
xö zszoĺcÁr,ľĺ.ľÁ sI s zERzouB s

(mtódosításokkal erységes szeľkezetben a 2015. máľcĺus 4. napján a|áńrtkőzszo|gáltatásĺ
szelződéssel)

amely létreji'tt egyrészről a

Budapest ľ'őváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Önkoľmányzat (székhelye:lO8Z Budapest'
Baľoss u. 63-67; adószíma: 15735715-2-42; törzsszĺĺm: 7357|5;
bankszámlaszźtm:. ..; statisztikai szĺím: |57357t5-84|t-32|.0|; képviseli:
dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint Közfe|adatGazda, . a továbbiakban: ,,Megbíző,,

másrészľől a

Jĺízsefuáros Közłisségeiéľt NonproÍit Zrt. (cégegyzékszźtm: 01-10- 048493; adőszźlm:
253|3433-2.42, bankszźtrĺdLaszém: ....... képviseli: Kovács Baĺbara
igazgatőság elnöke), mint közszo|gá|tatő/megbizott (a továbbiakban: Közszo|gźt|tato), a
továbbiakban: Közfeladat Szolgáitatő,

a továbbiakban egyiittesen ,,Szerződő Felek ,,kőzött az a|ábbi feltételek alapjan:

nĺozlĺrÉ'ľ\IYEK

1.1 Az onkormónyzat cělja, hogl a helyí iinkoľmdnyzatokról saíló 2011. éví CDffi(D(
tiirvény 23. s o bekezdésében foglalt turizmussal, gĺermekjólěti szolglíltatásokkal,
kijanűĺvelődési feladatokkal, keriiletí sport és szabadídősport támogatdsdval, valamint
nemzetÍségí ügłekkel kapcsolatos önkormónyzatÍfeladatokat a Közf,eladat Szolgdkató llússa
eL A Közf,eladat Szolgtźltató ezen közszolglűltatásí feladatokat a Budapest Jóaefvárosi
onkormdnyzat vaglondról ěs a vagrcn felettÍ tulajdonosí jogok glakorlúsúról saíló
66/2012. (ruIfi) iinkormdnyzatí ľendelet 3. melléklet alapjdn kízdrlőIagos joggal látja eL
Ezen túImenően a Kii4feladat Szolglűltató az önkormónyzat közmíívelődésífeladataíról saíló
81/2011. (XII.22.) iinkormónyzati rendelet l. melléklete alapján kijuníĺvelőděsifeladatokat
ellótó gazdas ógi tórs asúg.

|.2 E közszolgáltat^i feladatok ĺáltalanos gazdaséryi érdekíĺ szolgá|tatźlsnak minőstilnek.
Felek rogzitik, hogy jelen megállapodĺásukat az Európai Unió mfüödéséľől sző|ő szerződés
106. cikke (2)bekezdésébęn foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett kötik meg, úgy,
hogy jelen Szeľződés megfeleljen az abban előírt követelményeknek.

|.3 Felek rögzitik' hogy a jelen szeruődés taľtalma és tngya megfelel aMagyarcrszág
helyi önkorményzataiľól szóló 201t. évi CLX)O(IX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a
közbeszerzésekről szőlő 20|5. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az
éilanháńarrźsľól szóló 20||. évi CxcV. töľvény, az egyestilési jogľól, a közhaszĺltl
jogálIásról, valamint a civil szeľvezetek mfüödéséről és tamogatasaĺő| sző|ő 20||. évi
CDO(V tv, és a Polgĺĺľi Törvénykönywől szóló 20|3. évi V. töľvény előíľłásďnak.
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I.4. Felek e jogszabáLyok ľendelkezéseivelösszhangban kötik meg aSzerződést.

sZE,p..7'őDÉs ľÁncya.

2.1. Felek rijgzítík, hogl a jelen szerződés túrgĺa az alóbbí iinként vdIIaIt és kiitekző
feladatok elldtós a (egĺ ĺittes en Közf,eladot) :

2.1.1. Üditltetés szervezés a Maglarkúton talőlható erdeí Ískola tekintetében _ különijsen
oktatósi-nevelési intézmények tanulóínak Erdei Iskola jellegíí turnusokban tijrténő
táboroztatősa, a hětvégí csoportos kírándultúsok fogadósa, a józsefvárosi íntézmények
kiiztÍsztvíselőínek és közalkalmazottainak iidĺiltetése, a kúptalanfiiredi głermektóborban
idény jelleggel, a jóaefvórosí kiirnevelési intézményekben tanuhí glermekek csoportos és
turnusos ĺidĺiltetěsének szervezése, a jórsefvórosi szocílűlÍs íntézmények elldtottjaínak
üdiiltetése, a józsefvdrosí kiizalkalmazottak és köztísztvíselők csalddí ěs felnőtt
üdíiltetés ének s zervezése.

2.1.2. Józsefvdrosí oktatdsí-nevelésí íntézmények tanulói részére nyóri szabadídő
foglalkozlűs szervezése étkezés bÍztosítlĘsdval

2. 1. 3. SzocítúIis gondoskodtűs kiiréb en a kiivetkezők tekíntetében :
a) adomdnyok glűíjtése, fogadúsa, osztdsa,
b) foglalkoztatds elősegítésével kapcsolatos feladatok elldtdsa,
c) iskolai felkészítés, tanfolyamok

2.1.4. Kulturdlis, kiiunűĺvelőděsi és turíunussal kapcsolatos feladatok elldtdsa k?irében a
köv et kezők te kinteté b en :
a) szab adidő fo glalkoztźs, késa égfej leszÍés,
b) kiiziisségi színtéľ,
c) zlűs zllí gy íĺjtemény, mííkijdtetěs e,

d) Jóaefvárosi Galéria mííködtetése,
e) rendezvények szervezése.

2. 1. 5. Ker iileti kijzéleti lap, i)nkormónyzati honlap műíkiidtetěs e tekíntetéb en :
a) keriiletí k?jzéletí lap míÍkiidtetése,
b) PR tevékenység, kommunikdcíó.

2. 1. 6. Helyi vlÍllalkozlźsfejlesztés segí.těsével kapcsolatos feladatok

2.1.7. Sporttal és szabadÍdős rendezvěnyekkel kapcsolatos feladatok ellótdsa kiirében a
helyszín biztosítlÍsu

2.I.8. Nemzetísěgi íiglekkel kapcsolatos feladatok ellótósa kijľében a nemzetÍségí
rendezvěnyek, ĺinnepek ľěszére helyszín biztosítása.

2.1.9. onkormdnyzatÍ honlap míĺködtetése, a jozsefvaros.hu honlap folyamatos
üze me lte té s e, fej le s zté s e.

2.1.10. Kúptalanfiiredi iiďiilő teriiletěn megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos
projektmenedamenti feladatok elldttĘs, a kívítelezésí munkólatok Jiglelemmel kísérése a
sziikséges nyílatkozatok megtétele.
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2.1.1L rÉnroz_B jelíífővlźrosi plźlydzaton elnyert tlűmogatlús alapjlźn II. Jlúnos Pdt pdpa
téren a program szerínt megvalósult csőszhóz fenntartdsa, a jdtszótérhez kiitődő kiiziisség
építő p rogramok megrendezése.

2.2.Fe|ekrögzítik, hogy Megbízó töľvénybenňgzitett feladatainak teljes köríĺ megvalósítasa
érdekében, Közfelađat Szolgáltatót bízza meg a jelen szerzódés 2.| pontja szerinti
szolgáltatasi feladatoknak klzarő|agharmadik személyek részére történő teljesítésével.

2.3.K?ĺzfęIadat ellátĺási helye, és ellátĺási teľülete

Felek r?igzítik, hogł Kii4feladat Szolglźltató afenti Közf,eladatok elldtlźstűt Budapest Fővdros
WII. keríilet közígazgatdsí teľíłletén végzí, az erdeí ískola, üdiiltetés elnevezésíÍ tevékenység
kívételéveL Az erdeÍ Ískola, íłdíiltetés elnevezěsíĺ tevékenység végzesének helyszíne
Balatonalruźdí.Klűptalanfiired (Balatonalmúdí Somfa u 1. 0114/5 hrs7, Balatonalmddí
Siróly u 8. 2721/16 hrsz) ílletve Veľőce-Magłarkút (1302/2 hrsa 091/1 hrsz, 090/6 hrsL,
090/3 hrsz., 1305/45 hrcz) helység területére terjed kL
A közfęladat nyújtrása nem kiziĺľólag a VIIL keriilet lakosaiľa terjed ki.

2.4. A Közfeladat Szolgáltató fudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt
Közfeladat ellátásához haszná|ataba vett vagyonnal a Megbíző onkoľmĺínyzat mindenkoľi
vagyonľendelete alapján megkötött haszrálati szęrzodésben megllatźrozott jogok illetik,
illetve kötelezettségek terhelik.

A közfeladat ellátĺísához szfüséges vagyonelemeket Megbíző kĺilön hasnéůati szerződéssel
adj a a Közfeladat Szol gáltató hasznźůatába.

