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VáľosgazdáIkodási és Pénziĺgyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság vé|eményezi tr

Hatźr ozati j av as|at a bizottsźĘ szÁmźr a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés meúÍrgya|ásźú.

Tisztelet Képviselő Testület!

I. Előzmények
A korábban hatályban volt gazdasági taľsaságokról szóló 2oa6. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 4. $-ának rendelkezései alapján nem jövedelemszerzésľe iľányuló
gazdasźęi tevékenység folytatásĺára a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzata (7082 Budapest, Baľoss u.63-67.)' mint Alapító kiemelten közhaszníl
szetvezetnek minősülő nonprofit koľlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Társaság)
hozott létre.

II. A beteľjesztés indoka

1. A törzstőke 2014. március 15-től hatźůyba lépő új Polgári Törvénykönyvľől szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban Ftk.) szerint 3.000.000 Ft-ra kell növelni. Ezen kívĺil a Ptk.
rendelkezéseivel iisszhangban töľténő továbbmiĺködésről dönteni szükséges az
onkormány zatnak, m int fu laj donosnak.

2. A társaság könywizsgálójának halrźia miatt 2014. március 4-től új könywizsgáló keriilt
kijelölésľe, íw uAlapító okiratban szükséges a változĺsok áfrezetése.
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3. A Kft éves tiz|eti terve nem tarta|mazza a 2014. évľe szóló a kozfog|alkoztatásban
foglalkoztatott munkavállalók, valamint a bér és járulék terheit. Az uz|eti terv készítésekor,
még 100 o/o-os finanszítozássa| kalkuláltunk. Időközben a Budapest Főváros Kormányhivatala
VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződés kérelme megérkezett, amiben már
csak 85 oń-os támogatást irányoztak e|ő. Társaságunknak fedezet nem áll rendelkezésre a
I5%o-ra.

III. Tényállásĺ adatok

A Józsefuĺárosi Közösségi Hźzak Nonpľofit Kft' tevékenységét az egyestilési jogról, a közÁaszntl
jogállásról, valamint a civil szervezetek mĺĺködéséről és támogatásáról sző|ő 20|1. évi CLXxv.
törvény (Civil tv.) szeľinti közhasznri nonprofit korlátolt felelősségű társaságként |átja el, me|yhez a
üírsaság Alapító okiľatban köteles a működéshez szükséges alape|veket, tevékenységeket lefektetni.

A 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 12. $ (1) bekezdése szerint a Ptk. hatźůyba lépésekor a
cégiegyzékbe bejegyzett, valamint az éppen bejegyzés a|att źi|ő gazdasźęi társaságok a Ptk.
hatźiyba|épését k<ivető első létesítő okirat módosítĺĺssal egyidejűleg kötelesek a Ptk. rendelkezéseivel
összľrangban álló továbbműködésükről dönteni, és a legfőbb szervi |latározatot a cégbírósághoz
benýjtani.

Fentieknek megfelelően a Kft. ügyvédje elkészítette az új Ptk-nak megfelelő módosítást és az
egységes szerkezeťll alapitő okiratot.

1. Aza|apitő okirat 8-as pontja aza|ź.ŕ,biak szerint módosul:

,,A Társaság törzstőkéje, az a|apitő töľzsbetétjének mértéke és rendelkezésre bocsátĺásanak módja

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azazhárommillió forint, amely kizźrő|ag pénzbeli hozzźĘém|ásbő|
źLll.

AzA Íto törzsbetétiének mértéke. és annak a töľzstőke hánvadában való kifeiezese:

eevedüli tas törzsbetét összege hánvada a töľzstőkéből

Budapest VIII. kerület
Józsefuáľos onkormánvzata

3.000.000.- HUF 100%

Az A|apítő a vagyoni hozzźĄáru|ást teljes egészében a tiársaság ľendelkezésére bocsátotta, az te|jes
egészében a tiársaság rendelkezéséľe áll.

A társaság fennál|ása a|att az Alapító törzsbetétet a tiársaságtól nem követelheti vissza és nem tartbat
igényt a tĺársaság mérleg szerinti nyereségére sem.''

Az a|apitő okirat 1 3 . 1 -as pontj a az a|źtbbiak szerint módosul:

,,|3.1. A Tĺáľsaság k<ĺnyvvizsgálója:

Cégnév: C.C. Audit Könywizsgáló Kft

Székhely: 1148 Bp., Fogarasi út 58.

Cégj'szám: 0I -09 -3 64 9 44

nyilvántaľtási szám: 000062

Kij elölt könywizsgáló :

Név: dr. Tasnádi MártaEva

anyja neve: Szikszai Éva

lakcím: 1147 Bp., Fűrész utca23.

kamarai nyilvéntartźlsi szám: 005030 
.)

szedliczkyne
Ceruza



A könywizsgáló megbízatásafll4. mźrcius 4. napjátó|2016. május 31. napjáig tartőhatźrozott időľe
sző|.,,

2. K<izfoglalko ztatásbaĺ igényelt önľész összege, adatai

Foglalkoztatni kívánt összes |étszźlm: 4 fő

A program időtaľtama: 2014. május 15. naptól

2014. szeptember 30. napig

Apľogramteljes költsége: 1 611 143 Ft

A felajĺánlott saját forrás összege: 24| 67I Ft

Költségnem megnevezése

A támogatás teljes időtartamáľa
(FĐ

20Í4 2015

Ktizfoslalkoztatottak közfoglďkoztatasi bére 1,4r9 50t
Közfoglalkoztatási béreket teľhelő szociális

hozzájátu|ásíadó 19't 634

Bérköltsée összesen ĺ1+2] T 6LT T4i

Bérkóltsés után igénvelt támogatás 't 369 477

Közvetlen költségek
Közvetlen költsések után isénvelt támogatás*

ľámogatási igény összesen [4+6]
't 369 477

Felaiĺíĺrlott saiát erő összege [[3+5]-7] 24't- 671,

Iv. A diintés tartalmának ľészletes kifejtése

A Képviselő-testiilet tulajdonosi jogkörében eljárva dönt a JKH Nonprofit Kft. a|apitő okiratának
módosítĺásríľól, mellyel biĺosítja a hatlályos jogszabźůyi kcirnyezetnek megfelelő működést.

V. Á' dłintés célja, pénzĺigyi haĹása

A JKH Nonprofĺt Kft. éves tevékenységét a Képviselő-testiilet á'|ta| jćxáhagyott döntések a|apján
végzi.

A döntés pénzügyi fedezetet igényel, gondoskodni szükséges a törzstőke emeléséľől, me|yhez2.500,0
e Ft szükséges és a fedezet a II|07-02 cím FelhalmozÁsi céltaĺtalékon rendelkezésre áńl', e|őirányzat
átcsoportosítás szükséges.

