tevékenységének és gazdá|kodásának legfontosabb adatai nyilviínosak,
azok a Táľsáság székhelyén bárki á|ta| megismerhetők minden minden hónap első

hétfőjén -9-I5 óra közĺjtt. A betekintést ügyvezető, vagy helyettese a KKh szakmai

igazgatőja jelenlétében lehetséges. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy
betekintésre a következő munkanapľa eső nap van mód.

A Tarsaság minden do|gozőjaköteles felvilágosítást adni akozhasznu tevékenységgel,

azok igénybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

A kozhasznusági mellékletet a Társaság a Civil tv. 46' $ (l) bekezdésének

megfelelően kĺjteles elkészíten.i, a Cégbítoságnál letétbe helyezní és kozzétenni. A
közhasznusági mellékletekbe bárki betekinthet, illetvę abból saját k<iltségéľe másolatot

készíthet.

A fentiek szerint a Tarsaság múk<idésén ek, szo|gáhatási igénybevétele módjanak,

beszĺámolói kĺjzlésének nyilvánosságaĺól az elózoekben megjelĺilt módon hirdetőtábla

igénybevételéve | és l v agy elektronikus úton gondo skodik.

I1'. IJgyvezető 
]
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11.1. A Taľsaság ügyvezetője a társaság irźlĺyitástxal összefiiggésben eljrĺľ és

meghozza azokat a dĺjntéseket, amelyek törvény uagy a létesítő okirat alapján nem

tartoznak a tĺĺľsaság lęgfőbb szeľvének (a|apítőjának) vagy más tĺĺľsasági szervnek a

hatáskörébe, el|źtjaa Tĺíľsaság Ĺigyeinek intézését és törvényes képviseletét.

II.2. Avezető tisztségviselő csak teľmészetes személy lehet.

11.3. Egyszemélyes gazdasági tarsaságnál az egyedüli tag a vezrcto tisztségviselő

részéte írásban utasítást adhat, amelyet avezętó tisztségviselő végrehajtani koteles, de

ezesetbenmentesti1aGt.30.$-ábanfogla1tfe1e1ősséga1ó1.

I1.4. A gazdasági taľsaság a|apításźnak, a létesítő okiľat módosításának, a

cégegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek vá|tozásźlĺak,

valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírősági - elektronikus úton tĺirténő -
bej elentése a v ezető tisztségviselő kötelezettsé ge.

11.5. A vezetőtisztségvise|ő _ act. eltérő rendelkezése hianyában _ kĺjteles a tag

kérésére a Társaság tigyeiről felvilágosítást adni' a tźrsasćry iizleti könyveibe és

írataibavaló betekintést lehetővé tenni.

11.6. A Taľsaságot törvényes képviselők ént avezető tisztségviselő képviseli harmadik

személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Taľsaságot

vezető tisztségviselőj e írásban cégsegyzés útj ĺĺn képviseli.

|t,7. A vezeto tisztségviselő a Tiáľsaság ügyvezętését az i|yen tisztséget betöltő

személyekt(5l' á|taIában elvarható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz _ a
táĺ saság érdekeinek el ső dl e ge s s é ge alapj án k<jtele s ellátni.

,11.8. A Taľsaság tigyvezetője e tevékenységééľt díjazásban részesül. A đíjazás

méľtékét a Taľsaság egyedüli taga á|Iapída meg.

11.9. Azügyvezető köteles ellátni a Gt. és az egyéb hatályos magyaÍjogszabályok,

valamint a jelen a|apítő okirat által számáĺa előirt feladatokat. Az ugyvezeto

fel adatkĺjľéb e taľto znak különö sen az alábbiak:

a) irźnyítja a társaság szakmai és gazdasági tevékénységét és gondoskodik a

múkĺjdéshez sztikséges tárgyi és személyi feltételekÍől,

b) elkészíti a tarsaság mérlegét és a vagyonkimutatását és ezeket az alapítő e|é

terjeszti,

c) elkészíti a tarsaság éves pénziigyi tervét és 
.az 

alapító elé terjeszti,

d) elkészíti a táľsaság éves beszámolóját és a kĺjzhas zniságimellékletét,

e) gonđo sko dik a taľs a ság iz|etí Ĺĺinyveinek szab źiy szerĺl v ezętésér őI,

f1 köteles az aIapítő kérésére a tźrsaságügyiről felvilágosítást adni' a taľsaság ilzLeti

könyveibe és irataiba való betekintést az a|apítő részére lehetővé tenni,

Lt



g) gondoskodik olyan nyilvantaľtás vezetéséről, amelybőI a vezető szerv döntésének

tarta|ma,időpontjaéshatďyamegáIlapíthato,

h) elkészíti a szĹikséges előterjesztéseket az alapítő döntését igénylő kérdésekben,

