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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Ké iselő.testülete számara

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet az egyes jogi személyek átalaku|ásźnő|, egyestilésérő|, szétvtiásaról
sző|ő 2073. évi CL)O(VI tĺirvény 2.s Q) bekezdésének megfelelően első alkďommal dtlntĺjtt
aról, hogy a jogi személy (a továbbiakban a Kisfalu Kft.) milyen más jogi személy típusba,
gazdasági tláľsaság esetén foľmába alakuljon át, ennek megfelelően a 45/20|5. (II.19.) szám,tl

hatźrozatáva| döntĺĺtt anő|, hogy a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjátőI zar:tkorij
részvéĺytáľsaságként működik tovább. A zrt. alaptőkéje megegyezik a KISFALU Kft.
törzstőkéjével.

A hivatkozotĺ torvény 2. $ (3) bekezdése alapjrĺn a Képviselő-testĹileti meghatározta a
vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, döntött a ktinywizsgá|ő szeméIyétó| és megbízta a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti tilés időpontja:2015. ápńlis 16. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Kisfalu Józsefváľosi Varyongazdálkodó Kft. társasági
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Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőforľás Buottságvéleményezi

Határozati javaslat a bizottság szétrrźtta: A Vĺáľosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság
iavasolia a Képviselő-testĹiletnek az előteries ztés męgtźrgya|źÉźLt..
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Kisfalu Kft. tigyvezetését az źúala]ę,ilási terv, valamint az átalal<lllási döntés meghozata|źlhoz
szĹikséges egyéb - jogszabá|y á|ta| meghatźnozott vagy a dontéshoző szerv á|tal e|t5írt -
okiratok elkészítésével.

A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjának 2014. december 31. napját hatźtrozta meg. Az
átalakulással kapcsolatos, a hatályos számviteli tĺirvény előírásaival összhangban elkészített
vagyonmér|eg-tervezetnek, vagyonleltaľ-tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek
és a végleges vagyonleltáľnak a könywizsgěiatźra, és arľól kĺinywizsgálói vélemény
kibocsátásaľa a Tolnai Consulting Kĺinywizsgáló és Könyvelő Kft. került megbízásra.

A tĺiľvény 2. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a d<intéshoző szew az ź./ralaktůásrő|
két alkalomm aI hatźr o z.

A második alkalommal az igyvezetés á|ta| elkészített átalakulási tervről szfüséges dĺinteni'
mely magában foglalja az átalakuló jogi szemé|y vagyonméľleg-tervezetét és az azt
alźÍźlmasztő vagyonleltár-tervęzętét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonméľleg-tervezetét
és vagyonle|tźtr-tervezetét, a jogutód jogi személy létesítő okiratának, a|apszabá|yźnak
tewezętét.

Az igyvezetés az átalakulási tervet a törvény előírásainak megfelelően elkészítette, és a
Képviselő-testĺilet e|é terjeszti döntés meghozatala céIjábő|, me|y az előterjeszés 1. sz.
mellékletét képezi.

A Képviselő-testiiletnek a második dĺjntés alkalmával az a|ábbia|<ről szfüséges döntenie:

az źúalaku|ási teľvről, mely azalábbiakat foglalja magában:
a) Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat egyszemélyes tulajdonost a

jogutód zrt. tervezett jegyzett tőkéjéből megillető vagyoni hźnyadélt,
b) a vagyonméľleg-tervezetek, vagyonleltar-tervezetek, és az ahhoz kapcsolódó

könywizsgálói j elentést,
c) a jogutó d zt. a|apszabá|yáú.

Těljékoztatom a Tisaelt Képviselő-testiiletet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező
átalakulási tervet és annak mellékletét képező vagyonméľleg és vagyonleltár tewezeteket a
Kisfalu Kft. Felügyelőbizottsága 2015. április |3-źľ' tźtrgya|ja meg, és annak jelentését
pótkézbesítésként terj esztem a Képviselő-testület elé.

Tájékoztatom a Képviselő-testĹiletet, hogy átruházott hatáskörben e|járva az Igazgatőság
tagjaiľól, a Feltigyelőbizottság tagjairól és a könywizsgáIő személyéľől szükséges személyi
döntéseket a polgźlrmester jogosult megtenni.