A Tĺáľsaságnál nem áll ľendelkezésre a közfoglalkoztatźsi önrész összege, azaz24| 67I Ft, a fedezet a

11107.01 cím Működési cél és általános taľtalékon belĹil a köďogla|koztatás önrész e|őirźnyzatről
biztosítható , e|őirányzat átcsopoľtosítĺással és a támogatási szerzodés módosítással.

VI. Jogszabályi ľendelkezések

A Képviselő-testĺilet döntése a Polgári Töľvénykönyvről szóló 2013. évi V. töľvény 3:102.$ (2)

bekezdésén valamint a Ftké. 12. $ (l) bekezdésén alapul.

Kéremaza|źhbihatźrozati javaslatelfogadást.



IIłľÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgl d?int, hogł

1. a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonproťrt Kft. a|apitő okiratát a hatályos Polgári
Töľvénykönyv rendelkezéseivel összhangban módosítją és annak megfelelően mÍĺködik tovább.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2014. május 14.

2. elfogadja az előterjesztés mellék|etét képezó taľtalommal a Józsefuárosi Közösségi Hźnak
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és felhatalmazZAapolgáľmestert annak a|áirására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20 14. május 14.

3. a Jőzsefvźtosi Közösségi}Jának Nonpľofit Kft. törzstőkéjét 2.500'0 e Ft-tal, 3.000'0 e Ft-ra
megemeli, melynek fedezete a |II07-0f cím Felhalmoz'źlsi cé|tartalékon rendelkezésre áll.

Felelős: Polgármester
Határidő: f07 4. május |4.

4. fedezetet biztosít a Józsefuárosi Közösségi Háľ:ak Nonprofit Kft. ľészére a 2014. évi nyári
közfoglalkoztatáskeretében 4 fő részére szĹikséges önrész összegére 241,7 e Ft összegben a l l l07-01

cím Működési cél és általĺános tartalékon belül a közfoglalkoztatas önľész előirźnyzat terhére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. mź$us 14.

5. felkéri a Jőzsefvźrosi Közösségi Hźzak Nonpľofit Kft. iigyvezetójét, hogy gondoskodjon a

sztikséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: Józsefvárosi Közösségi HázakNonprofit Kft . ügyvezetője
Hatláridő: 2014. jlinius 30

6. felkéri aJózsefvźrosi KiizösségiHánakNonprofit Kft. iigyvezetőjét, hogy készítse e|ő a20I4.
évi közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási szerzódését' valamint felkéri a polgáľmestert annak
a|źńrásźra.

Felelős: Józsefuárosi Közösségi Hazak NonpľoÍit Kft., Polgáľmesteľ
Hatáľidő:

7. ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmányzat kiadás ||L07-0f cím fe|ha|moási
céltartalékon belül a Jőzsefvárosi Közösségi Hźaak Nonprofit Kft. törzstőke emelése - önként vállalt
feladat _ előirányzattól 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a ||502 cím _ önként vállalt fe|adat _

beruhĺízások e|őir áĺny zatér a.

Felelős: Polgármester
Hatĺáridő: 20|4. mź|us 14.

8. ahatźrozat4. pontjában foglaltak miatt azÖnkormányzat kiadás a 1 1l07-0l cím Működési cé|

és általános taľtalékon belül a közfoglalkoztatĺás önrész e|óirányzatrć:l _ kötelező feladat _ 24|,7 e Ft-



ot átcsopoľtosít a 11805 cím működési cé|iltźtmogatások államháztaľtĺĺson kívülľe _ kötelező feladat _
e|őirźnyzatfua.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|4. május 14.

9. felkéri a Polgármestert, hogy a hatfuozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelet
következő módosítĺásán źů v ege figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A diintést végľehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési

tigyosztály, Józsefváľosi Kiiziisségi HáłzakNonprofit Kft.

Budapest, 2014- 05.05.

Töľvényességi e llenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából: l

,ľ" ftb. M3
dr. Mészár Erika

a|jegyző 2Üĺ4 |'lłj fi 5.





Józsefváľosi Kiiziiss é gi lJázak NonpľoÍit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság

2011.1|. t7.én kelt és tłibbszöľ módosított

alapító okiľata erységes szeľkezetben

2014. május



ALAPÍTO oKIRAT

Alulírott Alapító a Polgári Tĺiľvénykönyvľől szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

ľendelkezései' valamint az egyesülési jogxól, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil
szewezetek mfü<idéséről és tĺámogatásaľól sző|ő 2011. évi CL)ory. tĺirvény (a továbbiakban

Civil w.) alapjźnnem jövedeLemszetzésre irányuló kĺĺztjs gazdasági tevékenységfolytatástra
közhasznú szervezetnek minősĹilő nonprofit gazdasági taľsaság (a továbbiakban társaság)

a|apitőokiratatazalábbiakbanállapítommeg.

1. A táľsaság cégneve: Jĺózsefuárosi Köziisségi IJá.zak Nonprofit Koľlátolt
Felelősségű Társaság

A táľsaság rtivĺdített cégneve: JKH Nonpľofit Kft.

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

A táľsaság székhelye egyben a ktizpontĺ üryĺntézés helye.

Telephelyek:

1084 Budapest, Szigony u. 1618.

1081 Budapest, Hoľánszky u. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

e.maĺl cím: info@kesztyuryaľ.hu

3. A táľsaság alapítója: Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ onkormányzat

Aza|apítő székhelye: 1082 Budapest, Baĺoss utca63-67.

Az alapitő aďőszźlma: | 57 3 57 | 5 -f -42

Az a|apitő stati sztikai szélma: | 57 3 57 l 5 -8 4 | I -3f | -0 |

Az a|apítő nyilvlĺntaľt źsi szźlma: 7 357 I 5

Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

4. A társaság működésének időtaľt amaz határozat|an.

5. Atáľsaságjogállása:

5.l. A Tarsaság tevékenységét a Civil tĺiľvény szerinti közhasznú nonprofit korlátolt

felelősségu tĺĺrsaságként |átja eI.



5.2. A Taľsaság nem folytat kĺizhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a

Civil tv. rendelkezéseibe ütkĺizik.

5.3. A Taľsaság kozvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.4. A Tiĺrsaság a gazđá|kodása során eléľt eredményét nem osztja fe|, azt a létesítő

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre 1bľdítja.

5.5. A Taľsaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a

Cégkĺizlönyben teszi kozzé, továbbá a keľĹileti ĺinkoľmanyzatitljsźryban is nyilviínosságra

hozza.

5.6. A Taľsaság váIla|ja a Civil tv. szerinti kĺizhasznúsági feltételek teljesítését.

6. A Táľsaság célja:

a) a lakosság szociális ellátásĺának bővítését szo|gá|ő tevékenységek ellátása'

b) időskoruak gondozásą

c) segítő hźiőzatok mfüödtetése

đ) u óvodlíľól, az a|apfokű nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátasa

e) aneĺuetiés etnikai kisebbségek jogai

a Magyarország helyi önkoľmanyzatairő| szó|ő 20|1. évi CL)C(XIX. tov. 13. $-ban és23.