Đ gondoskodik a taľsaság múkddésének, igénybevétele módjáĺak, beszámolói
k<jzlésének nyilvĺíńoss ágra hozásáĺőI,

j) felelős a köztulajdonban á||ő gazdaságitfusaságok takarékosabb múk<jdésérol szóló
2009. évi C)oil. toľvényben eloÍrt adatok kozzétételéért, folyamatos
hozzźtférhetőségééĺt és hitelességééľt a gazdasági tĺĺrsasággal összefüggő valamennyi
adat vonatkozásétban.

k) az Alapító okirat módosítást és a törvényben előíľt más adatokat, vďlamiĺx azok
uáItozását bej elenti a Cégbíľóságnál

11.10. A Táľsaság ůigyvezetője:

név: Kovács Barbaľa

ulyjaneve: Tö'rök Györgyi

lakcím: 1051 Budapest, Nádor u. 5. ľI. 5. ajtó

szül. hely, idő: Budapest, 1982. 04. 03.

adőazoĺosítő : 8 4209 5 O37 8

akinek megbízatás,a 2070. június 17-t(iI f0I5. május 3I. napjáig terjedő, hatźrozott
idotartamĺa sző|.

A Tarsaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat azugyvezető gyakorolja.

11.11. A Tarsaság igyvezetóje a céget akként jegyzí, hogy a kézzel, géppel írt,

előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá teljes nevét önállóan írja aIá, az a|áírźsi
címpélđránynak megfelelően. A cégegyzés módja a képviselet módjával megegyezik.

11.12. os szeférhetetlenség

II.12.I,Ugyarnzon személy nem lehet egyidejűleg akozhaszslu tĺĺľsaság és az alapítő

képviseletre jogosultja, felügyelő bizottsźryáiak elnöke és taqia.

||.I2,2. Nem lehet gazdasáęi tarsaság vezető tisztségvise|oje az, akit búncselekmény

elkĺjvetése miatt jogerősen szabadságvesztés-bĹintetésre ítéltek, amig a btintetett

e|oé|ethez flŽődó hátrányos j ogkovetkezmények alól nem mentesiilt.

|t.I2.3. Akit valamely foglalkozástő|jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az íté|ethatáIya

alatt azabban megjelölt tevékenységet folýató tarsaságban nem lehet igyvezeto.



II.12.4. A gazdasétgi taľsaságnak a cégegyzékből megsztintetési eljĺĺľás során való
torlését kĺivető két évig nem lehet más gazdasági tĺáľsaság vezető tisztségviseIője az a

szeméIy, aki a töľlést mege|őző évben a törléssel megsziĺnt gazdai.sági tarsaságnak

ügyvezetője volt.

II.12.5. A kozhasznű szęrvezet megsziinését k<jvető hĺíľom évig nem lehet más

kĺjzhasznri sr,ewezet' vez'el'ő tiszÍségviselője a'7, a személy, aki koráhhan olyan

korhaszĺt szervezet vęzętő tisztségviselője volt _ annak megszűnését megeIőző két
évben legalább egy évig _,

a) amely jogutód nélkül szúnt meg úgy, hogy az á|Iari adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtäľto zását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az źůIaníadó- és vámhatóság jelentős <isszegű adóhianyt t;árt fe|,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság :úzlet|ezźlrás intézkedést
a|ka|mazott,vagyizlet|ezźxźlsthelyettesítőbírságotszabottki,

d) amelynek adószám tLt az á|laÍfli adó- és vámhat őság az adőzás rendjéľől szóló
törvény szetint felftiggesztette vagy tĺjrĺilte.