3. Felek rögzitik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodasuk a Kbt. 9.$ (1) bekezdés k)
pont ka) / kb) alpontjában foglalt rcnőe|kezések alapjan nem minősiil közbeszerzési eljĺíľás
köteles tigyletkötésnek.

KoZsZ;oLcÁr,ľĺ.ľÁsI FELADAToK ELLÁTÁsÁľĺr
FINANszÍRoZÁsA

4.| Az onkoľmźnyzata2.| pontban meghatarozottfe|adatellőúźsźłlozszfüséges pénziigyi
fedezetet kompenzáció (fonásátadás) formájában biztositjaKözfe|adat SzolgáItatő részére az
ďábbi feltételekkel:

4.2. A szerződés 2. szźlmű mellékletében elfogadott feladatok között nincs
keretfinanszirozźls. A feladatokľa jóvĺĺhagyott költségtéľítés módosítĺísa a Megbiző döntését
igényli.

4.3. A Közfeladat Szolgáltató Kiizfe|adat ellátása ellenében a Megbiző á|ta| ťlzętett
költségtérítést úgy kell meghatłírozli, hogy az nyújtson fedezetet a Kôzfe|adat Szo|gá|tatő
jelenszerzóđéstngyátképezó feladatainak e||áúásasorán felmeľiilő összes indokolt közvetlen
és megfelęlően aľányosított közvetett költségeiľe, a szolgá|tat.ís folyamatos ellátasďloz
sziikséges és indokolt mfüödéshez szfüséges beľuházasi költségeiľe (továbbiakban:
Kozfeladata ellátas Költsége).
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4.4 A Költségtéľítés méľtékét je|en szerződés 2. Szĺímú Mellékletében (Költségtérítés
számítási módszere) foglaltak szeľint, forintban kell meghataľozni. A kiiltségtéľítés összege
2017. évtő|, |2 havi egyenlő összegú utalassal történik targyhő 05. napjáig a Kĺjzfeladat
Szolgáltató K&H Banknál vezetett 104033875052678|.70851009 bankszámlaszánára.

4.5. Közfeladat Szolgáltató a KöltségÍéntést |r'tzarő|ag a Közfeladat ellátas költségónck
ťtnanszirozásara jogosultéskötelesfelhasználni.

5.l. A nem a Közfeladat ellátás Költségének ťlnanszirozásara fęlhasznźůt, a Megbiző
költségvetése terhére kifizetett Költségtérítés tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót
visszďrzetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen méľtékben a Kifizetett
Ktiltségtérítés nem a Közfeladat ellátás Költségének finanszírozásárakerült felhasználĺĺsrĄ.

5.2. A nem szerződésszeruen felhasznált összeget Közfe|aďat Szolgáltató aMegbiző źita|i
tényleges kiťrzetés és a Közfeladat Szolgźůtatő áltďi tényleges visszaťtzetés között eltelt
időszakľa felszĺĺmított jegybanki alapkamattď növelten köteles visszafizetni.

5.3. A taľgyévben fel nem használt költségtérítés ĺisszegét aKozfeladat Szolgáltató köteles
visszautalni aMegbíző bankszrámlaszálm|ájaru" at.źlrgyévet ktivető év máľcÍus 31. napjáig az
elfogadott éves jelentés alapjan.

6.|. Felek aKozfe|adat Szolgáltató javaslata a|apjan a jelen szerzódés 1. számú mellékletét
képezí! ,,Szolgáltatasi Leírás'' elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni.
Megbízó _ a javaslat ismeretében és annak kézhez:léte|étó| számított 30 napon belül _
jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kémi, fiiggetlen szakértőket, illetve
könywizsgálót igénybe venni.

6.2 Megbiző köteles a Közfeladat Szolgáltatő 6.1. pontban rogzített íľĺĺsbeli javaslatrĺnak
elfogadásĺĺról, és a költségtérítés összegéről legkésőbb a tźlrgyévet megelózó év december 3 1 .

napjáig dönteni - a mindenkor hatályos vagyonľendeletében szabźůyozott hatĺĺsköri
szabá|yok,ła figyelemmel ., és döntéséľől köteles aKözfe|adat Szolgáltatót tajékoztatru.

6.3 Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 6.2 pontjában meghatarozotthatźtmapig nem
dönt, illetve a döntésľől elmulasztja a Közfeladat SzolgäItatőt írásban tajékoztatni, úgy
Közfeladat Szolgáltató jogosult a tfugyévben a tárgyévet mege|ózó Szo|géůtatasi Leíľások
a|apjáĺ a közfe|adat e||átást folytatni azza|, hogy az időarrínyos teljesítést fe|tételene a
koľrigált Költségtérítésre j ogosult.

FELEK rozoľľI ELsZÁMoLÁs, ľÁľÉ'rozľĺ.TÁsl KoTELEZETTSEG

7.|. Megbíző a tulajđonostól elvĺárható gondossággal az a|źtbbiakban szabźůyozza a
Ktizfeladat Szolgáltatóval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás rendjét, megkövetelve a
fęladatellátas folyamato s bizto sítasát.

7.2. A KözfeladatSzolgáItatő üíľgyévet mege|őzo év november 30. napjáig előzetes tizleti
tervet köteles készíteni, mely t.íjékoztató információkat tarta|maz az źúmeneti gazdálkodás
idejére. A Megbíző tÍľ:gyévi költségvetésének készítéséhez az adatokat tárgyév januĺár 05.
napjáíg kdteles megadni aMegbiző ĺinkoľmányzat részéte. A végleges iizleti teľvet tźlrgyév
februáľ 28. napjáig készíti el, melynek elfogadásaľó| a Megbizó Önkormőnyzat legkésőbb
miárcius 3|. napjáig dönt. A Közfeladat Szolgáltató az Í,lzl'eti tervének pénnlgyi tészét je|en
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szeruődés 3. szźtmű mellékletében foglďt taľtalommal' azilzleti teľv szöveges részét a jelen
szeruődés 4. szźmű mellékletét képezó éves jelentés taľtalmi elemeivel összÍrangban köteles
elkészíteni.

7.3. A Közfeladat Szolgáltató féléves beszámolót , a felévet követő hónap f5. napjáig az
tizleti terwel azonos tartalommď, a tewezett ađatok és a targyévi tényadatok
összehasonlitźsźpa| köteles beszĺmolót készíteni a jelen szetzódés 2.2 pontjában foglalt
feladatok telj esítéséről.

7.4. A Közfeladat Szolgáltató köteles a szĺĺmvitelében elkĺilönített nyi|vántntźtst vezeüri a
jelen szeruődésbęn foglalt, á|ta|a teljesített szo|gźitatźshoz kapcsolódó eszközökľől és
fonasokról, bevételekľől és ráfordítĺásokról, a szátmviteli törvény alapjan megllatźlrozott
sziímviteli politika szerint. A sziímviteli nyilvĺántaľĺísában az egyéb feladatait elkĺilönítetten
köteles nyilvantaĺtani.
Az elkiilönített nyilvrĺntaľtasban biztosítani ktiteles:

ajelen szerződésben foglaltfe|adat ellétás költségeinek és bevételeinek feladatonkénti
bemutatasát,

a költségtéľítésnek a feladatonkénti felhasznźt|äsát,

A Közfeladat Szolgźůtató fentiek figyelembevételével köteles a számvite|í szaba|yzatait a
je|enszerződéssel összhangban és sziikség szerint folyamatosan aktualizalni.

7.5. A Közfeladat Szolgáltató a feléves és az éves beszĺĺmolóval egyidejűleg üíjékoztatja
Me gbízőt az alábbiakľól :

- 60 napon tuli' lejáľt követelésekről,
. 60 napon tuli' lejĺáľt kötelezettségekľől, kiemelve a Nav és az ďkalmazottak felé
fennálló, |ejfut tartozásokat,
- atargyi eszközök állomanyáľó|, az analítikus nyilvrántartĺís alapján,
. fog|a|koztatottakÍétszámą
- folyamatban lévő peľes eljĺánásokľól, a per értékéről.

7.6. A Közfeladat Szo|gźltató a jelen szerződésben foglalt feladatokkal összefüggésben
éven tuli kötelezettséget csak aMegbíző elózetes döntése alapjánvállalhat.

7.7. A Közfeladat Szolgáltató Úeljesíti a koľmányzatĺ szektoľba sorolÚ eryéb
szervezetekľe vonatkoző adatszo|gáitatálsi kiitelezettségét a Megbiző és az Avľ..ben
m e gh atáľo zott címzett r észér e.

roznnnĺŰlroo i IGÉNYBEvÉľnr,n

8.1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult atta, hogy a je|en szetződésben foglalt közfeladat
ęllátísi kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több közremÍiködőt (továbbiakban:
Közremfüödő) vegyen igénybe, ha ezźita| a szoIgźtltatási k<itelezettségek teljesítésének
hatékonyságą illetve minősége j avul és/vagy költségei csölĺt<ennek.