$ (5) bekezdésében meghataľozott feladatköľökből fakadó egyes társadalmi közös

szfüségletek kielégítéséľe, a Budapest Józsefuaľos Önkoľmanyzatźnak az e cé|bőI a jelen

nonpľofit taĺsasággal ki'tt'tt megállapodásban foglaltak teljesítése.

7. A Társaság tevékenységi ktiľeĺ:

A Taľsaság tevékenységi körének tagoződása a Civil tv.34. $ (1) bekezdése alapjĺán:

- közhasznú tevékenységek

- TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti kozhasznűtevékenységek

- a közľrasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-váI|alkozási tevékenységek

7 .1. ATĺíľsaság közhasznú tevékenységei:

- k<izcisségi, taľsadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatĺísi tevékenység

- szociális tevékenység, időskoruak gondozása



- oktatást kiegészitő tevékenység

- egyéb szociális ellátás

- v ái|a|ko zźtsfej le szté s

A Tĺáľsaság e tevékenységeket a Magyaľország helyi önkormanyzatairő| sző|ő 20|1. évi
CL)ooilX. tv. 13. $.ban és23. $ (5) bekezdésének 11. és 19. pontjában foglalt,,szociális
és gyermekjóléti szolgáltatísok és ellátások'' valamint ,,nemzetiségi ügyek'' kcizfeladat

ellátasa érdekében végzi. Ezen feladatok megvalósítiísiĺľa az A|aprtőva| közszolgáltatási

szerzodést köt. A Taľsaság e tevékenységeket a szociális és gyeľmekjóléti

szo|gźl|tatźsokhoz, mint közfelaďathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásľól és

szociális ellátásokĺól szóló 1993. III. tv.).

ATarsaságkozhaszntszo|gáItatźlsaibólbaľkirészesülhet.

7 .2. A Taľsaság cél szerinti közhasznűtevékenységei:

Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb kĺizösségi, táľsadalmi tevékenység,
közhasznú tevékenység

Tevékenységi kiiľök 8552 Kultuľális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkĹil

A Táľsaság e tevékenységeket a szociális és gyeľmekjóléti szolgáltatásokhoz, miĺt
közfeladathoz kapcsolóďőanvégzi (a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokĺól szóló

1993. III. tv.).

7.3.ATĺĺľsasággazdasági.vźt||a|kozásitevékenységei:

562 1 Rend ezv ényi étkeztetés
7490 M.n.s. egyéb szatłnai, tudomlĺnyos, műszaki
tevékenység
7 | |2 MléĺĺLöki tevékenység, műszaki tanácsađás
4299 Egyéb m.n.s. építés
82 1 1 osszetett admini sztrativ szo|gáItatás
43l1Bontás
5 63 0 [talszol gáltatĺĺs
8560 oktatást kiegészítő tevékenység
8532 Szakmai kĺizépfokri oktatas
823 0 Konferencia, keľeskedelmi bemutató szervezése
Ę 12 Építesi terĹilet előkészítése
8551 Spoľt, szabadidős képzés
9001 Előadó művészet
432l Yi||arryszerelés
9002 Előadó-művészętet kiegészítő tevékenység
439l T etőfedés, tetőszerkezet-építés
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.



9003 Alkotómtívészet
4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
7021 PR, kommunikáció
41 l 0 Épületepítési projekt szervezése
9004 Művészeti létesítmények mfüödtetése
7 320 P iac-' közvél emény-kutatĺás
93 29 M.n. s. egyéb szőr akoztatźs, szabadiđős tevékenység
7 I 1 1 Épitészméľnöki tevékenység
6820 Saját fulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
tizemeltetése

A Taľsaság gazďasági-vállalkozísi tevékenységet kiegészíto jelleggel, csak közhasznu,
vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységek eléľése éľdekében,
azok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

A Taľsaság befektetési tevékenységet nem végez.

Az alapítő tudomásul veszi, hogy a Tarsaság az engedé|yhez kötĺltt tevékenységeket csak
a sziikséges engedély, illetve munkaválla|őjaÍftjtn biztosítható szakképzettség biľtokában
folytathat. A vonatozó engedély megszerzését a Cégbíróságnál is be kell jelenteni, annak
kiadását követő 30 napon belül.

8. A Társaság ttĺzstőkéj e, az a|apító ttilzsbetétjének méľtéke és ľendelkezésľe
bocsátásának módja

A tĺĺľsaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz harommillió forint, amely |ĺzaľő|ag pérubeli
hozzájáĺulźtsból áll.

Az Alapítő törzsbetétjének méľtéke, és annak a törzstőke hĺĺnyadában való kifejezése:

esvedĺilĺ tas tőľzsbetét összege hánvada a törustőkébő|
Budapest VIII. kerület

Józsefváros
onkoľmánvzata

3.000.000,- HUF 100 o/o

Az Alapítő a vagyoni hozzźĺjarulast teljes egészébeĺ a taľsaság ľendelkezéséľe bocsátotta,
az teljes egészében a tarsaság ręnde|kezésére áll.

A tĺírsaság fennállása a|att az Alapító törzsbetétet a tarsaságtól nem követelheti vissza és
nem taľthat igényt a taľsaság mérleg szeľinti nyeľeségére sem'

9. A Táľsaság szervezete

Alapító tag

tJglvezető



Felüryelő Bizottság

Ktinywĺzsgáló

9.1. A taľsaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyulés hatáskörébe tartoző

kéľdésekben a tríľsaság egyedüli tagsa, az Alapítő dönt. A tarsaság legfőbb szerve

hatáskĺirébe tafioző kérdésktirbeÍI az Alapító vezeto szerve (az onkoľmtnyzat
Képviselő TestĹilete) dönt és eľĺ:őI azugyvezetót íľásban köteles értesíteni.

9.2. A legfőbb szerv kjzáĺólagos hataskĺiréb e tartozik:

a) a szźlmviteli t<ĺrvény szerinti beszámoló jőváhagyása;

b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;

c) elővásáľlási j og gyakorlása a tźrsaság źlta|;

đ) az elóvásláľlásra jogosult személy kijelĺilése;

e) aziz|ettész kívĺilálló személyre tĺiľténő źLtnftazasariál a beleegyezés megadása;

f) eredménytelen ĺĺľveľés esetén dtĺntés az ilzle1ľészĺol;

g) ÍlzLeÍľész felosztásáhozva|őhozzájfuu|as és azi,:zletrész bevonásĺĺnak elrendelése;

h)atagk'lzarástnakkezdeményezésérő|valőhatáĺozat;

i)azügyvezetőmegvá|asztźsa,visszahívásaésdíjazásĺínakmegál|apítása;

j) a felügyelőbizotĺság tagjainak megvźiasztása, visszahívása és dijazásanak
megá1lapítása;

k) a könywizsgáIő megváiasztása, visszahívása és dijazásanakmegá||apítása;

1) minden olyan tigyletről vagy kötelezetÍségvźi|alásról való döntéshozata|, amelynek