II.12.6. Azigyvezető és azokkozeIíhozzźÉntozőja (Ptk. 685.$ b) pont) nem köthet a

saj át nevében vagy j av ára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tntoző ügyleteket,

kivéve, ha ezt az alapítő okirat kifej'ezetten megengedi

1t.t2.7. A gazdasźtgi társaság ügyvezetője és k<jzeli hozzátartozőja (Ptk. 685.$ b)

pont) ugyanannáL atfusasźĺgnál a feltigye|obizottságtagsávánem választható meg.

11.12.8.. A legfőbb szętv, valamin1 az igyintéző és képviseleti szerv

hatfuozathozata|ában nem vehet ľészt az a szeméIy, aki vagy akinek közeli
ho zzátafio zőj a a hatar o zat alap1 źn

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül' vagy

b) báľmilyen más előnyben részesül' illetve a megkÓtendő jogügyletben egyébként

érdekelt [Civil tV. 38. $ (1) bekezdés].

11.13. Kozhasznu szervezet az ugyvezetőt, valamint e személy k<izeli hozzátartozőját
_ abnkí által megkötés nélkül igénybe vehető szo|gźlltatások kivételével _ cél szerinti
juttatásban nem részesítheti [Civiltv. 42. $ (2) bekezdés].

12. Fetügyelőbizottság:

12.|. A Tarsaságnál - aZ igwezetés eilenőrzése céljából _ harom tagbő| á|Iő

Feltigyelőbizottságmtiködik. A Felügyelőbizottságtagaí sorából választ elnökĺit.

I2.2. A Feltigyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van,

határ o zatát e gy szetú szótöbb s é g gel ho zza.
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If .3. A Feliigye|őbizottsźą tag1aí személyesen k<jtelesek eljźrni, képviseletnek nincs
helye. A feltigyel őbizoťĺságtag1eie minőségében a tarsaság a|apítőjanem utasíthatja.

|2.4. AFettigyelőbizottság üléseit az elnĺjk hívja össze és vezeti. Az iilés összehívását
_ az okés a célmegjelölésével - a Felügyelőbizotts'ágbĺáľmely tagsairźsbankérhętí az

elnöktől, aki a kérelemkézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a
Felügyelőbizottság iilésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásaľől. Ha az

elnök a kéľelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az tilés összehívására. A
Felügyelőbizottsźry egyebekben az igstenďjét maga á|lapít1a meg, amelyet a gazdasági

tĺíľsaság legfőbb szerve hagy jővá.

I2.5. Ha a Feltigyelobizottság tagsainak szźlma az alapitő okiratban meghatározott

|étsztlm alá cs<jkken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a tźrsaság ügyvezetése a
Felĺigyelőbízottság rendeltetésszerĹi mfücidésének helyreá||itása érdekébęn köteles

értesíteni az alapítőt.

t2.6. A Felügyelőbizottság egyes ellenőľzési feladatok elvégzésével bármely tagát
megbízhatja, illetve az ęIlenőtzést állandó jelleggel is megoszthatja tagai kozott. Az
ellenőrzés megosztása nem érinti a feliigyelőbizottsági tag felelősségét, sęm azt a
jogát,hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bízottság ellenőrzési feladatkörébe tartoző

tevékenységľe is kiterj essze.

|f.7. A felügyelőbĺzoÍtsźĺgi tagok megbízatástnak idótartarna eltérhet attól az

időtaľtamtól, amelyre vonatkozóan a táĺsaság a|apítőja a vezető tisztségviselőket

megvá|asztotta.

I2.8. Afelügyelőb izottsźigitagok koľlátlanul és egyetemlegesen felelnek a taľsaságnak

az el|enőtzési kötelezettségiik megszegésével okozott kaľokért.

12.9. A Felügye|óbizottság e||enőrzi a kozhaszn,ű szewezęt mfüĺidését és

gazdáIkodásźi. Ennek soľán a vezeto ťisztségviselőktől jeleňtést, a szervezet

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, tovźhbá akozhaszntł
szervezetkönyveibeésirataibabetekinthet,azokatmegvizsgáIhat1a.

|2.I0.A Feliigyel őbizottságtagsa az a|apítőĹilésén tanácskozźtsi joggal részt vesz.