II. A beterjesztés ĺndoka

A gazdasági tráľsaság átalakulásáról való döntés a fulajdonosi jogokat gyakorló hatáskĺjrébe
tartozik, ezért a Képviselő-testtilet a dĺlntés meghozatalaľa jogosult.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja: az átalakulásról hozott első fulajdonosi dĺintést követően a töľvény
ľendelkezéseivel összhangban a második tulajdonosi döntés meghozatala.



Aza|aptőke meghaladja a Kisfalu Kft. tĺiľzstőkéjét, ennek érdekében azźia|aku|ás keretében a
KISFALU Kft. jelenlegi 161.630.000,- Ft összegű töľzstőkéje az eľedménýaľtalékĺĺnak
teľhére a külĺjnbözet ĺisszegével megemelésre keľül.

Iv. Jogszabályiköľnyezet

A Képviselő-testĺilet dĺjntése aZ egyes jogi személyek átalakulásaról, egyesüléséľől,
széNá|ásźról szóló 201'3. évi CL)O(VI törvény 2. $ (l) bekęzdésén alapul.

Fenti eknek me gfel el ő en kérem az a|ábbi hatźlr ozati javaslat e l fo gadását.

HATÁROZ^TIJAVASLAT

L A Képviselő.testület, mint a KISFALU Józsefuárosĺ Varyongazdálkodó Kft.
eryszemélyes tulajdonosa tulajdonosi jogköľében eljárva úry diint' hogy a táľsasági
formaváltás érdekében hozott első dłintést, a 4512015. (II.19.) számú képviselő.testüIeti
hatáľozat 1. pontját' tinálló határozatta| az a|áł,bbiak szerint módosítja:

1. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjátó| zártkoru ńszvénytźrsaságként miiködik. A
jogutód zrt. a|aptőkéjét 162.000.000,- Ft cisszegben źilapítja meg. Ennek éľdekében az
átalakulás keretében a KISFALU Kft. jelenlegi 161.630.000,- Ft ĺisszegú torzstőkéje az
eľedménýaľtalékanak teľhéľe a különbözet összegével megemelésre keľiil.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|5. április 1 6.

il. A Képviselő.testiilet, mĺnt a KISFALU Jĺózsefuáľosi Vagyongazdálkodĺí Kft.
egyszemélyes tulajdonosa tulajdonosÍ jogkiiľében eljárva riry dtint' hogy

1. elfogadja ahatźrozat 1. mellékletétképezó, az átalaku|ó jogi személy, azaz a Kisfalu
Józsefuaľosi Vagyongazđá|koďő Kft. átalakulási tervét, és annak mellékletét képező
vagyonmérleg.tervezetét, vagyonleltar-tewezetét, a jogutód jogi szemé|y (nyitó)
vagyonmér|eg-tewezďét, vagyonleltĺĺr-tervezetét, az azok,hoz kapcsolódó
kcinywizsgálói j elentéssel együtt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20| 5. április 1 6.

2. a) elfogadja ahatátrozat 2. mellékletétképezőjogutóđ jogi személy alapszabályźú.
A létĘĺivő zrt. cégneve: Zartköruen Mfüödő
Részvénýarsaság, rövidített neve: Zrt., székhelye: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., a táĺsasźry alaptőkéje 162.000.000,- Ft, mely azonos
mértékiĺ készpéĺubetétből á||, a táĺsaság alaptőkéje |62 db 1.000.000,- Ft névéľtékú,
névre szóló töľzsrészvényből áll.

b) fe|hatalmazza a Társaság ügyvezetojét (Igazgatősźry elnökét) az egységes
szerkezętll a|apszabá|y elkészítéséľe, felhatalmazza a polgáľmesteľt az egységes
szetkezeťu a|apszabźiy a|źirásźna, valamint a felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét
(Igazgatőság elnökét) a sziikséges cégjogi intézkedések megtételére.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Haténido: a) pont esetén 2015. április 16., b) esetén cégiogi előírások a|apjtn



A diintést végrehajtálsát végző szervezeti egység:
Ugyosztály, Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. április 08.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada.Rimán Edina

iegyző
nevében és megbízásából

Vt'rVL
Dr. Balla Katalin

jepyzői kabinetvezető

Gazdálkodási Ugyosztáiy, Pénzĺigyi

/Ĺ

ť2t'

->
dr. KocsišĺMáté



KISFALU Józsefvárosi Y agy ongazdźtlkodó Korlátolt Felelősségű Taľsaság
Atalakulási Terve