éľtéke az 5 . 00 0. 0 0 0, - Ft érték'hatar:t me ghďadj a,

m) olyan szerzodés megktĺtésének jóvĺĺhagyása, amelyet a taľsaság sajélt tagséxa|,

igyvezetőjével vagy azokköze|íhoz-zátartozőjźxal, illetve élettaľsával köt;

n) a tagok, az ugyvezetok, a feltigyelőbizottsági tagok, illetve a könywizsgáló elleni

követelések érvényesítése;

o) a tarsaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdá|kodásanak könywizsgá|ő á|ta|

tĺĺrténő megvizsgálásĺĺnak elrendelése;

p) az elismert vźilalatcsoport létľehozasanak előkészítéséľől és az aralmi szerződés

tewezetéĺek taľtalmáľól való döntés, azwa|mi szerződés tervezetének jővźhagyása;

q) a taľsaság jogutód nélküli megszúnésének, átalakulásĺának elhatátozása;

r) az a|apító okiľat módosítása;



9.3.

s)atörzstőkefelemelésénekés|eszáIlitźtsanake|hattrozása;

sz) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizź,ľása;

t) törzstőkeemelés soľĺĺn az elsőbbségi jog gyakorlásáľa jogosultak kijelölése;

u) törzstőke felemelésekoľ, törzstőke leszállítasakor, illetve az elsőbbségi jog
gyakoľlása esetén a tĺjľzsbetétek arlínyától való eltérés megá||apítása;

v) a közhasznűsági melléklet jóvźůlagyása'

w) a Taĺsaság és a taľsadalmi közös szfüséglet kielégítésééľt felelős szerwel kdtött

szer ző dés j óv źůlagy ása,

x) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabá|y' vagy az a|apítő okirat a legfőbb

szerv kizźlr őlago s hatasköľébe utal.

Aza|apítő..

. a Civil tv.37. $ (3) bekezdésében meghatározott belső szęrvezeti és míikĺidési
szabáIyzatot jővéhagy ja'

. szabźiyzatot alkot avezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsági tagok, valalnint az

Mt. 208. $ hatalya alá eső munkavállalók javada|mazása, valamint a jogviszony

megszíĺnése esetére biztosított juttatások módjának, méľtékének elveiről, annak

ľendszeréről. A szabalyzatot az e|fogadásátőI szálmított haľminc napon belül a

cégiratok közé letétbe kell helyezni. (a köztulajdonban á|Iő gazdasági tĺáľsaságok

takarékosabb mfüödéséről szóló 2009. évi C)oil. törvény 5. $ (3) bekezdés)

- a Feltigyelőbizottság ügyrendj ét jővéhagyja.

A legfobb szerv üléseit évente legalább egyszer az éves beszámoló és a
közhasznúsági melléklet elfogadásĺíra össze kell hívni. A kĺĺzhasznúsági melléklet a

Tĺĺľsaság speciális éves beszámolója, amely a kozhasznű jogállású tarsaságok

tevékenységével és gazdźůkodásával összefiiggő több tészbol á||ő ö'sszetett

kimutatás. A Taľsaság éves kcizhasznúsági mellékletébe báľki betekinthet' ill. abból

saját költségére másolatot készíthet.

A taggyulés |<lzőrőIagos hatáskörébe tartozó kérdéskcirben csak a legfőbb szerv

hozhat döntést. Az üléseken a felügye |ő bizotĺság tag ai tanźrcskozélsi j o ggal vesznek

részÍ. A Társaság miĺköđésévęl, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos

a\apítői döntések nyilvĺĺnosságanakbinosításakötelező. Minden olyan kérdéskĺĺrben,

amely a taľsaság míĺködésével és gazdá|kodásáva| kapcsolatban kötelező, a

nyilvánosság biztosítrĺsa az a|apitő vezeto szeľve dcintéshozatala soľán a
nyilvĺínosságot nem zárhatja h'l.

A legfobb szerv üléseit a napirend ktizlésével az alapitő székhelyére az ugyvezető

hívja ĺissze. A meghívó elkiildése és az alapitói Ĺilés napja kĺizött legalább 15 napnak

kell eltelnie.

9.4.

9.5.

9.6.



9.7. Az a|apítő a Taľsaság tevékenységét évente legalább egyszer áttekinti. Az ülés

ĺisszehívásanak rendjére, a napirend kö,zlésének módjaľa, ahatźrozatképességre és a

hatźrozathozataI mőđjźra, va|arlint a hatĺáľozatképte|enség miatt megismételt tilés
összehívásrínak renđjérc az A|apítő Szervezeti és Míĺkĺidési Szabályzatavonatkozik.
A Tríľsaság éves beszĺímolóinak jóvĺíhagyása az A|apító SzMSz-e szerinti minősített
szótöbbséget igényel.

9.8. A Tarsaság éves beszámolójĺának és k<izhasznúsági mellékletének e|fogadásźĺőI az

a|apitó _ a szźtmviteli tiirvényben foglaltak betaľtásával _ köteles gondoskodni. A
szlímviteli törvény szerinti besziĺmolóró| és az aďőzotíeľedmény felhasználásríĺól a
Taĺsaság legfőbb szeľve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének biľtokában

hatáľozhat.

9.9. Az alapítő képviseletére jogosult szeÍv) vagy személy a kiizhasznú tevékenységével

és gazdálkodásával kapcsolatban köteles a dĺintéshozata| előtt a nyilvĺĺnosság
biztosítása érdekében a szolgá|tatás igénybevevői köľt olyan hatĺĺľidővel éľtesíteni,

amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg.

9.I0. Az ugyvezeto, a feliigyelő bizottsági tagok a Ptk-ban és a Civil tĺirvényben
szabá|yozott esetekben jogosult az a|apítői iilés összehívását kezdeményezní abban

az esetben is, amennyiben az a|apítő taľsasággal kapcsolatos tevékenysége ezt

indokolttĺĺ teszi.

9.ll. A dĺintéshozatalt megelőzoen az a|apítő vezető szerve kciteles a feltigyelő szeľV'

valamint a legfobb szervnek nem minőstilő ugyintéző és képviseleti szerv

véleményének megismerése éľdekében iilést ö'sszehívni vagy írásos véleményi.iket

beszerezni. Az írásos vélemények , i|I. az ülésről késziilt jegyzőkĺinyvek nyilvanosak.

9.12. Véleményezési jog gyakorlása ülésen:

9.|2,|. A véleményezési jog gyakorlásĺínak helye a taľsaság székhelye, ettől csak a
véleményezési jog j ogosultjainak előzetes hozzájźrulźsával lehet eltémi.

9.|2.2. Az iilést legalább évente egyszet össze kell hívni a szźlmviteli törvény szerinti
beszĺĺmoló és a köz}raszntsági melléklet elfogadásara.