I2.II. A Felügye|óbizottság k<iteles az intézkeđésre jogosu|t a|apítőt tájékońatnL, és

annak ĺjsszehívás át kęzdeményezni, ha arrőI szerez tudomást, hogy

a) a szewezet műkcjdése soľán olyan jogszabáIysértés vagy a szervezet érdekeit

egyébként súlyosan séľtő esemény (mulasńás) történt, amelynek megsziintetése vagy
k<jvetkezményeinek e|hźtrítása, illetve enyhítése az intézkeďésre jogosuIt vezeto szerv

döntését teszi sziikségessé;

b) a v ezeto ti sztsé gvi selők fel e 1ő s s é gét me ga|ap o ző tény meľĹilt fel ;

c) ha közhasznu tevékenység folytatásrínak feltételeiről kötött szeruőđés megszegését

észleli.
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Az intézkedésre jogosu|t alapítő vezetó szervét a feltigyelő szerv indítvźnyáĺa _ annak

megtételétől számított 30 napon beliil _ ĺissze kell hívni. E hatariđo eľeđménýelen
eltelte esetén avezeto szerv <jsszehíuź.sźra a feliigyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes múködés helyreá||ítása érdekében sziikséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul éľtesíteni a
törvényességi feliigyeletet ellátó szervet.

I2.I2. A Feliigyel őbizottság tags ai

név: Gulvás Mĺhálv Balázs

anyJa neYe: G"t" aiZita

I07I Budapest, Bethlen Gáboľ u. 4I.lakcím:.

szül.hely, idő:. 1987.09.23

adĺóazonosító: 8440941382

A felügyelőbizottságÍ tag megbízltása 20|0. novembeľ 18. napjától 2015. május 31.

napj áig tartő határozott időre sző|.

név: Gábosi Csaba Endľe

anyja neve: Derusi Ella

lakcím: 1083 Budapest, Práter u. 55. félem.
{

szül.hely' idő:

aďőazonosítő

1953.05.r4

83rs441s66

A felügyelőbwottsági tag megbízatása 20|1. július 22. napjától 2015. május 31. napjáig
tartő h.atár ozott idő re szól.

név: Hélisz Gyiiľgy

PetzIlona

lakcím:. 1 089 Budapest , orczy it 4I . II. 23 .

szül.hely, idő: 194|.10.23.
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adóazonosító: 8273232409

A felügyelőbuottsági tag megbízatása 201t. július 22. napjától 2015. május 31. napjáig
tartő határozott időre szról.

|2.I3. Nem lehet a Felügyelőbizottséęeln<jke vagy taĄaaz aszemély, aki

a) a legfőbb szetv, illetve azigyilltéző és képviseleti szeru elrxike vagy taga,

b) a kĺizh asznu szervęzettel a megbí zatás;án kíviili más tevékenység kifejtésére
iľanyuló munkaviszonyban vagy munk avégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban áII,ha
j o gszabá|y másképp nem ľendelkezfü ,

c) a kozhasznú szerv ęzet c:e| szerinti juttatásából részesül - kivéve a bźrki áIta|

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a tarsadalmi
szewezet á|ta| tagsarlak a tagsźlgi jogviszony a|apjźn nyújtott, létesítő okiľatnak
megfelelő cél szerinti juttatást _' illetve

d)aza)-c)pontbanmeghatźrozottszemélyekhozzátartozőja.

A közhasznu szervezet megszűnését kĺjvető három évig nem lehet más közhasznű,
szetvezet vezető tisztségviselője az a szemé|y, aki korábban olyan kozhasznu

' szeÍvezet vezető tisztségviselője volt - airnak megszűnését megeIoző két évben
|ega|ább egy évig _,

a) amely jogutód nétktil szűnt meg úgy, hogy az á,||ani adó- és váĺl.lhatoságnćů'

nyilvántaľ'tott adó- és vámtaľto zását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben azá||arriadó- és váľnhatóság jelentős ĺlsszegii adőhiarlyttfutfel,

c) amellyel szemben az á||ar,ri adó- és vámhatőság ilz|etlezáĺás intézkedést
a|kalmazott,vagyiszlet|ezfu ásthelyettesítőbírságotszabottki,

d) amelynek adószám źi az állami adó- és vámhatóság az aďőzás rendjéről szóló
tĺirvény szerintfelfi.iggesztette vagy törĺilte. (Civil tv.39. $ (1) bekezdés)

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi éríntett

k<izhaszĺil szętvęzętet e\őzętesen tájékoztatni aľľól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más kĺlzhasznú szeľvezętné| is betĺllt.