8.2. Kłĺzfe|adat Szolgáltató a Közľemfüiidő teljesítéséért úgy felel, mintha sajétt maga
teljesített volna.

8.3. Közfe|adat Szo|gźtltatő és a Közremfüödők közötti szerződések ľendelkezései nem
lehetnek ellentétesek a jelen szeruődésben foglaltalĺĺkal.
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8.4. Kĺizľeműködő igénybevétele nem növelheti a tiímogatást.

1.5. A Közfeladat Szolgáltatő a Közremiĺköđőt a Kbt. ľendelkezéseinek megfelelően,
Beszerzési Szabźůyzata szerint köteles kivĺĺlasztani.

nvľ's JELENTÉS

9.1. Közfe|adat Szolgáltató minden tźltgyévet követő máľcius 31-ig köteles a jelen
szerzíĺdés tźrgyźú képezó Közfeladat ellátasĺíról, teljesítéséről jelen Szerződés 4. Szémtl
Mellékleteként csatolt éves jelentést (továbbiakban: Eves Jelentés) készíteni,

9.2. Az Éves Jelentésnek taĺta|mazma kell kĺilönösen a felek közĺitt atárgyévre vonatkozó
írásbeli közfeladat meghatarozćshoz képest tĺiľténő tényleges teljesítés adatait (tényleges
költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruhźzźsokat' fejlesztéseket), az attőI va|ő
eltérések bemutatiísát, kiilönö's tekintettel az esetleges hiányokra.

KoZFELADAT szolcÁr,ľl.ľo KOTELEZETTSÉGEI

10.1. A Közfeladat Szolgáltató köteles gazdźůkodását a tőle elvárható gondosságga|, a
költséghatékonyságot szem előtt tartlła folyatni.

|0.2. A Kcizfeladat Szo|gá|tató nem folytathat összességében veszteséges egyéb' nem a
Közfeladat ellátrĺsa köľébe tartoző egyéb tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).

10.3. A Kiizfeladat Szolgáltatő Egyéb Tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közfeladat
e||átésát, ugyanakkor K<izszolgáltatő törekszik a ľendelkezésére ěilrő személyi állomany és
eszközök minél teljesebb és hatékony kihasznĺĺlasĺíľa;

|0.4. A Közfeladat ellátĺísbóI szźtrmaző bevételek tervezeÍt szinürél alacsonyabb rea|izźiása
esetén Közfeladat Szolgáltató köteles az ésszeľíĺen lehetséges legľövidebb időn belĹil
intézkedési tęľvet készíteni és aŻĺMegbiző tészére átadni.

ELLENoRzÉs

11.1. Megbízőjogosult (illetve jogszabáIyban meghatĺĺľozott esetekben köteles) Közfeladat
Szo|gáItatő je|eĺ Szerződésben vźl||a|t kötelezettségei teljesítését _ saját maga vagy szakérto
bevonásával - ellenőńzni.

|I.2. A KözfeladatSzo|gáltatő köteles az e||enorués soľán Megbízó képviselőivel (ideértve
Megbiző által Megbízott szakéľtőket is) egytittműködni, számukľa minden az eltenorzés
elvégzéséhez ésszeruen sztikséges illetve jogszabályokban előíľt jogok és kĺitelezettségek
el|źtźsźůtoz sziikséges infoľmációt és támogatĺíst megadni.

1 1 .3. Az e|Ięnorzést végző személy köteles:
- a helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal szóban vagy írasban
bejelenteni a Ktizfeladat Szo|gćĺltatő vezetőjének, kivéve, ha az éľtesítés veszéIyezteti az
ellenőrzés eredményességét,
- amegbízó levelet bemutaÍti,

- ,rn
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. megállapításait targyszeľíĺen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a
jelentéstervezetet, valamint - a Ktizfeladat Szolgá|tatő vezetője źt\ta|, a je|entésteľvezetre tett
ésaevételeinek egyeztetését követően _ a vég|eges jelentést a Megbízőnak és a Kozfe|adat
S zol gáltató v ezetőjének me gkiildeni,

Az el|eĺíĺr zést v é gző személy j o go sult :

- az e||enórzés tźttgyźthoz kapcsolódó iľatokba és mas dokumentumokbą elektronikus
adathoľdozón táľolt adatokba - kiilön jogszabályokban megllatźtrozott adafuédelmi előírások
betzľtźsźxa| _ betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni,
- a Közfeladat Szolgáltatő vezetőjétőI éslvagy báľmely alkalmazottjától írasban vagy szóban
felvilágosítast, információt kéľni.

| 1.4. A Ktizfeladat Szolgált atő vezetője, illetve dolgozója j ogosult:
- az ellenőr megbiző levelének bemutatĺísát kérni, ennek hirĺnyában az egyiittmfüöđést
megtagadni.
- az ellenórzési tevékenységnéljelen lenni,
- az ellenőrzés megá||apítasait megismemi, a jelentéstervęzętre a he|yszínen vagy
írasban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.
köteles:
- az ellenőrzést végzó kéľéséľe, a ľendelkezésére bocsátott dokumentació teljességéről
nyilatkozni,
. az ellenőrzés megállapítasai, javaslatai alapjaĺ köteles intézkedési tervet készíteni,
melynekvégrehajtasárő|aMegbízóttájékoztatni.

1 1.5. A Megbízót közvetlenül, a Kcizfeladat Szo|gá|tatőt közvetetten érintő kiilső ellenőrzés
esetéľe a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vállal a jelen szerzodés táĺgyáva| ĺisszefüggő
adatszolgźitatásra, infoľmációnyujtasra. Tudomásul veszi, hogy kiilső ellenőrzés során á|tala
szolgáltatandó adatok, infoľmációk nyujtĺísáért, az źita|a szolgáltatott adatok, infoľmációk
valódiságáért, teljes köľíiségééľt a felelőssége aMegbizó mellett fennáll.

KAPcsoLATTARTÁS

|2.|. Je|enSzetződéssel' illetve annak teljesítésével összefiiggésben Felek nyilatkozataikat
rövid úton kézbęsítve vagy postai úton íriásban, illetve a Szeruódésben meghataľozott
esetekben elektľonikus úton, e-mail formájábarl kĺitelesek köztilni. A Szerzőđéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat Felek az a|ábbi képviseleti címre kötelesek eljuttatni:

Megbíző részérő|:
Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefuĺáros onkotmőnyzatźnak címene, a Polgáľmesteri
Hivatal Gazdálkodrási Ügyoszĺíl y ához
1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
gazdalkodas@j ozsefuaľos.hu
Közfe|adat S zolgáltató t észér ő|:
Józsefuaľos Közösségeiéľt Nonproťft Zrt-nek cimezľe
l084 Budapest, Mátyás tér 15.

titkaľsag@jkn.hu

l2.2. Kapcsolattartásra kijelĺilt személyek:

\

LA

MegbÍzó részérő|z Gazdálkodási Üryosz táiy v ezetője
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elektľonikus eléľhetőség: gazdalkodas@jozsefvaros.hu
tel.szám: 459-2294

Szolgáltató ľészéről: Szolgáltató igazgatősátgának elntike
elektronÍkuselérhetőség: tĺtkarsag@jkn.hu
tel.szám: 788-1344

13. Szerződó Felek telefonon, illefue szóban kiizölt nyilatkozatokat csak kivételes,
indokolt esetben tekintik szerződésszer(inek. A szóban ktizölt nyilatkozatok közlésének tényét
anyi|atkozattevőkötelesszfü ségeseténbizonyítani,igazo|ru,
13.1. A Kiizfeladat Szo|gźůtató részére meghatźrozott adatszo|gźltatásí, beszámolási és
elszámolási kĺitelezettségek teljesítését a Megbiző kapcsolattaľtásľa kijeltilt személyen
keľesztĺil teljesíti.

SZERZODES IDOBELI HATALYA, MODOSITAS

|4.|. Felek jelen Szeľződést (szo|gáItatźls időtartama)hatźrozott időtartamra hozzźk-|étre,
20|9. szeptembeľ 30. napjáig. A szolgáltatáskezđőnapja:20|5. maľcius 1.

|4.2. ASzeľződésklzarő|agFelek kĺizös megegyezésével, írásban módosítható.

|4.3. Ha jogszabźiyvéůtozÁs miatt a Szerződés valamely rendelkezésének vagy
rendelkezéseinek módosítasa válik szĹikségessé, alĺkor Felek kötelesek alról késedelem nélktil
targyalĺásokat kezdeni.

szE,p.ŕ,oDn s nĺn cszťnľnľÉ sn'

15. A Szerzőđést báľmelyik Fél jogosult legalább 60 napos felmondási idő tűzésével
rendkívĹili felmondás útjan felmondani, ha a mĺísik Fél a jelen szeľződésben vállalt
kötelezettségét súlyosan séľti (szeľződésszegés). Súlyos szerződésszegésnektekintendő:
. a Kíjzfe|adat Szolgĺáltató a szeruődésben vĺíllalt kötelezettségét nem teljesíti, és e
mulasztĺísát aMegbíző fetsző|ításátől szĺĺmított 30 napon beliilnęm orvosolja
- a Közfeladat Szolgáltató nem a szerződésZ.Z. pontjában foglaltak e||źúźsźtrahaszná|ja
fel a költségtérítést
. harmadik személy kéľelmére a bíróság előtt a Közfeladat Szo|gźltatő ellen csőd-,
felszímolási vagy cégtörlési elj ĺárĺás indul,
- a Megbiző a szetzođésben vállalt ťtzetési kötelezettségét annak esedékességekoľ nem
teljesíti, és ezaKözfeladat Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

Tekintettel a szo|gźitatások folyamatos fenntaľtasďloz fi:z(jdő üársadalmi érdekekre, a
Közfeladat Szolgźitatő kötelezettséget vźtl^Ia| arra, hogy a rendkíviili felmondas jogának
bĺáľmely fél tészéről való gyakorlása esetén tĺľgyalĺĺsokat folytat, és megállapodik a
Megbízóval a minimálisan elégséges szolgáltatasok nyújtasĺáľól, annak feltétęleiről. A
minimálisan elégséges szo|gáltatźsokat olyan ésszeľĹi hatĺíridőn keresztiil teljesíti, mely
elegendő a Megbíző szźlmána a megszrĺnt szerzódés helyettesítéséľe.