9.|2.3. Nem kell figyelembe venni, ill. nem kell a véleményezési jog jogosultjĺĺnak a
véleményétbeszerezri akkor, ha az a|apitő döntésének tervezete kötelezettség vagy
felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy báľmilyen más

előnyben ľészesíti, illetve a megkötendő jogĹigyletben egyébként érdekelt, vagy
valamely véleményezési jog jogosultjáva| a teruezet szerint szerzodést kell kĺitni,
vagy aki ellen peľt kell indítani.

9.|2.4. Az a|apitói döntés teĺvezetét az alapitő azugyvezetőnek ktildi meg azzal,hogy az
ülésľe a meghívottakat az tigyvezető kciteles összehívni. Az a|apítő a döntéstervezetet

haladéktalanul kĺĺteles az igyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülési napirendi

pontj ai tntalmazna kell.



9.|2.5. A meghívók elküldése és az ülés napja közĺitt legalább 15 napnak kell eltelnie.

Sem az iigyvezetésľe jogosult személ7Ą, sem a feltigyelő bizottság elnökét és tagiai

megfiata|mazott szeméIy nem képviselheti. Amennyiben az Íilésen valamely

véleményezési jog jogosultja nincs jelen, u ijgryezető köteles gondoskodni a

megismételt tilés összehívásátőI. A megismételt iilést az eređetí Ĺilést követő 8 napon

belül meg kell taľtani. Az ülést az igyvezető, t|zonos napirendi pontokkal a taľsaság

székhelyére kĺiteles összehívni.

9.|2.6. Az a\apítőihatźrozat akkor éľvényes, ha az a|apítői döntés tervezetét azigyvezető
és a felügyelő bizottság elnöke és tagiai, vagyis a véleményezésí jog jogosultjai

véleményezték.

9.12.7. A Taľsaság tevékenységével és gazdá|kodásával kapcsolatos alapítói döntések

nyilvánosságźnak biztosítasa kötelező. Az írásos vélemények, ill. az ülésről készült
j egyzőkönyvek nyilvánosak.

9.|2.8. Az ülésekró| az ngyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv taľtalmazza az

tilés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekľe előadott véleményeket,

továbbá az ülésen \ezaj|ott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen

készĹilt jegyzőkönyvet atag és aziigyvezető íqaalá.

9.12.9. Azigyvezető azülésęn fe|vett jegyzőkönyvekĺől kĺiteles folyamatos nyilvĺĺntartást

vezętni (határozatok könyve). A hatátozatok könyve nyilvános. Az a|apítő vezetó

szeľvének dtintéshozatala soriĺn az ülésekľől a nyilvánosság nem zźrható ki, minden

olyan kérdésköľben, amely a tarsaság mfüödésével és gazdá|kodásávď kapcsolatos.

9.l3. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívĹil:

9.13.1. Amennyiben atag źltalhozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő

bizottság elnĺike és tagiai és az Ĺigyvezeto nem ülésen gyakoroljfü, akkoľ az a|apítő

köteles döntésének tervezetét haladéL<talanu| az ügyvezetővel ismeľtetni. Az
ügyvezető köteles az a|apitői döntést haladéktalanul a felĹigyelő bizottság elnĺikének

és tagjainak megkiildeni. Jogosult az a|apítő a döntéstervezetek közvetlen

megküldéséľe a véleményezési jog jogosultjainak: az iigyvezetőnek, illetve a

feliigyelő bizottság elnökének és tagiainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottsźę
tagjai 8 napon beltil kötelesek véleményÍiket íľasban a döntést hozó tagnak

közvetlenül megkĹildeni. A feltigyelő bizottság a tarsaság székhelyére címeme az

iigyvezetőn keresztiil is jogosult véleményének továbbításéra a 8 napos hatĺíridő

betaľtásanak figyclcmbe vételével. Az ugyvezeto az utóbbi esetben haladéktalanul

köteles az a\apítőnak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

9.13.2. Az a|apítői döntés csak abban az esetben éľvényes, ha azt a véleményezésí jog
jogosultjai, vagyis az iigyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai

véleményezték. Amennyiben a feltigyelő bizottságvalamely tagja külön véleménnyel

rendelkezik, akkor a tagnak a ktilön véleményt is meg kell kiildeni a felügyelő

bizottság véleményével egyiitt.



Nem kell Íigyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának

véleményét beszerezni akkor, ha az a|apítő döntésének tervezete kötelezettség vagy

felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy báľmilyen más

előnyben részesíti, illetve a megkĺitendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy

valamely véleményezési jog jogosultjáva| a tervezet szerint szerzódést kell kĺitni,

vagy aki ellen peľt kell indítani.

9.13.3. Az igyvezető köteles olyan nyilvántaľtást vezetni, amely tnta|mazza az alapítői
döntések tervezetét, az aľra leadott írasos véleményeket, és a vélemények

megllozata|át követő alap ító i dönté st.

9.|3.4. Az írasos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a tarsaság

székhelyére továbbítani. AkáÍ postai úton, akaľ személyesen tĺiľténik az írásos

vélemények źttadása, azt tlgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a hataľidők

betaľtása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

9.|4. A nyilvánosság az a|apitőí dĺintéstervęzeteket és az írásos véleményeket a
véleményezési eljaras alatt megismerheti a tarsaság székhelyén'

9.|5. Az a|apítő kizĺĺľólagos hatásköľéb e tartoző kérdésköľben csak az a|apitő, i|Ietőlreg az

a\apítő vezetó szervehozhat döntést a fent rogzített feltételeknek megfelelően.

10. A Táľsaság nyĺlvánossága:

A Tarsaság működésével, szolgáltatás igénybevétele módjával, beszámolói
közzétételével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt ajogszabá|yokban

meghatérozott módon, másľészt a jelen Alapító okirat szeľint.

10.1. A Taľsaság mfüodésének nyilvĺínossága:

Az a\apítői iilés nyilvĺĺnos' azon hallgatóságként bĺáľki ľészt vehet, amely nyilvánosság
jogszabá|yban meghat źrozott esetekben korlátozható.

Az a|apitői döntésekľől a Taľsaság olyan nyilvántaľtást vezet, amelyből az a|apítői

döntésektarta|ma,időpontjaéshatćiyamegállapítható.

Az a|apítői döntéseket az énĺrteftekkel postai úton levélben kell közĺjlni.

A kĺizhasznú szervezet mfüödésével kapcsolatosan keletkezett iratokba báÍki

betekinthet a Tĺáľsaság székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-15 óra között. A
betekintést ügyvezető vagy helyettese a KKh szakmai ígazgatőja biztosítja.

Amennyiben az ađott nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő munkanapľa

eső nap van mód.

|0.2. A Tĺĺrsaság szo|gáItatźtsi igénybevételénekmódja:

A Tarsaság kijzhasznű szo|gźiltatásait az arra jelentkezőbźltme|y teľmészetes személy,

vagy a természetes személyeket foglalkoztatő jogi személyiséggel rende|kezó és jogi

személyiséggel nem rendelkező tiáľsaságok, egyesületek vehetik igénybe.