I2.I4. A 2006 évi IV. törvény 19. $ (6) bekezdése alapjan, a gazdasági társaság
dĺintéseinek előkészítése érdekében a társasági szewek mellett az a|apítő létrehozza a
Józsefuĺárosi Ktizösségi Ház NonproÍit Kft. Tanácsadó Testiiletét 8 füvel, f0I1.
maľci u s 1 7 -tó| hatźr o zat|arl időre.

13. Kłĺnywizsgáló

13.1. A Taľsaság kcinywizsgá|őja:
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Cégnév: C.C. Audit Kiinywizsgáló Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság

Székhely: 1 148 Budapest, Fogaľasi u. 58.

Cégs.szélm: Cg. 0 1 -09- 3 649 44

nyilvántaľtási szám: 000062

Kij elĺilt ktĺnywizs gáló :

Név: dľ. Szebellédi István

anyjaneve: Mikó Erzsébet

lakcím: 1148 Buđapest, Fogaľasi u. 58.

kamaľai nyilvĺántaľtási szĺím: 00243|

A kcinywi zsgá|ő megbízatásałOlO.junius |7. napjátőIzlIĹ,május 31. napjáigtartő
hatáĺozottidőre szól.

13.z.Nem lehet könywizsg á|ő aza személy, aki

a) a legfőbb szerv' illetve azigyintéző és képviseleti szerv elnĺlke vagy tagsa,

b) a kozhaszĺu szervęzelteI a megbízatásĺĺn kívüli más tevékenység kifejtésére

irĺányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonybaná||,ha
j o gszab áIy másképp nem rendelkezik,

c) a kozhasznű szervezet céI szerinti juttatásáből részesül - kivéve a bar|<t áLtaI

megkötés nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a taľsadalmi

szeryezet áLtaI tagsának a tagsági jogviszony a|apjźtn nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást _, illetve

d)aza)-c)pontbanmeghatáľozottszemélyekhozzátartóża1a.

14. A Táľsaság megszűnése

A Tĺáľsaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenl itése vttn az

a|apítő részére csak a megszúnéskori saját tőke összege adhatő ki, legfeljebb az a|apítő

vagyoni hĺínyadának teljesítéskori éĺtéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a

Társasá gkozhasznutevékenysé géve| azonos vagy hasonló kozcékakell foľdítani.

15. Egvéb ľende|kezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor aGt. atársaságot kĺjtelezi aľra, hogy közleményt
tegyen kozzé, aTérsaságe kĺitelezettségének a Cégkcizl<inyben tesz eleget.

I5.2. A Társaság uzleti éve megegyezikanaptźľi éwęl.

17



15.3. Amennyiben a jelen okiľat bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatźůýalaĺ
lenne ) aznęm énnti az okirat további ľészeinek érvényességét és hatályosságát.

|5.4. Amennyiben a Táľsaság jogutód nélkül megszúnne , ugy aTársaság tartozások

kiegyenlítését követően meglévő vagyonát egy hasonló cétlat létrejĺitt nonprofit,

kĺizcélú tevékenységet végző szervezet részéte lcell felajánlani (Gt. 4. $ (6)

bekezdése).

A jelen a|apíto okiratban nem részletezett. ille1őleg eltérően nem rendezett

kéľdésekben, a gazdasági tarsaságokľól szőIő 2006. évi IV. törvény, valarlínt az

egyesülési jogĺó1, akozhasznĹĺjogáltásról, valamint a civil szervezetekműködésérĺĺl és

támogatásaľőI szőIő 20II. évi CL)O(V. törvény (Civil tv.) rendelkezései az

iľiínyadóak.

Budapest' zaB.év novembeľ hó . ĺapján

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefu áľosi Onk ormálny zat

Alapító

képviseli: Kocsis JV'{.áté polgáľmesteľ

Jelen okiratot ellenjegyzem:

Budapest, 20|3. év november hó . . .. napján
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