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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képvĺselő.testület e számár a

Tisztelet Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az Önkoľmźnyzat hiĺľom olyan gazdasági taľsaságot a|apított, amelyek fő tevékenysége

szociális, gyermekjóléti, közmúvelődési, kulturális feladatok e||ź,/rása, melyek a következők

voltak:
- Józsefuĺĺľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt KözhaszníNonpľofit Kft. (a továbbiakban

ĺócvľnľ4, melynek fęIadata az onkoľmźnyzat fenntaľtásában műkĺjdő oktatási-

nevelési intézmények tanulóinak ęrdei iskola jellegu turnusokban töľténő

tźtboroztatása Magyarkúton valamint Káptalanfiiľeden, hétvégi csopoľtos

kiľandulások fogadása, a józsefuaľosi intéz-ĺrlények köztisztviselőinek,

köza|ka|mazottainakcsaládiüdültetése'mintönkéntvá|Ialtfeladat.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtlleti ülés időponLja: f0I5. febľuáľ 19. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Józsefuáľosĺ Ktiriisségi ltázak Nonpľofit Kft. átalakulásával
kapcs olatos döntések meghozata|ár a

A napirendet Lyýzárt iilésen kell tárgya|ni, a döntés elfogadásához egyszerű/ln,inliqÍtgÍt

szav azaIĺöbb s é g szüksé ge s.

ElŐrÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG (ľÉv,szlcNó): JózseľvÁnosI KozossÉcl Hłzlľ- NoNPROFIT
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véteményezi x
Emberi Eľőfoľľás Bĺzottság vé|eményezi x

Hatär ozati javaslat a bizottság szźlmźr a:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-

testiiletnek az e|őterjesztés me gtáľgy a|źsźú.



- JóHíľ Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. (a

továbbiakban JóHír)' melynek feladata a köte|ező feladatként a Józsefváľosi

Galéria múködtetése, önként vá|Ia\t feladatként aZászlógyíjtemény működtetése,

az önkoľmĺĺnyzati rendezvények, ágazati tinnepségek, az Európa Belvaľosa

program II. pľojekt keľetében megvalósuló programok szervezése, lebonyolítása,

Józsefuáros címiĺ hivatalos kiadvĺány és önkormźnyzati honlap mfüödtetésével

kapcsolatos feladatok ellźtźĺsa.

- Józsefuiĺrosi Közĺisségi Hazak Nonpľofit Kft., melynek feladata közművelődési

feladatok e||źúása, családgondozás,fog|alkoztatźs elősegítése, ifiúsági információs

iroda működtetése, vállalkozásfej lesztés.

A Képviselő-testiilet a |t6l201r4. (VI.11) szźmű hatátozatával úgy döntött, hogy a

Józsefuarosi Kĺizösségi Hźzak Nonprofit Kft. 2014. október 01. napjától átalakulással,

táľsasági formaváltás útján zfutkorí résménytáĺsasági formában múktidjon, 5.000,0 e Ft
alaptőkével.

Ezt követően a Képviselő-testůilet a t4|l20I4. (vI.25.) szĺímú hatźrozatával elfogadta a Zrt.

a\apszabá|yát. A döntést követően a dokumentumok benyújtásra keľiiltek a Cégbírósźryhoz.

A Képviselő-testiilet a 168120|4. (VIII.27.) szźm,űhatfuozatźtban dontött egyrészt anól, hogy

a Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonpľofit Kft. és a JóHíľ Józsefuarosi

Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. beolvadás útjĺán egyesiil a Józsefuiíros

Közö,sségeiért Nonprofit Zrt.-ve| 2015. januráľ 01. napjával, másľésń arrő| is, hogy az

egységes feladat ellátás éľdekében a ĺocyERlrĺ és a JóHír által ellátott feladatot 20|4.

október Ol-től a JKH Nonpľofit Kft. lássa e|. Az ezen fe|adatokkal kibővtilt kozszo|gá|tatási

szeruődést a Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1057120|4. (IX.29.) számthatátozat 4.

pontjával elfogadta.