A Taľsaság vagyonának cél szęrinti felhasználásaról az éves munkaprogĺam

elfogadásáva| az A|apitó, a konkľét ügyekben minden esetben a Társaság ügyvezetője

dont.

Az áI|aÍnháztaÍtas alrendszereiből esetlegesen kapott pélueszkoz felhasználása _a

noľmatív támogatást kivéve _ úgy történik, hogy az igénybe vehető szolgźůtatásokat,

azok feltételeit a Társaság nyilvánosan kozzéteszi.

10.3. A Tarsaság beszámolói közlésének nyilvánossága:

Az igyvezető a mérleg ađatait, az éves beszámolót és a kĺjzhasznúsági mellékletet

megismeľteti az Alapítóval, az e|fogadása utlín az aTźrsaság székhelyén barki által

megismerhető minden hónap első hétfőjéĺ 9 _ 15 óľa köztĺtt. A betekintést az

igyvezető, vagy helyettese a KKh szakmai igazgatőjabiztositja. Amennyiben az adotí

nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő munkanapra eső nap van mód.

A Taľsaság tevékenységének és gazdźikodásának legfontosabb adatai nyilvánosak,

azok a T:ársaság székhelyén báľki által megismerhetők minden hónap első hétfőjén 9-

15 óľa között. A betekintést az igyvezető vagy helyettese a KKh szakmai igazgatőja

biztosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő

munkanapra eső nap van mód.

A Tĺáľsaság minden dolgozója kĺiteles felvilágosítást adni akozhasznú tevékenységgel,

azok igénybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

A köz}rasznúsági mellékletet a Tĺĺľsaság a Civil tv. 46, $ (l) bekezdésének

megfelelően kciteles elkészíteni, a Cégbirőságnál letétbe helyezni és közzétenni. A
kozhaszntlsági mellékletekbe barki betekinthet, illetve abból saját ktiltségére másolatot

készíthet.

A fentiek szerint a Tĺírsaság mÍĺködésének, szolgáltatási igénybevétele módjĺának'

beszámolói kĺizlésének nyilvánosságárőI az e|ózőękben megielölt módon hiľdetőtíbla
igénybevételével éslvagy elektronikus úton gondoskodik.

11. tigrvezető:

11.1. A Tarsaság ügyvezetoje a taľsaság iľányításával cisszefüggésben eljar és

meghozza azokat a döntéseket, amelyek tciľvény vagy a létesítő okiľat alapján nem

tartoznak a tarsaság legfőbb szervének (alapítőjának) vagy más taľsasági szervnek a

hatásktirébe, el|átjaa Taľsaság tigyeinek intézését és törvényes képviseletét.

I1.2. Avezető tisztségviselő csak természetes személy lehet.
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11.3. Egyszemélyes gazdasági tiírsaságnál az egyeduli tag a vezető tisztségviselő
részére írásban utasítást adhat, amelyet avezętó tisztségviselő végľehajtani kĺiteles.

I|.4. A gazđasźryi társaság alapítástnak, a létesítő okirat móđosításĺĺnak, a

cég1egyzékbe bejegyzeťt jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának,
valamint tĺirvényben előíľt más adatoknak a cégbíľósági _ elektľonikus úton tĺiľténő _

bej elentése a v ezeto ti sztségviselő kötelezettsége.

11.5. A vezetó tisztségviselő _ a Ptk. eltérő rendelkezése hiĺínyában _ köteles a tag

kéľéséľe a Tarsaság tigyeiről felvilágosítást adni, a tĺíľsaság íjz|ęti ktinyveibe és

irataiba való betekintést lehetővé tenni.

11.6. A Taľsaságot törvényes képviselőként avezető tisztségviselő képviseli haľmadik
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Taľsaságot

vezető tisztségviselőj e írásban cégi egyzés útj an képviseli.

11'.7. A vezető tisztségviselő a Tarsaság ĺigyvezetését az i|yen tisztséget betöltő

személyekto| áita|ában elvaľható gondossággal _ és ha a Ptk. kivételt nem tesz _ a
táľsaság érdekeinek elsődlegessége alapj ĺĺn köteles ellátni.

11.8. A Taľsaság ugyvezetóje e tevékenységééľt díjazásban ľészesül. A dijazás
méľtékét a Taľsaság egyedüli tagtraźůIapítja meg.

11.9. Az ügyvezető köteles ellátni a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok,

valamint a jelen alapitő okirat által szźnnźra előírt feladatokat. Az ugyvezető
feladatkĺiľébe taľtoznak kĹilĺinösen az a|álbbiak:

a) iranyítja a tĺĺľsaság szakmai és gazdaséryi tevékenységét és gondoskodik a

műktĺdéshez szfüséges táľgyi és személyi feltételekről,

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

terjeszti,

c) elkészíti a tarsaság éves pénzügyi tervét és az a|apító elé terjeszti,

d) elkészíti a taľsaság éves beszĺámolóját és a közhaszĺltlsági mellékletét,
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e)gondoskodikatarsasźryi:z|etikönyveinekszabáLyszeruvezetésérol,

f) köteles az a|apítő kérésére atźlrsaság ügyiről felvilágosíĹíst adni, a taľsaság ljlz|eti

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

g) gondoskodik olyan nyilvántaľtás vezetéséľől, amelybo| a vezeto szerv dtintésének

tartalma,időpontjaéshatályamegźů|apitható,

h) elkészíti a szfüséges előterjesztéseket az a\apitő döntését igény|ő kérdésekben,

Đ gondoskodik a tĺáĺsaság mfü<idésének, igénybevétele módjanak, beszĺĺmolói

közlésének nyilvĺĺno ss ágr a hozását ő|,

j) felelős a kiiztulajdonban áIIő gazdaságitźrsasźąok takaľékosabb miĺködéséről szóló

2009. évi C)oil. törvényben előírt adatok kozzétételéért, folyamatos

hozzźférhetőségééľt és hitelességéért a gazđasági tarsasággal összefüggő valamennyi

adat vonatkozásában.

11.10. A Táľsaság ügľezetője:

név: Kovács Baľbaľa

anyjaneve: Török Gyöľgyi

lakcím: 1051 Budapest, Nádoľ u. 5. il. 5. ajtó

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

adóazonos ítő : 84209 5037 8

akinek megbizatása 2010. június I7-t(iI 20t5. május 31. napjáig terjedő, hatfuozott

időtartamĺa sző|.

A Tarsaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat azĺjgyvezető gyakorolja.

11.11. A Tlĺľsaság ngyvezetóje a céget akként jegyzi, hogy a kézze|, géppel írt, előnyomott,

vagy nyomtatott cégnév aIá teljes nevét önállóan íqa a|á, az a\áírási címpéldánynak

megfelelően. A cégjegyzés módja a képviselet módjával megegyezik.