Áľa.r.^łrul.Ásl TERv

A KISFALU JózsefuárosiYagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság eryszemélyes tagjĺának tagsági
jogait gyakorló Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő- testtilete 45/20|5
(II.19) szźtmű alaptói l:o;tźnozatátval - az ügyvezetésnek a tiársaság felügyelő bizottsźrya által véleményezett
előterjesaése a|apjźlĺ - a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdźł|kodő Korlátolt FelelősségÍĺ Táľsaság
átalakulásáva|egyetértettaza|źtbbiakszeľint:

Azáúa|aku|ás utráni társaságiforma: záľtköríĺen mÍĺködő résnénýźtrsaság(7rt.)

A vagyonm ér|eg-terv ezetek fordu l ón apja: 20 1 4 . dec ember 3 1 .

Azátta|aku|ással kapcsolatos, a hatályos számviteli törvény e|őírźsaiva| összhangban elkészített varyonmérleg-
tervezetek, vagyonleltaľ-tervezetek, és az ahhoz kapcsolódó kĺĺnywizsgálói vélemény elkészítésével
megbízott könywizsgáló: Tolnai Consulting Könywizsgáló és Könyvelő Kft. (székhelye: 1043 Budapest
Aradi u. 43., cg.: 01-09-878862, kamarai nýsz: 004141, képviseli: Tolnai István könyvvizsgáló, kamarai
nýsz:002532).

A Képviselő-testi'ilet egyidejűleg felkéte a KISFALU JózsefuárosiYagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségĺĺ
Tĺársaság ügyvezetését az źLta|akulási terv, valamint az áta|akulźlsi döntés meghozata|áthoz szükséges egyéb
okiratok elkészítésével.

Jelen átalakulási terv az egyes jogi személyek átalaku|ásárőI, egyesiilésérő|, szétváiásźlről szóló 2013. évi
cLxxVI törvény 3. $ bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a következőkettarta|mazza..

- az átta|akuló kft. vagyonmérleg-tervezete, és az azt a|áúámasztó vagyonle|tttr-tervezet, könywizsgálói
j elentéssel a|źúźtmasfu a,

- a jogutód zĺt. nyitô vagyonméľleg-terłezete, és nyitó vagyonleltĺáľ-tervezete, könywizsgálói jelentéssel
a|źúźlmaszťva

- a jogutód zrt. |étesito okiľatának tervezete,
- atagkéntrészt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás tervezete,
- a tőkeszerkezet átrendezésének okai, és megvalósításźnak módja,
- a pótlólagosan teljesítendő varyoni honájźm|ás.

I. Az átalakutó kft. vagyonméľleg-tervezete, és az azt a|átálmasztó vagyon|e|tár-tewezet

Azźtta|aku|ő gazđasági ĺĺrsaság főbb adatai:

Cégneve: KISFALU JózsefuárosiYagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
C é g egy zékszźtma: 0 1 -09 -2 6 5 4 63
Székhelye: 1083 Budapest, Losonci u.2.
Tagjai: Budapest Főváľos VItr. keľület Józsefuárosi onkormányzat
Töľzstőkéje: 1 6 1.630.000'- Ft
A társaság ligyvezetoje: dr. Pesti Ivett, Kovács ottó

A KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségiĺ Társaság fiiggetlen könywizsgálő źL|Íal'

ellenőrzött zfuó vagyonmérleg- ter,ĺezetét, és vagyonle|tźr tervezetét az źńa|a|<Lllási terv l. és 2. számú
melléklete tarta|mazza.

II. A jogutód zľt. nyitĺĎ vagyonméľ| eg.tervezete, és vagyon|e|tár-tenĺezete

A jogutód gazdasźryi társaság főbb adatai:

Cégneve... .....Zźńköruen Működő Részvénýársaság



KISFALU Józsefuárosi Y agy ongazdźtlkodó Korlátolt Felelősségű Tĺĺľsaság
Atalakulási Terve

Székhelye: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
Tagjai: Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat
Alaptőkéje: 1 62.000.000,- Ft

A jogutód Zátrtköruen Miĺködő Részvénytĺáľsaság fi.iggetlen
könyvvizsgáló által ellenőrzött nyitó vagyonméľleg-teľvezetét, és nyitó vagyonleltár-teryezetét az źLta|aku|ási
teľv 3. és 4. számú melléklete tarta|mazza.

m. A jogutód zrt.|étesítőokiľätának tewezete

A jogutód Zärtkiruen Miĺködő Részvénýársaság alapszabźńyának
tewezetét az źúalakuliźtsi terv 5. számrĺ melléklete tarta|mazza.