B.7i
ť,.ij: -!ł,źĺ.
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|6. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes íľĺĺsbeli hozzáĄaralźsa nélkiil a
Szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait és
kötel ezetts égeit źtrvhźuni.

|7. A Szerződésre, valamint az azza|kapcsolatos jognyilatkozatokľa és egyéb kĺĺzlésekre a
magyar jog u irrĺnyadó. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésből eredő vitiís
kérdések rendezésében közvetten egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd ftiggetlen
szakértő véleményét fogadjak el, amely szakéľtő kijelölését együttesen teszik meg.

18. Felek a jelen szerződésben nem szabźiyozott kérdésekben a Polgáľi Törvénykcinyvről
szőlő 20|3. évi V. ttĺrvény, Magyarország he|yi önkoľmányz-atairő| szóló 20|1. évi
CL)ooO( tĺirvény, az egyesülési jogról, aközhasnlűjogállásról, valamint a civil szervezetek
mfüödéséről szóló 20t1. évi CL)O(V ttirvény és az a||aĺnháztartźsľól szóló 201|. évi CXCV
törvény rendelkezéseit tekintik iranyadónak.

19. A Felek rögzitik, hogy a Képviselő-testiilet .....szĺĺmú đöntése értelmében jelen
szeruődésben foglalt módosítasolĺJ<al egységes szerkezetbe foglaltak a2015. maľcius S.napjĺán
a|áírtközszolgźůtatźsi szeľződést. A20|5. mĺáľcius S.napjan aIáírtközszolgáltatĺĺsi szerződést
pedig jelenszeruodésa|áírásźxa|hatĺílyonkívĹilhelyezik.

20. Felek jelen szerződést elolvastĺák, s mint akaľafukkal mindenben megegyezőt
jóvĺáhagyólag íľtĺĺk alá 5 egymassal egyező példĺínyban.

Budapest, 2016. december Budapest, 2016. december

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
Józsefu iíľo si onkoľmĺĺnyzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté polgáľmester

Megbízőrészéró|

F edezet: a{"fficímen. Dáfum: Budapest,

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyulané
gazdasźryivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rim źn Edina je gy ző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
a|jegyzí3

Józsefuaľos Közösségeiéľt
Nonpľofit Zrt.

képviseletében
Kovács Baľbaľa igazgatő sĘ elnöke

Ktizfeladat Szol gáltató ńszét ő|

Ą/
,.ś J: ł

ť-ł/.)c nti ,r'k'
ĺĄ

vidaknecs
Írógép
9   

vidaknecs
Írógép
   

vidaknecs
Írógép
    



A szEľ.zooÉ s ľ,ĺBrrÉrrBľBI

1. sz. melléklet: Szolgáltatasi leíľas
2. sz. melléklet: Költségtéľítés számítĺísi módszere (kĺilön dokumenfumban exceI
tablazatbar)
3. sz. melléklet: IJz|etiterv (kÍilön dokumenfumban)
4. sz. melléklet Éves jelentés

Ń ĺł'
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1. szátmű melléklet

SZoLGÁLTATÁSI rBÍnÁs

t. Üdtiltetés szen,ezés,eľdei iskola (iinként vállalt feladat)

A Magyarkriton található ingatlan.együttesekb en az onkormanyzat fenntartásában működő
oktatasi-nevelési intézľnények tanulóinak Erdei Iskola jellegu furnusokban tiiľténő
tálbotoztat.źsa, a hétvégi csopoľtos kiľandulasok fogadásą a józsefuárosi intézmények
köaiszľviselőinek és koza|k'a|mazottainak tidültetése, továbbá a káptalanfiiredi
gyeľmektáboľban idény jelleggel, a józsefuĺárosi oktatasi intézményekben tanuló gyermekek
csoportos és fuľnusos tidültetése, ajőzsefvźnosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és
felnőtt iidültetése.

Magyaľkút közremfüödő igénybevételével töľténik

Minimum létszźtm: 200 diák, 20 kísérő

Üdulesi napok szárna:25O nap

Káptďanftired: közremiĺködő igénybevételével történik

Minimum létszótm: l50 difü' 15 kísérő

Üdtilesi napok száma:75 nap

2. JĺízsefuárosÍ oktatásĹnevelésĺ intézmények tanulóÍ részére nyáľi szabadidő
foglalkozás szeľvezése étkezés bĺztosításával (tinként vállalt feladat)

- nyĺíri szabadidó foglalkozás szervezése, bonyolításaétkeztetéssel: anyáť^ időszakban
(iskolazíĺástól 10 héten keresztÍil) minden munkanapon józsefuarosi oktatasi-nevelési
intézsrlények tanulói részére szewezettfog|a|kozźls, a részvételi díj ingyenes.

Részvételi aľány: atźlbor teljes idejére minimum 100 fó

3. Szociális gondoskodás

a) adomaĺlyok gyíĺjtése, fogadása, osztĺĺsa (önként vállalt feladat)

rÉrBr progľamhoz kapcsolódó adomĺány gyíĺjtés' raktźľ;ozás. A szo|gá|tatás felajánlas
a|apján fo lyamato s an bizto sított.

b) foglalkozaselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátĺása(kĺitelezőfeladat)

- fog|alkońatáselősegítésétcé|zőprogľamok:

Számítástechnikai képzések, Hátrányos helyzetu nők integráciőját cé|ző progrźrm' tréningek
heti rendszerességgel, alkalmanként min. 6 fő

- á||ásbörze szervezése:

évi 1 alkalom, alkďmanként min. l00 fti ńsnétę|évelbiztosított rendezvény

'1(
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. álláskeresői klub miĺködtetése:

hęti minimum l alkalommal, álláskereséshez szfüséges eszközök biztosítasa szakmai
tanácsadĺással, alkalmanként min. 6 fő

- mentor program:

hétkĺizrapokon naponta felzźrkőnató, valamint magĺĺntanulói stĺátuszban lévő gyeľmekek
mentoľálasa, heti min. 15 fiĺ

- közfog|a|koztatasban való részvétel ftiilön megállapodas alapjĺán)

. kiĺzérdektĺ munka fogadása (folyamatos, a felmerĹilt igénynek megfelelően)

4. kultuľális, közművelődésĺ és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

a) szabadidőfoglďkozĺĺs,készségfejlesztés (tinkéntvállaltfeladat):

minden hétköznap déluĹán a lakosság szálmfua biztosított kézmúves, sport és ktizösségi
programok biĺosítasą min. 10 fő

b) közösségi színtér(önkéntvállaltfeladat):

heti egy alkalommal rendezvények, nyitott pľogramok biĺosítĺĺsa a KesĄrÍigyaľ Közösségi
házban,min.30 fő

c) zász|őgy(ijtemény(önkéntvá||a|tfeladat):

ingyenes, barki számara nyitott kiállítĺás, Közszo|géůtató feladata a h'ĺá||ítas népszeľűsítése,
csopoľtok szervezése (évi min.l0 csopoľt)

d) Józsefuĺĺľosi Gďéľia mfüödtetése (kötelező feladat):

kiĺíllítasok szervezése lebonyolítasa évi minimum 5 alkalommal,

egyéb lakossági köziisségi ľendezvények szervezése (például gyermeknap, kaľácsony)
alkalmanként minimum 30 fő

e) onkoľmanyzatirendęnények szeľvęzésę: ftötelező és önként vźi|a|tfelađat)

állami iinnepek, min 4 ďkalommal

önkormĺínyzati tinnepek: min 6 alkalom

ágazati tinnepek min. 4 alkalommal,

kitiintetéshez kapcsolódó rendezvény ek szęrvezésę: 4 alkalom

ľendezvények szervezése (iinként veů|a|t feladat): lakossági nagytendemények keľületi
központi rendezvények bizosítĺísa minimum 4 ďkalommď.