Í1.I2. O sszeféľhetetlenség

1|.I2.t. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a közhasznú tlĺľsaság és az a|apítő

képviseletľe jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja.
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II.|2.2. Nem lehet gazdasági tarsaság vezető tisztségviselóje az, akit bűncselekmény

elkovetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, anig a büntetett e|oé|ethez

fílz(5dő hátranyos jogkövetkezmények alól nem mentestilt.

||.|2.3. Akit valamely foglalkozástő| jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az íté|ethatá|ya a|att az
abban megjelĺilt tevékenységet folytató tarsaságban nem lehet igyvezető.

||.|2.4. A gazdasági tĺáľsaságnak a cég1egyzékből megsztintetési eljarás sorĺín való törlését

követő két évig nem lehet mźs gazďasági trírsaság vezető tisztségviselĺ|je az a személy, aki a
törlést megelózó évben a törléssel megszĺĺnt gazdasági táľsaságnak ngyvezetője volt.

|l.|2.5. A közhasznú szewezet megszĹinését kĺivető haľom évig nem lehet más közhasznú
szervezętvezető tisztségvise|ője az a szemé|y, aki korábban olyan közhasznú szervezetvezető
tisztségviselője volt _ annak megsziĺnésétmegeLőző két évben legalább egy évig _,

a) amely jogutód nélkiil szĺĺnt meg úgy, hogy az éů|arĺi adó- és vĺĺmhatóságnál
nyilvantartott adó- és vámtaľto zásźtt ĺem egyenlítette ki,

b) amellyelszemben azá||aĺniadó- és vlĺmhatóság jelentős összegtĺ adóhianyt tĺĺľt fel,

c) amellyel szemben az állami adő- és vámhatóság uzLetlezáráls intézkedést
alkalmaz ott, v agy ilzLetLezáĺ źtst helyettesítő bíľságot szabott ki,

d) amelynek adószĺĺmźi az á|Larli adó- és vámhatőság az adőzás rendjéľől szóló
törvény szerint felfiiggesztette vagy törölte.

|t.I2.6. Azugyvezető és azokköze|ihozzéúartozőjanem ktithet asajźĺnevében vagy javáraa

gazdasági tarsaság tevékenységi körébe tartoző ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapítő okirat
kifej ezetten megengedi.

||.l2.7. A gazdasźęi tĺírsaság ügyvezetője és közeli hozzőltartozója ugyananná| atfusaságná| a

felügyelőbizottsźątag1ávźlnemválaszthatómeg.

11.12.8. A legfőbb szerv' valamint az ugyintéző és képviseleti szerv hatĺĺrozathozata|źlban

nem vehet részt.azaszemé|y, aki vagy akinek köze|ihoz-zátartozőjaahatźlrozata|apjőn

a) kĺitelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bĺáľmilyen más előnyben részesiil, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

éľdekelt [Civil fv. 38. $ (1) bekezdés].



11.13. Kĺizhasznú szervęzet az ugyvezetőt, valamint e személy közeli hozzátartozőjźt
_ a bárki által megkötés nélktil igénybe vehető szolgétltatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem részesítheti [Civiltv.42. $ (2) bekezdés].

12. Felĺiryelőbizottság:

|2.l. A Taľsaságnál _ az Ĺigyvezetés ellenőrzése céljából haľom tagból tL||ő

Felügyelőbizottsźąműkt'dik.AFeltigyelóbizottságtagaisorábólvá|asztelnököt.

|2.2. A Felügyelőbizottsághatérozatképes, ha a tagiainak kétharmada jelen van, hatáĺozatát

egyszeríĺ szótöbbség ge| hozza.

I2.3. AFelügyelőbizottságtagai személyesen kĺitelesek eljźrni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelő bizottság tagát e minőségében a taľsaság a|apitőjanem utasíthatja.

I2.4. A Feliigyelőbizottságüléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés ĺisszehívásźń _ az ok
és a cél megielĺilésével _ a Felügyelőbizottsźry báľmely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a

kérelem kézhezvételétłĺI számított 8 napon beliil kĺiteles intézkedni a Felügyelőbizottság

tilésének 30 napon beltili időpontra történő cisszehívásźtrőI.Ha az elnĺik a kérelemnek nem

tesz eleget, atagmagajogosult azu|és összehívásaľa. A FelĘyelőbizottséry egyebekben az

ügyľendjét maga á|Iapitjameg, amelyet a gazdasági trĺrsaság legfobb szerve hagy jővá.

12.5. Ha a FelügyelóbizoÍtság tagjainak szźtma az a|apitő okiľatban meghatěrozott|étszźtm altt

csĺikken, vagy nincs aki az tilését összehívja, a tĺĺľsaság ügyvezetése a Feliigyelőbizottság

ľendeltetésszeni műkĺidésének he|weá||ítćlsa éľdekében kĺiteles éľtesíteni az a|apítőt.

|2.6. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bĺĺrmely tagát
megbízhatja, illetve az e||eĺőtzést á||andő jelleggel is megoszthatja tagai közott. Az
ellenőrzés megosztása nem éľinti a feliigyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogźú,hogy

az eI|enőrzést más, a feliigyelő bizottság ellenőrzési feladatköľébe tartoző tevékenységre is

kiterjessze.
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12.7. A felügyelőbizottsági tagok megbizatásźnak iďotaĺtama eltérhet attő| az iđőtartamtóI,

amelyre vonatkozóan a taľsaság alapítója avezető tisztségviselőket megvźiasztotta.

l2.8. A feltigyelőbizottsági tagok koľlátlanul és egyetemlegesen felelnek a taľsaságnak az
ellenőrzési kötelezettségfü megs zegéséve| okozott kaľokéľt.

|2.9. A Feliigyelőbizottsźę e||en&zi a kozhaszní szervezet mfüĺjdését és gazdźůkoďását.

Ennek során a vezeto tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig

tźĄékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szewezet könyveibe és irataiba

b etekinthet, azokat me gviz s gálhatj a.

|2.|0. A Felügyelőbizottstrytaga az a|apító ülésén tanácskozasi joggal résrtvesz.

|2.||. A Felügyelőbizottság köteles az íntézkedésre jogosult a|apitőt tájékonatĺĺ' és annak

ci s szehívás át kezdemény ezni, ha aľró l szet ez fu domást, ho gy

a) a szervezet miĺködése során olyan jogszabźiysértés vagy a szervezet érdekeit

egyébként súlyosan séľtő esemény (mulasztás) töľtént, amelynek megszĹintetése vagy
ktivetkezményeinek elhlĺľítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosuĺt vezető szerv

döntését teszi szfüségessé;

b) avezető tisztségviselők felęlősségét megalapoző tény merĹilt fel;

c) ha kĺizhasznú tevékenység folytatásĺínak feltételeiről kötött szerzoďés megszegését

észleli.

Azintézkędésre jogosult alapító vęzęto szewét a felügyelő szerv indítvźnyára_ annak

megtételétő| szźlmított 30 napon belül _ tissze kell hívni. E hatándő eredménytelen

eltelte esetén avęzető szeľv összehívásĺĺľa a feltigyelő szerv is jogosult.