IV. A tagként ľészt vennĺ nem kívánó személyekke| való elszámolás tewezete

A jogutód zĺt. egĺszemélyes tagja változat|anul Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat. A
társaságba új tag nem lép be.

V. A tőkeszeľkezet átľendezésének okait, és megvalósításának mĺódját

Az áia|aku|ással egyidejűleg új tag nem lép be a tĺársaságba. A tĺĺrsaság egsĺszemélyes tagjďrészvényese
vá'|tozat|anlll a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat. A Társaság a számviteli törvény
szerinti beszámoló méľlegében kimutatott eszközeit és k<itelezettségeit nem éľtékeli át.

A létľejövő társasági részvények szátmának és nagyságának optimális meghatározása érdekében a jogutód
társaság alaptőkéje 162.000.000,- Ft összegben kerül megJlatźtrozásra. A jogelőd kft. törzstőkéjét meghaladó
370.000'- Ft-ta| az alaptőke a jogelőd tĺáľsaság eredménýaľtalékának terhére megemelésre kerüI.

vI. Á. pótlólagosan te|jesítendő vagyonĺ hozzájáru|ás

A jogelőd kft. törzstőkéjét meghaladó 370.000,- Ft-tal az a|aptőke a jogelőd tarsaság eredménýaľtalékának
terhére megemelésre kerĺil. Pótlólagos befizetésľe nem kerül sor.

Kelť Budapest,

Mellékletek:
1. sz. melléklet-KISFALU Kft. vagyonmérleg-tervezete
2. sz. melléklet _ KISFALU Kft. vagyon|e|tár-tervezete
3. sz. melléklet _jogutód zÍt. vagyonmér|eg-tervezete
4. sz. melléklet - jogutód zĺt. vagyon|e|táĺ-tervezete
5. sz. melléklet _ jogutód zĺt. a|apszabáiya

dr. Pesti Ivett
igyvezető



zÁnľronunľ nĺurono nÉszvľľľyľÁnsa.sÁc
ALAPSZAľÁĺ,yĺ.

Budapest Főváros VIII' kerĺĺlet Józsefuáľosi onkormányzatrésnlényes a következők szerint źilapítjamegaz
alábbi eryszeméýes z.íľtkörÍÍen működő részvénytars aság a|apszabźúyźĺt:

1. A táľsaság cégneve, székhclyc, tclephclycĺ' Íióktelepeĺ

1.1. A táľsaság cégneve: ........Zártkôríĺen Míĺködő Részvénytáľsaság

A tárcaság ľövĺdített cégneve: ...... ZÍt.

L.2. 
^ 

tárcaság székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

A társaság központi tigyintézésének helye: 1084 Budapesą iľ u. 8.

1.3. A Ĺáľsaság telephelyei:

1084 Budapest, Őr u. 8.
1 084 Budapest, TavaszmezÍ5 u. f .

1081 Budapes| Kiss József u. 19.

1084 Budapest, Auróra u. 12.

1084 Budapest Auróra u. 19.

t086 Budapest Karacsony Sĺíndor u. 25.
1084 Budapest Német u. 17-19.

2. A társaság ľészvényese

Cégnév: Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefrarosi Önkormányzat

Cégegyztksám (nyilvĺíntart{ĺsi szám): 7 3 57 L 5

SzékÍrely: 1082 Budapest, Baľoss u. 65-67.

Képviseletre jogosult neve: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

Lakcím: 1088 Budapest'

3. A táľsaság tevékenységĺ kłiľei

3.1. A társasĺíg alapvető tevékenysége a keriileti iinkoľmányzati varyonrendelettel összhangban és a
Budapest Főváľos Ým. rcrĺilet Józsefrłĺrosi onkormrányzatta| kötőtt szerződések a|apján a kerÍileti

önkormĺányzati varyon hasanosításą éľtékesítése és az az.za| való gazdźikodás (önkornrányzati

vagyongazdálkodás).