Tekintettel aľra, hogy a Cégbítősźry az átalakulásľa (taľsasági formaváltĺís) vonatkozó

kérelmet 20|4. szeptemberében elutasította, így a beolvadásľa vonatkozó hatttrozat

végľehajtásaľa sem keľülhetett sor.

A Cégbíľóság döntése azonbal nem érintetĺe az egységes feladat e||átźls megvalósítását, azt

2014. október 01-tő1a JKH Nonpľofit Kft. látja el.

Ahhoz, hogy a tarsaságok egyesülése és egyben a tarsasági foľmaváltás is a lehető

leghamaľabb megvalósuljon, javas o|t az osszeolvadás, mint egyestilési forma váIasztása.

Az egységes feladatellátás megvalósulásfua tekintettel javasolt a JóHíľ és a JKH
egyesiilésével egy zártköraen mfü<idő részvénýźrsaság |étľehozása (ĺĺsszeolvadás). Az tlj
tészvéĺýársaság valamennyi az egyesülésben ľészt vevő tĺĺrsaságá|ta|anos jogutódja lesz.

Az áta|a|ęllással érintett taľsaságok ügyvezetőivel folytatott egyeztetések eredményeképpen

nem javasolt, hogy a Józsefuĺĺrosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. a
mostani döntéssel részt vegyeĺ az egyesülésben, tekintette| arra, hogy a tervek szerint a
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rócyEnvĺ önálló kft-ként keľülne be a későbbiekben a Zrt-be, mint apport a pá|yźzati

lehető sé gek kihasznźiása érdekében.

A Ptk. 3:136. $ (1) bekezdés alapjźn gazďaságí taľsaság más táľsasági foľmába tartoző

gazdaséęitársasággáalakulhat át, amelyhezaza\ábbi döntések meghozatala sztikséges:

I.l.Első lépésben a Tisĺelt l(épvisclő-tcstĹilctnck tulajdonosi jogkĺirben a JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft. és a Józsefuarosi

Közösségi Házak Kft. összeolvadásĺĺĺól és t$ zártkĺjľíĺen múködő részvéĺytźltsaság

|étr ehozásźról szükséges döntenie.

A döntéshoző szew a20|5. februáľ l9-én a a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény

és Galéria Központ Nonpľofit Kft. és a Józsefuaľosi KözĺisségiHazakNonprofit Kft.

tĺĺľsaságoknak az ügyvezetésnek az előterjesztés mellékletét képező

felügyelőbizottságok á|ta| véleményezett előterjesztése a\apjźn dtint az

összeolvadásról és az tú jogL személy |étrehozásáról. Meghatźtrozza a vagyonleltar-

tervezetek fordulónapját, dönt a független könywizsgźt\ő szemé|yérő|, megbízza az

ügyvezetést az źúa|akulási terv és a létesítő okirat-tervezet elkészítéséve|. Az
átalakulási terv tartalmazza az egyesülési szetzodést, a taĺsaságok zźlrő mérlegét, a

vagyonmérleg- és vagyonleltaľ-teľvezeteket, valarint az átalakulással létľejövő

résnłénýttsaság nyitó mérlegét. Dönt aľról, hogy az ĺisszeolvadni kívanó és a JóHír
Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. mekkoľa vagyoni

hozzźĄźrulással kíván a jogutód j ogi személy tagsźná válni.