Ha az aľra jogosult szerv a törvényes műktjdés he|yreźilítélsa érdekében szĺikséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felĹigyelő szerv köteles haladéktalanul éľtesíteni a

törvényességi feltigyeletet ellátó szęrvet.
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t2.|2. A Felügyel őbizottsźę tagj ai :

név: Gulyás Miháty Ba|ázs

anyja neve: GurmaiZĺta

lakcím:. 1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 41.

szül.hely' idő:.

adóazonosító:

A feltiryelőbĺzottsági tag megbizatása 2010. novembeľ 18. napjától 2015. május 31.

napj áĺg Íartő hatálrozott időre szól.

név: Gábosi Csaba Endľe

anyja neve: Dęrzsi Ella

lakcím: 1083 Budapest, Pľáter u. 55. félem'

5.

sziil.hely, idő:

adóazonosító:

A felĺiryetőbĺzottságĺ tag megbízatása 2011. július 22. napjőúót 2015. május 31. napjáĺg

ŕartő hatálrozott időľe szól.

név: Hélisz Gyöľry

ď|yjaneve: PetzIlona

lakcím:. 1089 Budapest, orczy t|t4|.II.23.

szül.hely, idő:

adóazonosító:

A fe|ürye|őbizottságĺ tag megbizatása 20Ĺl, júIius 22. napjáúól 2015. május 31. napjáĺg

tartő hatálr ozott időľe szól.

|2.|3. Nem lehet a Feltigyelőbizottság elnĺike vagy tagaazaszemély, aki

a) a legfőbb szerv, illetve azigyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagtra,
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b) a kclzhaszní szęwezettel a megbízatásán kívüli mas tevékenység kifejtésére

iranyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á||,ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznt szervezet cél szerinti juttatásából részesül _ kivéve a bźtrki á|ta|

megkötés nélkĹil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a taľsadalmi
szervezet áL|ta| tagJának a tagsági jogviszony alapjrín nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti jutüatíst _, illetve

d)aza)-c)pontbanmeghatáĺozottszemélyekhozzátartozőja.

A kozhasznil szervezet megszűnését kĺivető három évig nem lehet más közhasznú
szetvezet vezető tisztségviselője az a személy, aki koľábban olyan közhasznú
szewezet vezető tisztségviselője volt _ annak megsziĺnését mege|őző két évben
legalább egy évig _,

a) amely jogutód nélkül sziĺnt meg úgy, hogy az á|lani adó- és vámhatóságnál

nyilvántaľtott adó- és vámtaľto zásźlt nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben azá|lasi adó- és vĺímhatóság jelentős <isszegű adóhiĺĺnyt tártfel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság iszlet|ezáĺás intézkedést

a|ka|mazott,vagyuz|etlezárásthelyettesítőbírságotszabottki,

d) amelynek adószámźLt az źúlrarni adó- és vámhatősétg az adózás rendjéľől szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy tĺirölte. (Civil tv.39. $ (1) bekezdés)

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jeliilt személy ktjteles valamennyi érintett

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatru aľľól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetné| is betölt.

I2.|4. A2006 évi IV. töľvény 19. $ (6) bekezdése a|apjźn, a gazdasági társaság döntéseinek

előkészítése éľdekében a tĺársasźlgi szervek mellett az a|apitő létrehozza a Józsefuáľosi

Kĺizĺisségi Ház Nonprofit Kft. Tanácsadó TestĹiletét 8 fovel, 201-I. marcius 17-ttl|határozatlarl

időre.
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13. KiinywizsgáI'ől

13.1. A Taľsaság könywizsgźiőja:

Cégnév: C.C. Audit Könywizsgáló Kft

Székhely: 1148 Bp., Fogaľasi út 58.

Cégi.szĺĺm: 0| -09 -364 944

nyilvántan ź.si szélm: 000062

Kij eliilt kĺinywizsgáló :

Név: dľ. Tasnádi Máľta Éva

ffiyjaneve: Szikszai Éva

lakcím: |I47 Bp., Fúrész utcaZ3.

kamaľai nyilvántaľt ási szálm: 00503 0

A ktinywizsgźůő megbízatása}}|4. maľcius 4. napjźttőI20|6. május 3|. napjáigtartő
hatánozott időre szól.

13.2. Nem lehet kĺinywizsgá|ő azaszemély, aki

a) a legfobb szeľv, illetve azÍigyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagsa,

b) a közhasznú szeľvezette| a megbízatásán kíviili más tevékenység kifejtésére

iľanyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonybanźtI|,ha

j o gszab á|y másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szeľvezet céI szeľinti juttatásából részesül _ kivéve a bark'l źital
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatasokat, és a tarsadalmi

szervezet á|ta| tagJaÍIak a tagsági jogviszony alapjan nyújtott, létesítő okiratnak

megfelelő cél szeľintiiuttatast -, illetve

d)aza)-c)pontbanmeghatźltozottszemélyekhozzátartozőja.

14. A Táľsaság megszűnése

A Tarsaság jogutód nélktili megszíĺnése esetében a tartozźsok kiegyenlítése után az

alapitő részére csak a megsztĺnéskoń saját tőke összege adható ki, legfeljebb az a|apitő
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vagyoni hanyadanak teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a

Taľsaság kozhasznttevékenységével azonos vagy hasonló kozcé|rakellfoľdítani'

15. Eryéb ľendelkezések

l 5. 1 . Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a tĺáľsaságot kötelezi ata, hogy közleméný tegyen

kozzé, a Tarsaság e kötelezettségének a Cégkĺizlĺinyben tesz eleget.

15.2, A Taľsaság üzleti éve megegyezikanaptárl éwel.

15.3. Amennyiben a jelen okirat báľmely ľendelkezése érvénytelen vagy hatá|ýa|an lenne,

azneménnti az okirat további ľészeinek érvényességét és hatalyosságát.

|5.4. Amennyiben a Táľsaság jogutód nélkül megsziinne, úgy a Társaság tartozások

kiegyenlítését kĺĺvetően meglévő vagyonát egy hasonló céllal létľejött nonprofit, közcélú

tevékenysé get v égzo szerv ezet r észér e kell felaj ánlani.

A jelen a|apítő okiľatban nem részletezett, illetőleg eltérően nem rendezett kérdésekben, a

Polgaľi Tcirvénykĺinyvľől sző|ő 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a

kĺizłrasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek múkodéséről és tĺĺmogatásáról sző|ő 20||.
évi CLXXV. tö'rvény (Civil tv.) rendelkezéseiaz iranyadóak.

Budapest, 2014. év május hó .ĺapjźn

Budapest ľ'őváľos VIII. keľület Józsefváľosi onko rmányzat

Alapító

képviselĺ: Kocsis Jľ'ĺ.áúé polgármesteľ

Jelen okiratot ellenj egyzem:

Budapest, 20|4. év május hó .... napján
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