3.2. A társaság tevékenységi körébe tartozik a MaryaroľszĄ he|yi önkoľmĺínyzatairól szóló f0I1. évi
cLx)oO(. törvény 23. $. (5) bekezdés 1. ponda szerinti helyi közutďĹ kiizterek és parkok kezs|ése,

fejlesztése és tizemeltetésą 3. pon{ia szerinti parkolás-iizemeltďés, 14. pontja szerinti önkomrányzati lakas.

és helyiséggazdálkodas, amelyet a üírsaság aza|apítő fulajdonosi jogai gyakorlásában való közľeműködöként

|źLte|.

3.3. A,tĺĹrsaság tevékenységĺ kiiľei TEÁOR'O8 besoľolrfu szerinť

Főtevékenys ég: 6832' 08 Ingatlankezelés

Egy éb tevékenységi körök :



4l.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
4I.f0,08 Lakó- és nem lakó épĺilet építése
42.|I ,08 Út, autópálya építése
4f .I3 '08 Híd, alagút építése
42.f|, 08 Folyadék szźúlrítősźna szolgáló közmÍĺ építése
42.ff ,08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99,08 Egyéb m.n.s. építés
43.l1 '08 Bonüás
43.If ,08 Építési terület előkészítése
43.2|, 08 Villanyszeľelés
43,2f ,08 Yíz-, gźz-, fütés-, légkondicionáló szerelés
43 .f9, 08 Egyéb épü|etgépészeti szerelés
43.3l '08 Vakolás
43 .32, 08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 '08 Padló-, falburkolrás
43.34, 08 Festés, üvegezés
43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.9 1' 08 Tetőfedés, tetőszerkezęt-építés
43.99,08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.4I ,08 Kcjzúti áruszá||itás
49.42,08 Költöztetés
52.10 '08 Raktározás, táro|ás
52,f| ,08 Szárazfü|di szá||ítźst kiegészítő szo|gźitatás
52.f4, 08 Rakománykezelés
62.0 I, 08 Számítógépes progľamozás
6f ,0f , 08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6f .09 ,08 Egyéb információ.technológiai szolgáltatlás
63 . 1 l' 0 8 Adatfeldolgozás, web-hos zting szo|gá'|tatás
63.99 '08 M.n.s egyéb információs szo|gźĺ|tatás
64.fa, a8 Vagyonkezeiés /ho|diný
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 '08 Saját tulajdonri, bérelt ingatlan bérbeadiása, iizemeltetése
68.3 l'08 Ingatlanügynöki tevékenység
69.20, 08 Szamviteli, könywizsgálői, adőszakértői tevékenység
70.21, 08 PR, kommunikáció
7 0 .22, 08 Üzletviteli, egy éb v ezetési tanácsadás
71. 1 l'08 ÉpíÉszméľnđki tevékenység
II.LŻ ,08 Mérnöki tevékenység, míĺszaki tanácsadás
7 |.f0, 08 MÍĺszaki vizsgźiat" elemzés
73.l l '08 Reklámügynöki tevékenység
73.I2,08 Médiareklám
74.90,08 Y.'.'. eryéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.3f ,08 Epítőipari gép kölcsönzése
77 '39 '08 Egyéb gép,tźtgyi eszköz kölcsönzése
80.20 '08 Biaonsági ľendszeľ szo|gáitatás
8 1. 1 0'08 Epítményuzemeltetés
8 1.2 1'08 Altalános épületĺakarítĺás
81 .22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítrás
81.29 '08 Egyéb takarítĺĺs
8 1.30'08 ZöldterĹilet-kezelés
82. 1 1' 08 osszetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 '08 Fénymásolás, eryéb irodai szolgáltatĺás
82.9 1'08 Követelésbehajtĺás
82.99,08M.n.s.egyébkiegészítoilz|etiszo|gźitatás
85.60 '08 oktatást kiegészítő tevékenység
3.4. A társaság hatósági engedéIyhez kötött tevékenységet nem folytat. Amennyiben ennek ígénye felmerül,
úgy ilyen tevékenység azafiavonatkozó kiilön engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.



4. A társaság műkiidésének időtartama

A Ĺáľsaság időtartama: határozatlan.

5. Á társaság alaptőkéje

5.1. A tiársaság alaptőkéje 162.000.000,- F| azaz százhatvanĺaźtmillió forint, amely 162.000.000,. Ft, azaz

százhatvankétmillió forint készpénzből áll, amely az a|aptőke I00 szźaa|éka.