I.2.A 2O|3. évi CDoryI. egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesiiléséről,

szétvźůásáĺól szóló töľvény 2. $ (3) bekezdése szerint: ha a tagok az átalakulás

szóndélravąl egletértenek, a dantéshozó Szerý meghatározza a vagłonmérleg-

tervezetek fordulónapjĺźt, dönt a független konyvvizsgáló szeméIyéről és megbízza a
jogi személy ügłvezetését az átalakulási terv, valamint az átalakulási dantés

meghozatalához szülrséges egłéb - jogszabály által meghatórozott vag/ a dantéshozó

szerv ókal előírt - okiratok elkeszítłésével. A döntést követően a fiiggetlen

könywizsgáló a hatályos magyar számviteli törvény előírásaival összhangban

elkészíti a vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltźtt-tervezetet. Az összeolvadó,

illetve átalakuló taĺsaságok vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti

beszĺmoló mérlege keľül elfogadásra, melynek fordulónapja20|4. decembeľ 31. A
számviteli töľvény szerinti beszámoló méľlege abban az esetben fogadható el, ha

annak fordulónapj a az źúa|akulásľól való végleges döntés időpontját legfeljebb 6

hónappal e|óne meg, és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem élt.

I.3.20I5. marcius 25-ig a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéľia Kĺizpont

Nonprofit Kft. és aJózsefvźtosi KözösségiHazakNonprofit Kft. felügye|óbizottságaí

ellenőrzik az e|készult vagyonmérleg-tewezetet és vagyon]eltár tervezetet,



I.4.Legkésőbb 2015. ápľilis 23-án a Tisztelt Képviselő-testület d<jntése sziikséges az

átalakulási tetv, a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltar-tervezetek, valamint a

létesítő okiľat-tervezet elfogadásához. A létesítő okirat-teľvezet (a|apszabá|y)

el fo gadását ktivetően keru| a|áír ásr a a Zrt. léte sítő okirata. .

I.5.A Zrĺ alapszabá|yanak a|źtírását követő nyolc napon belül, 20|5. május l-ig a

Cégközlönyben való kozzététe|ét kell kezdeményezni, ame|yet két egymást követő

|apszźlmban ke|I kozzétenni. A hitelezők részéľe nyiwa álló 30 nap letelte után az

iigyvezeté s ny i|atkozatot te sz.

I.6.Az ügyvezetés legkésőbb 20|5. május 8-ig írásban tájékoztatja a munkavál'|alői

éľdekképviseletet a döntésről.

I.7.Ajogi képviselet a sztikséges cégiogi
megtéve, a t<iľvényi szabéůyozásnak

részére.

intézkedéseket legkésőbb 2015. június. 23-ig
megfelelő iratokat benyrijtja a Cégbíróság

I.8.Az ĺjsszeolvadással tétrejĺivő jogi személy bejegyzését követő kilencven napon beltil

mind a jogelőd jogi személyľe, mind a jogutód jogi személyre vonatkozőan a

bejegyzés napjáva|, illetve a jogi személy á|ta| az átalakulás időpontjaként

meghatfuozott nappal végleges vagyonméľleget kell készíteni.

tr. A beteľjesztés Índoka

A harom hasonló feladatot ellátó taľsaság feladatellátásának átgondolása, tĄraszabá|yozása

vált sztikségessé, u így eléľni kívánt péĺlzjgyi, vezetési.szeľvezési és közvetlen fulajdonosi

előnyök érdekében.

Az ĺlsszeolvadás, mint alapítói döntés a legfőbb szerv, a Képviselő-testiilet dĺĺntését igényli.

trI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A dtintés célja, hogy a hasonló tevékenységet folytató taľsaságok egy tarsasági foľmában

hatékonyabban tudjanak mfüöđni, és az egységes feladat ellátás megvalósítását követően a

cégjogilag is rendezettek legyenek a taľsaságok.

AZrL alaptőkéje 5.000.000 Ft lesz.

Az ĺlsszeolvadással kapcsolatos 2014. december 31-i foľdulónapi, a hatályos magyaÍ

számviteli törvény előírásaival össz}rangban elkészített vagyonméľleg-tervezetnek, vďamint a

végleges vagyonméľlegnek a könywizsgźůatźtta és aľ.ő| kĺinywizsgálói vélemény

kibocsátásĺáľa biztosított 850.000 eFt + ÁFA osszegtĺ megbízási díj melynek fedezetét a

táľsaság kö ltsé gveté se tarta|mazza.



Azźłta|akulással kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítésére a JKH Nonprofit Kft. általanos
jogi képviseletét kéri fel.

A döntésnek pénziigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi rendelkezések

A Képviselő-testtilet döntése a Polgĺĺľi Töľvénykönyvľől sző|ő 20|3. évi V. törvény 3:41. $

(1) bekezdésén, az egyes jogi személyek átalakulásráľól, egyestilésérol, széŤĺźl|ásarő| szó|ő

2013. évi CL)o(VI. tv, valamint a Magyarországhe|yi önkormanyzatfuő| szó|ő 201l. évi.

CL)ooilX. tv. |07 . $-ĺán alapul.

Fentieknek megfelelően kéľem a Képviselő-testiilet döntését.

H.ł,rÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvĺselő.testĺilet, mĺnt a JóHír Józsefuáľosi Médĺa, Rendezvény és Galéria Ktĺzpont
Nonprofit Kft. és a Jĺízsefuáľosi Köziisségi Hlázak Nonpľofit Kft. eryszemélyes

tulajdonosa, alapítóĺ jogktiľében eljárva rĺg5ĺ dłint' hogy

l. a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. és a
Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. osszeolvadjon 20|5. augusztus l.
napjátő|, és zártkoruen miĺködő nonpľoťrt ńszvénytźlrsaság foľmában mfüödjĺin
tovább. AzÍt. alaptőkéje 5.000.000 Ft.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 20|5. februáľ 19.

2. az 1. pontban említett ĺisszeolvadáshoz sziikséges vagyonmérleg-tervezetek
elkészítésének foľdulónapj a 201. 4. december 3 l .

Felelős: polgármester

Hatándő: 20| 5. februaľ 1 9.

3. felkéľi az cjsszeolvadással érintett tarsaságok ihgyvezetőit az átalakulási terv

elkészítésére, amely tarta|mazza a vagyonmérleg-tervezęteket és a vagyonleltĺĺľ-

teľvezeteket, valamint a létesítő okirat-tervezetet. Megbízza az összeolvadással éľintett

tarsaságok vezeto tisztségviselőit, hogy egymással egyĺittmfüödve a vagyonmérleg és

vagyonleltźn-tewezeteket, valamint az egyesülési döntés meghozata|źůloz sztikséges

egyéb _ jogszaba|y áIta| meghatźrozott vagy a legfobb szervek áIta| előirt- okiratokat,

valamint az egyesiilési szeľződést készítsék el.

Felelős: polgármester' Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. ügyvezetóje, a JóHíľ
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 20|5. ápľilis havi ülése. 
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4. az l. pontban foglalt ĺisszeolvadással kapcsolatos 2014. december 31-i fordulőnapi, a

hatalyos magyar számviteli töľvény előíľásaival összhangban elkészített

vagyonmérleg-tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek a kö,nywizsgá|atáľa
és arról könywizsgálói vélemény kibocsźúásźtta a MB-Tax Kft-t (székhely: 1061 Bp.,

Andrássy Ĺ|t 43.'Nýlvantartási szám: 002650, KönywizsgáIő: Zsővár Beatľix, tagsági

igazolvany szĺím: OO7t69) bízza meg 850.000 g Ft + Ár.a ĺisszegben, felkéri az

Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. ügyvezetojét a megbízétsi szerződés

megkötésére.

Felelős : Józsefu arosi Ktjzĺissé gi Hazak Nonprofi t Kft . ügyvezető

Hatáľidő: 2015. februar 25.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ
tiryosztály, Pénzügyĺ ÜgyosztáIy, JKII NonpľoÍit Kft., a JĺóHír Jĺózsefváľosi Médĺa,
Rendezvény és Galéria Kiizpont Nonprofit Kft.

Budapest, 2015. februáľ 3. ,ĺ?.|fu
Dr..TŚócsis Máté

Törvényességi ellenőrzés :

I)anada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásápól:
tt /; I.

ĄĄ,M't^+,ĺ/ĺ,,Ą
dr. Kovács G@riella

a|jegyző

polgármester