5. keľĺiletĺközéletĺlap,önkoľmányzatihonlapmÍĺködtetése

ôr
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a) keriileti közéleti lap műkĺidtetése (önként vállalt feladat)

évi legalább 40 alkďomma|, |6 oldal terjedelemben, 52 000 db újság kertil terjesztésre

b) önkoľmányzati honlap mfüödtetése (kötelező felađat)

jozsefuaros.hu honlap folyamatos tizemeltetése, fejlesztése

c) PR tevékenység, kommunikáció (önként vállalt feladaQ

központi kommunikáció, lakossági tźtjékoztatő ft'izetek, online tajékoztatők, facebook, online
egyéb felületek, plakátok, molinók, kiadvanyok (a felmerĹilt igényeknek megfelelően)

6. helyĺ vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)

Yźůla|kozásoknak a vállalkozás elindításával összefüggésben rendezvények, progľamok
szervezése' helyszín biztosítłása a ľendezvényelĺ*lez.

Inkubációs programok, évi l0 rendezvény, min 30 fő

közösségi programok évi 10 alkalom, min 30 fb

7. spoľttal és szabadidős ľendezvényekkel kapcsolatos feladatok el|átása (kiitelező
feladat)

a) helyszín biztosítĺísa Mátyas tér 15., Dankó utca 18., Spoľt udvar nyitva tartźsa

8. nemzetiségi ĺiryekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)

a) nemzetiségi rendezvények, tinnepek ľészére helyszín biztosítasa

Jelentkezés alapjan folyamatosan biztosított

9. Káptalanfliľedĺ ĺidülő Úeľůiletén megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos
pľojektmenedzsmentĺ feladatok ellátás, a kivĺtelezésĺ munkálatok firyelemmel kíséľése a
szĺikséges nyĺlaÚkozatok megtétele.

10. ľÉ'n.rÖz B jelű fővárosĺ páiyázaton elnyeľt támogatás atapján II. János Pál
pápa téľen a pľogľam szeľint megvalĺísu[t csőszhán fenntaŕása, a jńtszótérhez kiitődő
kiiziisség építő pľogľamok megrendezése.

(\-f
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4. számű Melléklet

Évos JELENTES MINTÁJA

I. ÁftaHnos bevezetés
Tarta|mazza azokat a piaci hatásokat ffnzitív és negatív egyarant), amelyek hatĺíssal
voltak a tevékenységre.

II.Natuľálĺákbemutatńsa(e|végzettszolgá|tatásokszámaĺrakbemutatasa)
E,Iőző év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időaľĺĺnyos terv vs. tény adatok
viszonylataban. Gľafikonokkď, tab|ázatokkal és rövid szöveges ismeľtetéssel,
indoklással.

III. Eľedmények bemutatás a (az e|ózóekben leíľt bĺĺzis adatok ťrgyelembe vételével)
Táblĺízatokkal, grafikonolĺĺ<al, sz<iveges elemzéssel, ahol számszeľíĺsíthető a
tevékenységre ható pozitív és negatív téĺy ezők szźlmszeru bemutatĺísával.

lv. nľtoľelés és várhaÚĺí adatok prognosztizá./rása.

V. Kiivetkező évre vonatkozĺí ĺizleti terv előiľányzat.

VI. Fĺiggeléket amelyek ľészletesen bemutatják a tevékenység számszeľű adatait.

}B
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AZ EGY SZEMELYES ZARTKORUEN MUKODO NONPROFIT RESZVENYTARSASAG
ALAPSZABÁryĺ'

A|apszabźiy

Alulírott részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló f0|3' évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései, valamint az egyesĺilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséréről sző|ő fDII. évi CLxxV. törvény (a továbbiakban Civil tv') a|apjźn nem
jövedelemszerzésre irányuló közós gazdasági társaság (a továbbiakban társaság) a|apszabá|yát az

alábbiakban állapítom meg'

1. A táľsaság cégneve, székhelye, telephelye (i)' fióktelepe (i)

1.1. A társaság cégneve: Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zártköruen Működő
Részvénýársaság a táľsaság ľövidített cégneve: Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zt.
I.2. A társaság székhelye: 1084 Budapest Máýás tér 15., mely egyben a központi ügyintézés helye
is.

1.3. A társaság telephelyei:

1083 Budapest, Szigony u. 16/B.

1085 Budapest, Horánszky u' 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest, Józsefkľt. 5l-59.

1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.

1085 Budapest' József krt. 70. fszt' 4'

1085 Budapest, Józsefkrt. 70' fszt. 5'

1085 Budapest, Józsefkrt. 68.

1087 Budapest, Magdolnau. 47.

1086 Budapest, Dankó u.40.

8220 Balatonalmádi, Somfau. 1.

262I Verőce, oľgonás u. 7.

1084 Budapest, Mátyás tér 14.

2. A táľsaság ľészvényese

Név: Budapest, VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat
Cégsegyzékszám(nyilvántartásiszám):735715
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

Képviseletre jogosult neve: dr. Kocsis Máté, po|gármęster

Lakcím: 1088 Budapest, Bľódy Sándor u. 10. fsz. 1/a.

,'r
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3. A táľsaságjogá|lása

3.1. A Táľsaság tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonpľoťlt zártkoruen működő
részslénytźrsaságként látja el. A Társaság nonpľofit jelleggel működik.
3.2. A Társaság nem folýat kozhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil tv.
rendelkezéseibe titközik.
3.3 . A Táľsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folýat, szervezete páľtoktól fiiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nylljt.
3.4. A Táľsaság a gazdźńkodása során eléľt eredményét nem osztja fel', azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja

3.5 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Cégközlönyben teszi közzé,
továbbá a kerületi önkormányzati újságban is nyilvánosságrahozza,

3.6 A Társaság vá||alja a Civi| tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

4. A Táľsaság célja

a) a lakosság szociális ellátásának bővítését szo|gá|ő tevékenységek ellátása,

b) időskorúak gondozása

c) segítő hálőzatok működtetése

d) azővodárő|és azalapfokri nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása

e) anemzeti és etnikai kisebbségek jogai

a Magyarorsztę he|yi ĺĺnkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXX. tv' 13. $-ban és 23.$ (5)

bekezdésében meghatározottfe|adatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésére, a
Budapest Józsefuáros onkormányzatánakaze cé|bő|ajelen nonproÍit táľsasággal kötött megállapodásban

foglaltak telj esítése.

5. A Táľsaság tevékenységi köľei:

A Társaság tevékenységi köľének tagoződása a Civil tv' 34. $(1) bekezdése alapján:

- közhasznútevékenységek

- TEÁOR szerint megjelölt cél szeľinti közhasznűtevékenységek

- akozhasznűtevékenységekhez kapcso|ődő gazdaságĹvállalkozási tevékenységek

5.1. A Társaság közhasznli tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység

- időskorúak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egJéb szociális ellátás

- vá||alkozásfejlesztés

vidaknecs
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A Táľsaság e tevékenységeket a Magyaľoľszág helyi önkoľmányzataiľól szőňő20||. évi CLXXXIX.
tv. 13. $-ban és a 23.$-ának (5) bekezdésében a7.11. 13. 17 és 19. pontjaiban foglaltak, a szociális
igazgatńsrÍll és szociális ellátásokró| szóló 1993. évi. T[r. tv' a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezetĺ
és Műkiidési Szabá|yzatárő| szóiő 3612014 (xI.06.) łinkormányzati ľendelet 4. mellékletében
foglaltak, valamint az önkoľmányzat kiizmíĺvelődési feladatairót szóló 81/2011. (xII.22.)
iinkoľmányzati ľenđelet alapján a kiizfe|adat ellátás éľdekében végzi.

Ezen feladatok megvalósítására az A|apitőva|közszo|gáltatási szerződést köt.

A Társaság közhasznú szo|gá|tatásaiból bárki részesülhet.

A Társaság cél szerinti kcizhasznli tevékenységei:
Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,

kĺjzhasznú tevékenység

Tevékenységi ktiľiik 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 gyeľmekjő|éti szo|gźtltatásokhoz, mint közfeladathoz
kapcsolódóanvégzi (a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokról sző|ő 1993. III. tV.).

4l l0 '08 ipületépítési pľoiekt szervezése
4299 '08 ]syéb m.n.s. építkezés
431I ',08 Bontás
4312'08 Epítési terület előkészítése
4321 ',08 Villanyszerelés
4339 ',08 Egyéb befejező építés m.n.s.
ł39l ,08 ľető fe dé s, tętó szetkezet-ép íté s

4399 ',08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
ĺ74] '08 Szźtmítő gép, periféria, szo ft vęr ki skere ske de l me
ł742 '08 ľęlekommunikációs termék kiskereskedelme
t76I ',08 Könyv-kiskęre skedelem
ĺ762 ,08

J.i ság-, papíráru- kiskereskedelem
/764 '08 Sportszer-kiskeľeskędelem
ĺ765 '08 ĺáték-kiskere skedelem
ĺ778 '08 ]eyéb m.n.s. úi áru kiskereskedelme
t791 '08 Jsomagküldő, internetes kiskereskedelem
ĺ799 ,08 ]eyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520 '08 Jdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
,530 ',08 (empingszo|gá'Itatás

,590 '08 - gy éb szál l á she l y- szo| gźitatás
,610 '08 3tterm i' mozgóvend ég|źtás
5621 '08 Rendezvénvi étkeztetés
,629 ',08 gyéb vendég|átés
,ő30 ,08 ta|szo|sźL|tatás
,81t ',08 Könwkiadás
J8t2 ',08 J ímtát ak, l eve lezőj e g y zékek ki adá s a

1814 '08 Folvóirat. időszaki kiadvánv kiadása
19 '08 gyéb kiadói tevékenység

//
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,821 ',08 }zámítő gépe s j áték ki adása
5911 '08 ffi-r V deó-, televízió miĺsor-gy źlrtás
,912'09 ffi-' V deó gyáľtás, televíziós miĺsorťelvétel utómunkálatai
,913 ',08 ffi-r V deó és tę|evíziő program terjesztése
,914 ',09 mvet tés

alkozási tevékenységei

5.2. A

Társ
asźry
gazd
asági
-váll

,920 ',08 1angfelvétel készítése, kiadása
í0I0 ,08

3.ád i ómű s or - szo| sá|tatźLs

í020 ,08
f e lev ízió mű s or ö s sze ál l ítás a, szo| gá|tatÁsa

í20l ,08 Jzátmítő gépę s pro gľam ozás
í3I2'08 V i l áehál ó - p ortái szo|sáitatźLs
í399 '08 M.n.s. egyéb infoľmác ós szolsáltatás
í820 ,08

Saj át tulaj donú, bérelt ngatlan béľbeadása, üzemeltetése
í832 '08 nsatlankezelés
7021 '08 ]R. kommunikáció
7022 ',08 Jzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
TIll'08 3pítészmémöki tevékenység
7l 12 '08 V{émöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73I I ',08 {eklámügynöki tevékenység
7312'08 VIédiaľeklám
7320 '08 ]iac-. közvéleménv-kutatás
7490 ',08 VI.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08 .mmateriális i avak kölcsönzése
7810 '08 VIunkaközvetítés
7820 '08 vĺunkaerő kölcsönzés
7830 ',08 gyéb emberi erőforrás-ellátást, - gazdálkodás
7990 '08 gyéb foglalás
9I l0 '08 pítményúzemeltetés

9130'08 Zöldterület-kezelés
921I '08 J sszetett adminisztr atív szo l sáltatás
9230 '08 Konferencia- kereskedelmi bemutató szervezése
9291 ',08 Követelésbehaitás
9299 ',09 M.n.s. esyéb kiegészítő Ĺizleti szolgá|tatźs
9532 '08 jzakmai középfokú oktatás
9551 ',08 iport, szabadidős képzés
9s60 '08 f ktatást kiegészítő tevékenysé g
)001 '08 ]lőadó-művészet
)002 '08 ]lőadó-művészetet kiegészítő tevékenység
)003 '08 Alkotóművészet
)004 '08 Művészeti létesítménvek miĺködtetése
)l0l '09 Könyvtáľi, levéltári tevékenység
)102'08 Múzeumi tevékenység
)l0i'09 ľöľténe lm i he ly, ép ítm ény, egy éb látványo sság működtetése
)31 I ',08 Sportlétesítmény működtetése
%t2'08 Sportegyesületi tevékenység
q319',08 gyéb spoľťtevékenység
Ę29 ,08

M. n. s. e gyéb szőr akoztatás, szabadidős tevékenysé g

:i
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A Táľsaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhasznű, vagy a létesítő

okiratban meg]latározott alapcél szerinti tevékenységek elérése éľdekében, azok megvalósítását nem

veszé|yertetre végez.

A Taľsaság befektetési tevékenységet nem végez.
Az a|apltő tudomásul veszi, hogy a Táľsaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak a szükséges

engedély, illetve munkavállalója útján biztosítható szakképzettség birtokában folýathat. A vonatkozó

engedély megszerzését a Cégbirőságnál is be kelljelenteni, annak kiadását követő 30 napon belül.

6. A Táľsaság működésének időtaľtama

A Taľsaság időtartama: hatźrozat|an.
A Társaság üzleti éve megegyezik anaptári éwel.

7. A Táľsaság alaptőkéje

7'1. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz ĺjtmillió forint, amely 5.000.000, -Ftazaz ötmillió
forint készpénzbő| áll, amely az a|aptóke 100 százaléka.

Ebből az a|apitáskor befizetésre került 5'000.000,-Ft a Társaság pénzfoľgalmi sztm|ź|ára' és, amely 100

száza|éka az áílenni vźi|a|t részvények névéľtékének'

Részvények száma: apénzbe|ihozzájáru|źs után: 100 db

7.2' A Társaság alaptőkéje 100 db 50'000 forint névéľtékű névre szóló t<iľzsrészvényből áll'

7 '3' A részvények előállításának módja: dematerializált módon töľténik.

7 '4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

8. Aza|apítői(ľészvényesi,1határozat

A közgyrĺlés hatáskörét az a|apitő ryakorolja' A közgyűlés hatáskörébe tartoző kéľdésekben az A|apltő
vezető szerve (az onkormányzat Képviselő-testi.ilete) írásban hatfuoz és a döntés azllgyvezetéssel való

közléssel válik hatályossá. Az alapítói ülés nyilvános' azon hallgatóságként bárki ľészt vehet, amely

nyilvánosság j ogszabálý an meghatározott esetekben korlátozható.

Az a|apltő kizárólagos hatásköľébe tartozik:.

a) a mindenkori Számviteli w' szerinti beszámoló és a közhaszntsági melléklet jóváhagyása. A

Taľsaság éves beszámolójának és kĺjzhasznúsági mellékletének elfogadásárő| az A|apitó - a számviteli

tv.ben foglaltak betaľtásával - köteles gondoskodni' A számvitelit tv. szeľinti beszámolóró| és az adőzott

eredmény felhasználásźrő| az a|apítő legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének

b irtokáb an hatźlr o zh at.

b) pótbefizetéselrendeléseésvisszatérítése;

c) elővásáľlásijoggyakorlásaatársaságá|ta|;

d) az e|ővásźr|ásra jogosult személy kijelölése;

e) az igazgatőságtagainak megvá|asztźlsa, visszahívása és díjazásának megźilapitása;

Đ a felügyelőbizottság tagjainak megvá|asztása, visszahívása és díjazásának megál|apitása:'

ü gyrendj én ek j óváha gyása

g) a könyvvizs gá'|ő megvát|asztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;

ti
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h) minden olyan tigyletrő| vagy kötelezettségvállalásľól való döntéshozata|, amelynek értéke az

5.000.000 Ft értékhatárt meghaladj a,

Đ o|yan szerződés megkötésének jővźthagyása' amelyet a Társaság saját tagsáxal, tigyvezetőjével

vagy azok közeli hozzáúartozőjával, ill. élettársával kĺit;

j) az igazgatősági tagok a felügyelőbizottsági tagok, ill. a könyvvizsgá|ő elleni kĺjvetelések

érvényesítése;

k) a táľsaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által töľténő

me g:ĺ izs gźůéls ának elrendelé s e ;

l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítésérő| és az uralmi szerzodés tervezetének

tartallmźlr ő| való dĺinté s, az ur a|mi szerző dé s tervezetének j őv áhagy źs a;

m) a társaság jogutód nélkĹili megszűnésének, átalakulásának e|határozása;

n) az a|apszabźlly módosítása;

o) az a|aptóke felemelésének és leszállításának e|hatálrozása;

p) az a|aptóke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;

q) a Táľsaság és a társadalmi közös sztikséglet kielégítésééľt felelős szerwel kötött szerződés

jőváhagyása,

r) továbbá mindazon üryek, amelyeket jogszabá|y, vagy az alapító okirat a legfóbb szerv

kizárólagos hatáskörébe utal'

s) a Civil tv.37 ' $-ának a (3) bekezdésében meghatźrozoff belső szervezeti és miĺkĺjdési szabá|yzatot

jőváthagyja,

Đ szabźůyzat alkotása avezetó tisztségviselő(k), feliigyelőbizottsági tagok, valamint azMt.208. $

hatźúya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megsziĺnése esetére biztosított

juttatások módjának, mértékének elveiľől, annak rendszeréről. A szabá|yzatot az elfogadásától számított

harminc napon belül a cégiľatok közé letétbe kell helyezni, (a köZtulajdonban tútlő gazdasági társaságok

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi cxxll töľvény 5. $ .ának (3) bekezdése)

9. Á.zigazgatőtság,vezéľigazgatő,képviselet

9.1,. A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság miĺködik és az igazgatőság tagjai képviselik a
társaságot.

Az igazgatóság a részslénytársaság ü5rvezeto szewe, jogait, fe|adatait testtiletként gyakorolja. A
munkáltatói jogokat az igazgatőság elnoke egyedül gyakorolja. Képviseli a társaságot harmadik

személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a részlĺénýársaság

munkaszervezetét.

Azigazgatőság tagjai:

Név: Kovács Baľbaľa
Lakcím: l05l Budapest' Nádor u. 5. 3. em. 5la.

gh
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A megbízatás hatźrozoÍt időre, 5 évre szól.
A megbízatás kezdő időpontj a: 20 1 5. augusztus 0 1 .

A megbízatás |ejźlrta: 2020. július 3 1 .

Avezető tisztségvise|ő atźrsaságügyvezetését megbízási szerződéssel látja el.
Név: Muháné Pál Enikő
Lakcím: 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 8-10.
A megbizatás határozoÍt időre, 5 évľe szól.
A megbízatźs kezdő időpontj a: 20 1 5. augusztus 0 l .

A megbizatás |ejárta: 2020. július 3 1 .

Avezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízásijogviszonyban |átjael.

Név: NyeľgesZo|tán
Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi S.u.29/a.
Amegbizatáshatározott időre, 5 évre sző|'
A megbizatás kezdő időpontja: 2015. augusztus 01.
A megbízatás |ejárta: 2020. j úlius 3 l .

Avezetó tisztségviselő a társaság tigyvezetését megbízási jogviszonyban |átja e|.

Név: Zékány Zo|tán
Lakcím: 1024 Budapest, Káplár u.IDla'
A megbízatás hatérozott időre, 5 évre szól.
A megbizatás kezdő időpontj a: 20 1 5. augusztus 0 1 .

A megbizatás |ejárta: 2020. július 3 1 .

Avezető tisztségviselő a táľsaság tigyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

10. Cégvezető

10.1' A társaságnti cégvezeto kinevezéséľe sor keľülhet.

11. Cégiegyzés

1 1.1. Azigazgatőság elnöke önállóan, kétigazgatősági tag együttesenjogosultak acégsegyzésre.

12. Felügyelőbizottság

|2.|. A tźrsaságnźi felügyelőbizottság véiasztására sor kerül mely három tagból źr||. A
Feli'igyelőbi zottsźę tagjai soráb ő| vá|aszt elnököt.

|2.f. A Felügyelőbizottsághatározatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, hatźtrozatźú egyszerű
szótöbbséggę|hozza, Az üléseit a felĺigyelőbizottságelnöke hfvja össze írásban (e-mailben) az ülés napját
legalább 8 nappal megelőzően, ennél ľövidebb határidőt a felügyelő bizottság elnöke á||apithat meg. A
felügyelő bizottsági ülés összehívását - az ok és a cél megjelöléséve| - a felügyelő bizoÍtságbáľmely tagja
kérheti írásban a felügyelő bizottság elnokétől, aki a kérelem kézhez vételétől szttmitoÍt 8 napon belül
köteles intézkedni a felügyelő bizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról' Ha a felügyelő
bizoÍtság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelő bizottság tagsa maga jogosult az i|és
összehívására. A felügyelő bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható szakéľtők és mindazok,
akiknek jelenlétę a napirend éľdemi tárgya|ásához szükséges. Kötelező összehívni a felügyelő bizottság
ülését a könyvvizsgáló jelentésének kézhezvéte|éto| számított 15 napon belül, illetve, ha azt a
könyvvizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgźiőt az ülésre meg kell hívni. A konyvvizsgáló
napirendi érintettségtől fiiggetlenül bármely felügyelő bizottsági ülésľe meghívható. A felügyelő bizottság
ülései nyilvánosak, de a felügyel'őbizottságelnöke a felügyelő bizottság bármely tagánakindítványára és

báľmely napirendi pontra nézye zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésęn a felüryelő bizottság tagjai és a
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feltigyelő bizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt. Azártu|ésrő| kĺilön jegyzőkönyv
készül, amelyet a felügyelő bizottstryelncjke által kijelölt feltigyelő bizottsági tagvezet, ajegyzokönyvet a
felügyelő bizottság minden tagsa a|áirja. A felügyeló bizottság tagjainak a meghívót és a napiľendekhez
kapcsolódó íľásos anyagokat postán, illetve e-mailen vagy telefaxon kell megküldeni az ülés előtt legalább

8 nappal, ennél rovidebb hataľidőt a felügyelő bizottság elnoke áł||apithat meg. A meghívóban meg kell
jelölni az ülés helyét, idópontját és napirendjét. Amenny1ben az iilés összehívása a rendelkezésre álló idö
ľövidsége, vagy bármely más ok miatt nem lehetséges, űgy a felügyelő bizottsźę írásos szavazást
rendelhet el. Ebben az esetben a felĺigyelő bizottság tajgai szavazatukatjogosultak és kötelesek az

elrendelésben meghatározott időn belül írásban megküldeni, amely a felügyelő bizottság elnöke
ľendelkezésétől fiiggetlenül telefax,YdE! elektronikus levél formájában történhet. A tagok szavazatttnak
beérkezését követően, a felügyelő bizottság elnöke megállapítja a meghozott hatźtozatoÍ, és annak
tarta|mźrő| tájékoztatást ad a Trársaság igazgatőságának, sztikség szeľint az Alapítőnak és gondoskodik
arról, hogy a következő tilésen a felügyelő bizottsága|akszeruhatározatáú jegyzőkönyvben rögzítsék.

I2.3' Ha a Felügyelőbizottság tagjainak sztlma az a|apszabá|yban meghatározott|étszźlm alá csökken,

vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság igazgatősága a Felügyelőbizottság ľendeltetésszeni

mtíködésének heýeállítása érdekében köteles éľtes íteni az a|apítőt.

A Feltigyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok e|végzésével bármely tagját megbizhatja, i||ewe az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tajgai között' Az e||enőrzés megosztása nem érinti a
felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem aď, a jogtú, hogy az ellenőrzést más, a feltigyelő bizottság
ellenőrzé si feladatköréb e tartoző tevékenységre is kiterj essze.

A feltigyelőbizottsági tagok megbizattsźtnak időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre

v onatkozó an a társ aság a|apítőj a a v ezető ti szts é gv i s e lőket me gvá| asztotta

I2.4. A felügyelőbizottság ellenőľzi akozhasznű szervezet műkĺjdését és gazdálkodását. Ennek során

avezeto tisztségviselőktőljelentést, a szeľvezet munkavá||a|őitő| pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
Felüryelőbi zottság tagai az a|apítő ülésén tanácskozási j oggal részt vesz.

If .5. A Felügyelőbizottság köteles azintézkedésre jogosult a|apítőttźĄékoztatni, és annak összehívását

kezdeménye zni, ha anő| szerez tudomást' hogy

a) a szervezet műkĺjdése során olyan jogszabálysértés vagy a szeryezet érdekeit egyébként

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetéSe vagy következményeinek

e|hárltása, ill. enyhítése azintézkędésrejogosu|tvezető szerv döntésétteszi szükségessé;

b) avezetó tisztségviselok felelősségét megalapozőtény merült fel;

c) ha kozhasznú tevékenységfo|ýatásźlnak feltételeiről kötött szerzodés megszegését észleli.

Az intézkedésre jogosu|t a|apitő vezető szervét a felügyelő szerv indíwányźtra - annak megtéte|étől

számított 30 napon belül - ossze kęll hívni. E hatáľidő eredménýelen eltelte esetén a vezetó szerv

ĺjsszehívására a felügyelő szerv isjogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében sztikséges intézkedéseket nem

teszi meg, a felügyelő szerv kötęles haladéktalanul értęsíteni a töľvényességi felüryeletet ellátó szervet.

|f.6. A feltigyelő bizottsági tagok - a Ptk.3:28 $ és 3:123. $ szerint - aze||enőrzési kötelezettségük

elmulasztásáva| vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott káľokért a szerződésszegéssel
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okozoff károkért való felelősség szabályi szerint felelnek aTźlrsasággal szemben.

I2.7. A társaságnál nem ĺigydöntő felügyelőbizottság működik.

12.8. A feltigyelőbizottsźrytagjai:

Név: Hajcser Anna
Lakcím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10.

A me gbizás hattr ozott időre szó l.

A megbízás kezdő időpontja: 2015. október 01.

A megbízás |ejźLÍt:2020, szeptember 30.

Név: dľ. Dabasi Anita
Lakcím: 237 0 Dabas' József Atti|a u. 7 0.

A me gbizźs hatźr ozot:t. i dőre szó l.

A megbízás kezdó időpontja: 2016. január 01.

A megbizás |ejárť f021 .december 3 1 .

Név: dr. Dénes Maľgit
Lakcím: 1087 Budapest, Hős utca l. fszt.l521.

A me gbizźłs hatźr o zott i dőre szó l.

Amegbízäskezdó időpontja: 2015. november 01.

A megbizás |ejźlrti f020. október 3 1 .

13. Ktinywizsgáló

Az Atapitő részvénýáľsaság üg;ruezetésének ellenőrzésére könywizsgálót jelcil ki. A gazdasági társaság

legfőbb szeľve źůtal vźůasztott könywizsgá|ő fe|adata, hogy gondoskodjon a számvitęli törvényben

meghattrozott könywizsgálat elvégzéséről és ęnnek során mindenekelőtt annak megźi|apitétsáról, hogy a
gazdasági társaság számviteli törvény szeľinti beszámolója megfelel-e a jogszabźůyoknak, továbbá

megbizhatő és valós képet ad-e atźtrsaságvagyoni és pénztigyi he|yzetéró|, műkodésének eredményéről.

A konyvvizsgá|ő nem nyújthat a gazdastęi tfuaság részére olyan szolgá|tatást, amely a fenti
közérdekvédelmi feladatatárgyi|agos és fiiggetlen módon toľténő e||átásźt' veszélyeztetheti.

A társaság könywizsgálój a:

Cégnév: Kasnyik és Taĺsa Számviteli szolgáltató Kft'
Cégegyzékszám: 0l 09 16f846 Székhely: 1 164

Budapest, Beniczky Tamás u. 12. B. ép.

A konywizsgálat e|végzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kasnyik János

Kamarai nyi|v ántartálsi száma: 000 1 8 5

Lakcím: 1164 Budapest, Beniczlqy Tamás u' i2. B. ép

A megbízás kezdó időpontja: 2015. augusztus 01.

A megbizás |ejźtrt: 2017 . decembeľ 31.

|4. Táľsaság közhasznű, il|etve nonpľoÍĺtjellegéve| összegfiiggő egyes ľendelkezések

I4.|. A Táľsaság szervezeteinek döntéseit a nonprofĺt Táľsaság igyintézo szerve nyi|vźntĄa a
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határozatok tárźlban. Ebben fel kell ttintetni a döntések tarta|mát, időpontját, hatźůyát a támogatók és

ellenzők szźlmarányźú valamint - nyílt szavazäs esetén - személyét'
Az igazgatóság gondoskodik a nonprofít Társaság dontéseinek érintettekkel való közléséről írásban,

igazo|hatő módon.
A nonprofít Társaság működésének módjáról szolgáltatási igénybevételének módjáról valamint
beszámolói közléséről a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán éslvagy honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
A Táľsaság igazgatősága gondoskodik az Alapító döntéseinek nyi|vántartźlsĺíról, míg ezt a fe|adatot a

Felügyelő Bizottság tekintetében annak elnöke látja el.

A tęstĺileti ülésekľől készített jegyzőkönyvekben fel kell tiintetni az u|és időpontját, annak helyét, a
megjelentek számát, és a hatźlrozatképességľe vonatkoző megźi|apítást, valamint, hogy az ĺilés
összehívása a törvényeknek, illetve az a|apszabźllynak megfelelt-e.

A jegyzőkönyvnek tarta|maznia kell a napiľenden kívtil az oÍt e|hangzott nyilatkozatokat, szükség szeľint

sző szerint, ill. az ülésen hozott határozatokat is.

Ahatźtrozatok taľtalmán túl rögzíteni kell annak hatźiyźłt, ill. a döntést támogatók és ellenzők részarźtnyźú

(ha lehetséges személyét) is, továbbáazérintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságrahozata|i módját

is.

14.2. A Társaság, amennyiben az źůta|a nyújtott szolgáltatásokat azok jellege miatt nagyobb |étszźtmű -

legalább 50 - jogosult veheti igénybe' űgy a szo|gáltatások igénybevétele rendjét és annak feltételeit helyi
lapjában tesziközzé.
14.3. Nem lehet a felügye|ő bizottság elnöke vagy tagsa, illetve a Táľsaság könywizsgá|őja az a
személy, aki
a) a Társaság ľészvényesének elnöke vagy vezető tisztségviselője,
b) a Társaságga| amegbízatásán kívül más tevékenység kifejtéséľe irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik,
c) kĺjzhasznú nonprofít Tráľsaság cél szerinti juttatásából részesĺil - kivéve a bárki által megkötés

nélkül igénybe vehető nem pénzbe|i szo|gá|tatásokat - illetve
d) az a)-c) pontban meghatźrozott személyek hozzátartozója (Ptk. 8:|$-ának (l) bekezdés 2. pontja)

I4.4' Nem lehet a Társaság vezető tisztségvise|oje az a szemé|y, aki olyan közhasznű vagy nonprofít
szervezetnél töltött be - annak megszűntét mege|őző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget a
szervezet megszűnését kĺjvető három évig
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az źů|ami adó- és vámhatóságnál nyilvántaľtott adó- és

vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az źi|ami adó- és vámhatóság jelentős osszegrĺ adóhiáný tárt fe|, amellyel
szemben az á||ami adó- és vámhatóság uz|et|ezárźs intézkedést a|ka|mazoÍt,Yd5! uz|et|ezárást

helyettesítő bírságot szabott ki,-amelynekadőszámźúazźů|ami adó- és vámhatóság azadőzts rendjéről

szóló töľvény szerint felfü ggesztett e v agy törĺjlte.
A vezető tisztségviselő ill. erľe jelölt személy köteles valamennyi érintett nonpľofit vagy közhasznú
Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofít vagy közhasznú
Társaságban is betĺjlt.

|4.5. Ahatározatok meghozata|ában nem vehet résztazaszemé|y sem, aki, vagy akinek hozzátartozőja
(Ptk.8:l. $-ának (1) bekezdés 2. pontja), ahatározata|apjétn

a) köztelezettségvagy felelősség alól mentesü|, vagy
b) báľmilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a táľsaság cél szeľinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vęheto

nem pénzbeli szolgáltatás.

|4.6. A kozhasznu szervezet működésével kapcsolatosan ke|etkezett iratokba bárki betekinthet a
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Társaság székhelyén, minden hónap első hétfójén 9-1'5 őra között. A betekintést az igazgatóság valamely
tagja bizosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, űgy betekintésre a következő munkanapra eső

nap van mód.

A Társaság minden dolgozója köteles felvilágosítást adni a kozhasznú tevékenységgel, azok
i génybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.
A közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil tv. 46. $-ának (1) bekezdésének megfelelően köteles

elkészíteni, a Cégbirősźtgnál letétbe helyezni és kozzétenni. A közhasmúsági mellékletekbe bárki
betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet.

I4.7. A Társaság szolgáltatási igénybevételének módja:

A Társaság közhasznú szolgáltatásait az ana jelentkező báľmely természetes személy, vagy a természetes

személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel rendelkezős és jogi személyiséggel nem rendelkező
táľsaságok, egyesületek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának célszerinti felhasználásárő| az éves munkaprogľam elfogadásáva| az A|apitő, a

konkľét Ĺigyekben minden esetben a Társaság igazgatősźąa dont.

Az źů|amháztaľtás alrendszereiből esetlegesen kapott pénzeszköz felhasmálása - a normatív támogatást

kivéve - úgy történik, hogy az igénybe vehető szo|gá|tatásokat, azok feltételeit a Táľsaság nyilvánosan
kozzéteszi.

14.8. A Társaság közhaszní tevékenységéről szó|ó beszámoló

A táľsaság igazgatősága legkésőbb a számvitelről szóló törvény rendelkezései źita| meghatźĺrozott éves

mérlegkészítés időpontját megelőző hónap utolsó munkanapjáig köteles a társaság kĺjzhasznú
tevékenységéről szóló mellékletet készíteni.

Az írásos beszámolót azigazgatóság köteles a Felügyelő BizoÍtságtagjainak megküldeni, s a beszámolót a

Feliigyelő Bizottság az a|apitő részére - írásban- véleményezi.
Azlgazgatőság a társasság éves kozhasznűtevékenységről szóló melléklet elfogadását koteles legkésőbb

az éves beszámolóval együtt elfogadás végett előterjesaeni.
A Táľsaság Alapító által elfogadott beszámolója és akózhasznilsági melléklet nyilvános, azt a Tarsaság -

az egyesülési jogról, a kĺizhasznú jogállásról, valamint a civil szęrvezetekműködéséről és

támogatásáról szóló 20|I. évi CxXv. törvényben (a továbbiakban Civil tv.) foglaltaknak megfele|ően - a

tárgyévet követő évben közzéteszi, aközzététe|i kötelezettség kiterjed a Társaság saját honlapján töľténő

elhelyezésre is.
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15. A Táľsaság megszűnése

A Tĺáľsaságjogutód nélküli megszűnése esetében atartozásokkiegyenlítése után a részvényes részére csak
a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a részvényes vagyoni hányadának teljesítéskori
éľtéke eĘéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy hasonló
közcé|r a kell fordítani.

16. Egyéb ľenđelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikoľ a Ptk. a társaságot kotelezi arľa, hogy közleméný tegyen kozzé a
táľsaság ekóńe|ezettségének a Cégközlönyben tesz elege.

I6.f. Ajelen alapszabályban nem részletezet', i||ető|eg eltéľően nem rendezett kérdésekben a Polgári
Tĺirvénykönyvľől szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, akozhasznűjogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáről sző|ő 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
rendelkezései irányadóak.

Kelt: Budapest,2016.
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