5.2. A részlłénýársaság alapíĹásakor az a|aptőke teljes összege a társasźą pénzforga|mi szám|áján

rendelkezésre á||, az a|apítő źtllta| befizetésľe került. A készpénzbetét t00 száza\éka az áúvenni vállalĺ
részvények névértékének.

5 . 3 . Részvények száma : a pénzbelí hozzźĘźru|ás után: 1 6f db.

5.4. A társaság alaptőkéje |6f darab 1.000.000,- Ft névértékű névre szóló torzsréswényből áll.

5.5. A részvények e|őá||ításának módja: nyomdai úton történik.

5.6. A részvények kibocsátási értéke megegyezik arészvények névéľtékével.

6. A nyeľeség felosztása

A részvénýársaság saját tőkéjébol a rész:łényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a
társaság fennállása a|att a Potgáľi Tĺiľvénykĺinyvről szóló 2013. évi V. t<irvényben (Ptk.) meg}latározott
esetekben és a tárgyévi adőzott eredményből, illetve szabad eredménytarüalékkal kiegészített tárgyévi
adőzott eredményből teljesíthet. A felosztható és a kőzgyű|és által felosztani rendelt eredményből a
részvényest arészvénye névéľtékével arányos osztalék illeti meg.

7 . Lz a|apítói (ľészvény esi) hatńrozat

A közgy(i|és hatáskörét az alapítő gyakorolja. A közgyű|és hatáskörébe tartozó kérdésekben az a|apitő
írásban hatźroz és a d<intés azligyvezetéssel való közléssel válik hatá|yossá.

8. Az igazgatősźlg, a v ezérigazgaltő, a képviselet

8.1. A társaság ĺig;rvezetéseként hrĺrom főből álló igazgatóságműködik és azigązgatóság tagiai képviselik a
társaságot.

8.2. Az igazgatősźry tagait, és az igazgatóság elnökét a társaság részvényese bízza meghatźrozatt időre. A
vezető tisztségvise|ő a tźtrsaság iigyvezetését megbizźsi jogviszonyban |éltja e|.

8.3 . Az igazgatóság tagsai:

Név:

Lakcím:

A megbizatás kezdő időpontja:

Amegbízatás |ejźrta:

Név:

Lakcím:

A me gb ízatźls kezdő időpontj a:

A megbizatlás lejrárta:



Név:

Lakcínr:

A me gb ízatás kezlő időpontj a

A megbizatás |ejźrta:

9. Cégieryzés

9.1. A tĺĺrsaság cégsegyzése akként történik, hogy a cég géppel vagy kézzs| e|óírt, előnyomott vagy

nyomtatott cégneve alá

a.) az igazgatőság tagjai önállóan'

b.) az igazgatőság elnöke á|ta| felhata|mazott két munkaváIlaló - a felhatalmazás szerinti íigyekben és

korlátozással - egytittesen

irja a|á a nevét a hiteles céga|áírźsi nyilatkozatoknak megfelelően.

9.f . Az önálló cégsegyzésrejogosultak:

Név:
Név:
Név:
Név:
Név:

1 0. F.eliigye|őbizottság

10.1. A társaságnál 3 tagű felügyelő bizottság mĺĺködik. A feltig1relő bizottságtagJaités elnökét atársaság
részvényese bízza meghatározott időre. A felĺ'igye|ő bizottság tigyrendjét maga á"||apítja meg'

| 0 .2. A felügyelőbizottság tagsai:

Név:

Lakcím:

A me gbízatás kezdő iđőpontj a:

A megbizatáls tejárta:

Név:

Lakcím:

A me gbízatźts kezdő időpontj a:

Amegbizatás lejáľta:

Név:

Lakcím:

A me gbízatás kezdő időponf a:

A me gbizatźts lej ĺáľta:



11. Ktinywizsgálĺó

Cégnév:

Cégsegyzékszám:

Székhely:

A könywizsgźiat e|végzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai ny i|v éntartźtsi száma:

Lakcím:

A megbizatás kezdő időpontj a:

Amegbizrtás lejĺáľüa:

12. A táľsaság megszűnése

A társaság jogutód nélkiili megsziĺnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a
részvényest illeti meg.

13. Eryéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a tĺársaságot kötelezi ana, hog7ĺ közleméný tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

I4.f . A je|en a|apszabźtlyban nem szabä|yozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest,2015. ápľilis ....

alapító/részvényes

Ellenjegyezte:


