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Cím: Józsefváľosi Köziisségi HázakNonpľofit Kft. kiemelten kiizhasznúná nyilvánítása

Előterjesztő: Becskei-Kovács BaľbarďJőzsefvárosi KöztisségiHź.z;akNonproĺrt Kft.
A képviselő-testi.ileti Ĺilés időpontj a: 2011. július 2 1.

A hatáltozatelfogadásához minősített szótöbbség szĹikséges
Az előteriesztést előzetesen tźrgya|ta: Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság,
Hum ánszo l gá|tatasi B izottság
Az előteľjesztés készítője: Józsefuárosi Köztissé gi HénakNonpľof,lt Kft.
Az előteľjes ztés |eirőja: Józsefuárosi Közösségi HazakNonproÍit Kft.
Mellékletek: a|apítő okirat, szerzodés' ĺizleti teľv

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testiilet a 287/20|0. (vI.16.) szźlmű hatátozatálban döntött anő|, hogy

Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. néven kíván egyszemélyes, nonpľofit,

önkormányzati tulajdonú tiĺrsaságot alapítani.

A tiírsaság a|apitő okirata a|apján 3 fő feladatot lát e|:

a, A Magdolna Negyed Program menedzselése,

b, Keszt5riĺgyár Kiizösségi Hĺáz miiködtetése, Ĺizemeltetése

c, Horánszky 13 Diákcentrum stľuktúnĺjának kialakítása és üzemeltetése.

A társaság 100%-os önkormányzati tulajdonú, a műkö'dési költségeket finanszírozza az

tnkoľmányzat, melyet Támogatási Szerződés keretében kap meg a Nonprofit Kft.

A Nevelés-oktatĺís, képességfejlesztés, és hátľányos helyzetu csoportok táľsadalmi

esélyegyenlőségének elősegítése közszolgáltatási feladatokat, illetve ezek egy-egy

ľészteľiileteit - amelyeket részben eddig is a Kesztyiigyár Közösségi Ház végzett- a

hatékonyabb és magas színvonalon töľténő ellátás éľdekében szeretnénk, hogyha a

Józse fu áro s i Ktizös sé g i Hźnak NKFT-t bízná meg az onkoľmá ny zat,

A feladatok áúváilra|ása miatt szükségessé válik a Józsefváľos Közösségi Hźnak NKFT üzleti

teľvének kiegészítése, amely tarta|mazza az átvái|a|t feladatokat, és az ahhoz kapcsolódó

kiiltségeket, azonban az üzlleti terv kiegészítése iisszességében a 2011. évi költségvetésben

jóváhagyott összeghez képest többletköltséggel nem jár.
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A közhasznú szervezetekőt szóló 199.1. éviCLVI' toľvény 6. $-a alapjána tarsaság:

1. a létesítő okiratban meghatáĺozott céltevókenységei után taľsasági adómentességet,

2' avźůIaIkozási tevékenysége után taľsasági adókötelezettséget éľintő kedvezméný,

3' helyi adókĺjtelezettséget érintő kedvezméný,

4. illetékkeđvezméný,

5. vámkedvezméĺý,

6. egyéb 1ogszabáIyban meghatźrozott- kedvezméný é|vez.

A kozhasznu szervezetekľől szőIő 1997. CLu. törvény 4. $-ának előírásai az irányaďóak a

közhasznúsági nyilvántartásba vételhez. A töľvény 4. $ (1) bekezdése szeľint: A

közhasznťlsági nyilvantartásba vételhez a szervezetlétesítő okiratának tartalmaznia kell' hogy

a szervezet

a) milyen, e törvényben meghat ározotlközhasmú tevékenységet folýat, és - ha tagsźĺgga|

rendelkezik - nem zfuja ki, hogy tagjain kívĹil más is részesülhessen a közhasznu

szolgáItatásaiból;

b) váIlalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érđekében, azokat

nem veszél y eńetv e v égez;

c) gazdälkodźsa soľán eléľt eľedményét nem osĄa fel, azt a létesíto okiratában

me ghattr ozott tevékenys é g ére fordítj a ;

d) kozvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szetvezete pártoktól fuggetlen és azoknak

aĺy agí támo gatást nem nýj t.

A kiemelt kozhaszĺil szewęzetté minősítésre vonatkozó előírások: a kiemelten közhasznú

szewezettéakkor minősíthető a közhas zní szewezet,haa törvény 5. $ szeľint késztĺlt a|apítő

okirata tartalmazza, ho gY

a,,kozhasznú tevékenysége soľán olyan közfeladatotItLt e|, amelyľől toľvény vagy töľvény

felhatalmazása a|apjźnmás jogszabály rendelk ezése szerint, valamely állami szervnek vagy a

helyi önkor mány zatnak kel l gondo sko dni a, tovább á

b', a létesítő okirata szeľinti tevékenységének és gazdá|kodásanak legfontosabb a'đatait a helyi

vagy orszttgos ajtó útján is nyilvánosságrahozza'

Közhasznú szeľvezetben Felügyelő Bizotiság tagja képviselő nem Ięhet. Ezért a Felügyelő

bizottságbó | a kozhasznil szęrvezetté minosĺtes dontését megelőzően sztikséges a két

képviselő felügyelő bizottsági tag visszahívása és két új feltigyelő bizottsági tag

megváIasńása'



Az tlj a|apitő okirat bejegyzését kĺivetően feltilvizsgáltatom, hogy a meglévő kozfe|ađat

ellátási szeruődés nincs-e átfedésben az előterjesztés mellékletét képező kozhasznu
tevékenysé get átv áI|a|ó szeľződéssel.

Afentiek alapján, tekintettel arra, hog1l a társasdg megfetet ennek, kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet ąz alábbi ket külÓn határozati javaslat elfugadására.

Határozati javaslat

Két kĺiliin határozat szůikséges!

I.

A Képviselő testiilet, mint a Józsefulíľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft egyszemélyes

tulajdonosa tulajdonosi jogkörében úgy dtint, hogy:

1. a Jőzsefválľosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft F'elůigyelő Bizottságálbó,I 20|1.
július 21. napjával Szilágyĺ Demeteľt visszahÍvja.

Felelős: Polgármester
Hatĺĺľidő: azonna|

2, a ,Iőzsefválľosi Kiiziisségi Házak Nonpľofit Kft Felügyelő Bizottsá.gálbó,| 2011.

július fL. napjával Balogh István Szilvesztert visszahÍvja.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatĺíridő: azonna|

3. a JőzseÍválrosi Kiizłisségĺ Házak Nonpľofit Kft F'elügyelő Bizotts átgáha 2011.jútius

22.tő| 2015. május 31-ig .....( név, anyja neve, Iakcíme)

megvá|zsztja.

Felelős: Polgármester
Hatráĺidő: azonna|

4. a Jőzsefvárosi Köziisségi Házak Nonpľofit Kft Felügyelő Bizottságáha20ll.jútius

22.tő| 2015. május 31-ig .....( név, anyja neve, lakcíme)

megváůasztja.

Felelős: Polgáľmester
Határídő: azonna|

3



5.felkéľiaPolgármesteľtaszĺikségesdokumentáciőa|íírására

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataľidő : határ ozat kézhezv ďelétől az onnal

6.felkéri ilz iigyvezető igazgatőt ^ határozat alapián sziikséges intézkedések

megtételére.

F el elő s : Jó z sefr aĺo si Kö z<j s sé gi HźIzakNonpľo fi t Kft ti gyve z eto igazgatőj a

Hataridő : határ o zat kézhezv éte]rétol azonna|

Kiilön határozatz
II.

A Képviselő testület, mint a Józsefuarosi Közossé gi Házak Nonprofĺt Kft egyszemélyes

tulajdonosa.annakérdekében,hogyaJózsefuáľosiKozösségiĘźĺzakNonpľofitKftkiemelten

közhasznú szewezettéminősítést kapjon - tulajdonosi jogkorében eljaľva úgy dönt, hogy

1.hatáýonkíviĺlhelyeziaJőzsefválľosiKiiziisségiHázakNonpľofitKft.alapítóokiľatát
és elfogadj a a aLtĺrozat !. számú melléklótét képező ú; Alapító Okiratot 2011.

augusztus01.haĺĹllyalésfelhata|mazzaaPolgáľmesteľtannakĺ'láírásńra.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hataľidő: azonnal

2. elfogadj a a határozat 2. számú mellékleté t képező k.łĺzhasznú tevékenység átvállalási

szerzőďéstésfelhatalmazzÍ_aPolgáľmestertannakaláirásáľa.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataridő: azoĺna|

3. elfogadj a ahatározat3.számrĺ mellékletétképző üzleti teľv kiegészítését

Felelős: Polgármester
Hataľidő: azonnal
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4. felkéľi azugyvezető igazgatőlt ahatározat alapján szükséges ĺntézkedések megtételére.

F el elő s : Jó zs efu aro si Kö zö s sé gi HćLzakN onpro fit Kft ügyv e z etó igazgatőj a

Hataridő: 30 nap

Budapest, f0I1.július 12.

Törvényességi szempontból ellenőrizte :,",'-i--"/Úi4, 
#,>

? 
*.MészáĺErika

a j e gy zot helyette s ítő a\j e gy ző

,"8/z
Becskei-Kovács Baľbara

ügyvezető igazgatő
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1. sz. melléklet

Józs efo árosi Kłiziiss é gi HázakNonpľofit Koľlátolt F elelősségíĺ T árs as á g 
.

' új ALAPÍľó oxrn,ł.ľa.

f}ll. augusztus 01.





ALAPITO OKIRAT

Budapest VIII. keľĹilet Józsefuaĺos onkormźnyzataaGazdasági táľsaságokľól szóló 2006. évi
IV. t<irvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekol szőIő 1997. CLVI. ttirvény (Kszt.) a

helyi önkormźnyzatok<ról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. $-a, valamint a hatályos Áht'
vonatkozó rendelkezései alapjan - figyelemmel a Képviselő testiilet ..... ,...,. szźtmil

hatźtĺozatában foglaltakľa _ egyszemélyes kiemelten közhasznú taĺsaságothozlétre'

I. A TARSASAG ALAPITASA, CELJA

1. A tarsaság neve: Józsefuaľosi Közösségí Hazak Nonprofit Koľlátolt Felelősségű

Társaság

A tĺĺľsaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15'

A taľsaság a|apitőja: Budapest, VIII' kerület Józsefváľosi onkormźnyzat

azaIapítő székhelye: 1082 Buđapest, Baľoss utca63-67.

nyilvántart ásí szźrn: 7 3 57 | 5

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

5. A taľsaság céIja, fe|ađata:

A taľsaság cé|ja az aIapítő onkoľmĺínyzatnak a helyi ĺinkormźnyzato|<ĺól szóló 1990.

évi LXV. törvény (otv.), 8. $ (1) bekezdésében meghataľozott a helyi önkormźnyzat

á|ta| kcjtelezően ellátandó feladat megvalósítása, a Budapest Józsefuaľos

onkormlányzat ,.,,'l2OI1. (VII.21.) szálmu hatźrozatában meghatfuozoI| feladatainak

megvalósításainjźn, az e céIbőI a jelen nonpľoťrt tátsaságga| kötött megállapodásban

foglaltak teljesítése. A helyi ĺĺnkormanyzatol<ĺő| szóló 1990. évi LXV' törvény - a

továbbiakban ow. _ 8. $ (1) bekezdése alapjan az onkormźnyzat kozszo|gáItatźsi

fe|adata az ővodárő|, az alapfoktĺ nevelésľől, oktatásról, a nemzeti és etnikai

kisebbségek jogai éľvényesítésének biztosításáról szóló felađatok e||átása, amely

kozszo|gáItatási feladatok a 2005l842lEK sz. Határozat. tekintetében általános

gazdasági érdekű szo|gáItatásoknak minőstilnek. Ezerĺ kazszolgáItatási feladatok

me gval ó sít ásár a az ĺinkormány zat me gźt|Iapo dást kcltoĺ j e len táľsas ágga|.

2.

a
J.

4.





II. A TÁRSASÁG TEVEKENYSÉGE

6.AtarsaságközhasznútevékenységeaKsztv'26.$c)pontjaallapjźn:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeľetteľjesztés (Ksztv. 26. $ c) 4' pont)

. Gyermek és ifiúsági program ok szewezése (átszóház, vetéIkedők, kirándulások,

drźma fo g\a|kozás, cs aládi nap),

. Tanfolyamok szewezése (számitőgép keze\o, lovari, angol nyelvoktatás, digitális

világkép elősegítése stb.),

. AziskolaľendszęÍeflkívüli oktatás' segítségnýjrás (felzárkőńatás, iskolába segítés,

konepetálás,mentoľprogram'álláskeresőésinfoľmációsnap)

Hátľányos helyzetű csoportok taľsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Ksztv. 26. $ c)

1 1. pont)

. Az egyetemes, a ĺemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúľa értékeinek

megismertet ése, aziinnepek kulturájanak gondozása, (tehetségkutató programok)

. A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyhazi tinnepek, évfordulók közismeľtté tétele,

ttĺmogatása.

7.Afentiekalapjánatźrsaságközhaszĺtttevékenységénekköľei:

Főtevékenység: M.n.s.egyébkiiztisségi,társadalmitevékenység

8. Egyéb tevékenységi kĺirok:

Ku|turális képzés nonprofit

M.n.s. egyéb oktatás nonprofit

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység oktatás

oktatást kiegészítő tevékenység nonprofit

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Előadó-művészet

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Alkotóművészet





Művészeti létesítmények működtetése

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Rendezvényi étkeztetés

ItalszoIgá|tatás

Szakmai középfokú oktatás

Sport, szabadidős képzés

M.n.s. egyéb szociá|is e||átás bentlakás né|kül

Esyéb befejező építés m.n.s.

Épütetépítési projekt szervezése

Piac-, közvéleménykutatás

Egyéb m.n.s. építés

Bontás

Építési terü|et e|őkészítése

ViIlanyszere|és

Tetőfedés, tetősze rkezetépítés

Egyéb speciális szakképzés m.n.s.

PR, kommunikáció

Építészmérnĺiki tevékenység

Mérniiki tevékenység, műszaki tanácsadás

osszetett admlnisztratív szolgáltatás

A táľsaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körok módosításaĺa.

9. A taľsaság kozhaszntl szolgáItatásait baľki igénybe veheti (Ksztv' a. $ (1) a).

10. A taĺsaság va]lalkozási tevékenységet csak kozhaszní céljainak megvalósítása

érdekében, azokat nem veszé|yeztetve végez. A taľsaság gazdźikodása során elért

eľedményét nem osztja fel, azta jelen létesítő okiratban meghatfuozott tevékenységre

fordítja. a Tfusastry közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete

páľtoktólfiiggetlen és azoknak anyagitámogatást nem nyújt (Ksztv. 4. $ (1) bek.).

s





11. A taľsaság vállalja, hogy

szerinti tevékenységének

hozzaa 87. pont szeľint.

a Józsefvźros időszaki lapban közzétéve az a|apítő okiľat

és gazdáIko dás ĺának l e gfo nto sab b adatait nyil váno s ságľa

ilI. A TÁRsAsĺ.c vĺÚxooÉsn

12. A taľsasághatátozatlan időtartamĺa jon létre.

13. A taľsaság izIetszeĺa gazďaságitevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a

gazdasźryitársaság tevékenységéből sztrmaző nyeľeség a tagok közott nem osztható

fél, az a gazdasźryi taľsaság vagyonát gyarapitja (Gt. 4. $ (3)'

14. Ha a társaság jogutód nélkül megszúnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a

taľsaság tagsańszéľe csak u -.g,"űnéskori saját tóke összege adható ki, legfeljebb a

tag vagyoni hanyadának teljesítéskori éľtéke erejéig. Az eń" meghalađó vagyont a

cégbíróságazaiapítőokiratľendelkezéseiszerintfordítjaközcélokľa.Ilyen
rendelkezés hianyában a cégbíľiság a megm arađt vagyont a megszűnő nonpľofit

gazdaságítfusasźęközhasznútwékenységévelazonosvagyabhozhasonló
k<jzérdekú célľa fordítja (Gt. 4. $ (6)'

Iv. A TÁRSAsÁc ľonzsToKEJE ,, 

^Z 
ALAPÍľó ľoRzSBETÉTJENEK

nĺÉnľÉxn

A tarsaság törzstőkéje 500.000 Ft, azaz otszázezet forint, amely kíztrőlag pénzbeli

ho zzźĺj źlrulásbó l á1 1.

Az A|apítőt<!ľzsbetďjének éľtéke, és annak a töľzstőke hányađábanvaló kifejezése:

Az Alapító a vagyoni hozztĺjźru|ást teljes egészében a taľsaság ľendelkezésére

bocsátotta, az teljes e gészében a taľsaság rendelkezésére ál1.

A taľsaság fennállása a'aĺt az Alapító torzsbetétet a tarsasá$ól nem követelheti

visszaésnemtarthatigénýataľsaságméľlegszerintinyeľeségéresem.

15.

16.

r7.

500.000,- HUF
Budapest VIil. kerület

18.

/o





19.

v. A TÁRSAsÁc ĺ.l,ĺ.ľÍľoĺÁľAK JoGAI És xoľnLEZETTSncnr

A táľsaságnáI ataggyulés hatásktirébę 1trrrtozó kérdésekbeÍI az egyedtili tag (alapító)

dcint. Az lgg2. évi XXXVII. tĺirvény Cent.) figyelemme| arra, hogy a cég

onkormanyzati költségvetési szerv egyszemély es gazdasági taľsaság a . ) az egyedüli

tag _ a megvá|asztással, illetőleg kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a

hatásköréb e tartozó dontés meghozata\źÍ megelőzően köteles a vezeto

tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság (feliigyelő szerv) véleményét

megismerni (ülést összehívni vagy írásos véleményt beszeľezni). Halaszthatat|an

dcjntés esetében a vélemény beszerzése ľĺjvid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is

történhet, azoĺban az igy véleményt nyilvanító személy 8 napon beltil koteles

véleményét írásban is a dontést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény

vagy az tilésről készült jegyzőkonyv, illetőleg annak kivonata nyilvános, azt az

egyedüli taghatározatźxa|egyĹitt _ a dĺintés meghozata|źiőI számított harminc napon

belül - a cégbíľóságon a cégiratok kozé letétbe kell helyezni.

Ülés ĺisszehívása esetén _ annak ideje, helye és napiľendje kĺjzléséve| _ az egyedtili

tag képviselője 8 nappal korábban íľásban (levél, fax) külđ meghívót a vezető

tisztségviselőknek, illetőleg feltigyelő bizottsági tagoknak.

Az egyedüIitag adĺjntéséről avezďő tisztségviselőket, fetügyelő bizottsági tagokat

itletőleg a kĺinywizsgáIőt 8 napon beltil, írásban a hattĺrozat kivonat

megküldésével- írásban koteles értesíteni (Ksztv. 7. $ (4)

22. A gazdźikodó szervezet legfőbb szetve kötele szabá|yzatot alkotni a gazdáIkođő

szeryezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagiai és más, a legfőbb szerv

tita| meghatározott vezeto állású munkavállalói javada|mazása módjának,

mértékének főbb elveiről, annak renđszeréľő|. A szabá|yzatot az e|fogadásátőI

szźlmított 30 napon belül a cégiratok közé tetétbe kell helyezni. A' szabáIyzatban

foglaltak aIapján a legfőbb szerv kizźrólagos hatásköľébe tartozík a szabáIyzatta|

érintett személyi kör javadalmazźsźnak (így kĹilönösen díjazásĺínak, munkabéľének,

végkielé gítésének, e gyéb j uttatásainak) me gállapítása.

f3. A nonprofit taľsaság és az AIapíÍó közötti8 szerzódés érvényességéhez a szerződés

íľásba fo glalása sztikséges.

24. A gazđa|kodő szewezet és a tagsakozottlétrejövő szerzőđésl- a szerzodés a\áírásćtőI

szánítottharminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok kozé letétbe kellhelyezni.

Ez arendelkezés nem iľányađó abban az esetben, ha a tarsaság és atag atáĺsaság

tevékenységi köľébe tartoző, a létesítő okiľat á|ta]- meghatározott szokásos

nagyságren du szerző dés köt.

25. A gazdtikodő szervezet k<jteles az oI<ĺrat a|ćĺírtsźĺtőI szźrĺitott haľminc napon belül a

cégbíróságho z _|etétbehelyezés céljából _ benyrijtani an" az okiratot is, amely bárki

javźraingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymIl]lió forintot

20.

21.
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meghaladja. Az összeghatáľ szempontjából a két éven belül ugyanannak a

személynek vagy szeÍvezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

26' Az A|apitő pőtbefizetésľe nem vállal kötelezettséget.

27. Az A|apítő mellékszolgá|tatás teljesítésére nem köteles.

28. A tarsaság tevékenységéből szźľľmaző, mérleg szerinti nyereség az A|apitő részére

nem osztható fel. A tarsaság teljes nyeľesége a társaság közhasznú feladatainak

ellźtásához használ andó fe l.

29. A taľsaságnak akozhasznú tevékenységéből, illetőleg avźiIa|kozási tevékenységből

szćrmaző bevételeit és ráfoľdításait elkülönítetten kell nyilvant artani.

3 0. Az Alapítő kizárőIagos hatásköĺéb e tartozlk..

- a számviteli t<lrvény szerinti beszámoló elfogadása,

. a Ksztv. 19. $ (2)bekezdése szerinti közhasznúsági jelentés elfogadása,

- pótbeťrzetéselrendelésęésvisszatéľítése'

- iizletrészfeloszttsához valo hozzájárulás,

- ügyvezető megvá|asztása, visszahívása és đíjazásának megállapítása, valamint az

Ülgyv ezetó feletti megbízőí j o gok gyakorlása,

- a feltigyelő bizottság tagjainak megvá|asztása, visszahívása, dijazásuk

megáI|apítása,

. a könywizsgáIő megválasztása és visszahívása, díjazásźnak megállapítása,

- olyan szerződés megkötésének jóvahagyźsa, amelyet a társaság saját tagsával,

ngyvezetőjéve|, vagy azok koze|i hozzátartozójával (Ptk. 685. $ b) köt' az

úgyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártéľítési igények éľvényesítése,

- a tarsaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításźnak e|határozása, valamint

más gazdaságíttrsaságba tagként való belépésľől való dĺlntés,

- az alapítő okiľat módosítása'

- mindazon iigyek, amelyeket a törvény vagy az a\apítő okirat egyébként ataggyĺllés

kizaľólagos hatáskoľébe utal.

31. Az igyvezető köteles az egyeďú|í tag (aIapító) jóváhagyását beszerezni mindazon

esetekben, amikoľ atársaságolyan beszerzéstvégez,vagy szolgá|tatástvesz igénybe,

amelynek ellenéľtéke nem éľi el a közbeszerzési tĺirvény érté|ďlatarát, de abeszerzett

eszközök értéke, íII. azigénybe velt szo|gáttatás értéke az ađott év ijzleti terve szerint

nettó 1 millió forintot az ađoĹt eszkoz vagy szolgá|tatás tekintetében eléľi. A
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JJ.

34.

35.

36.

jóvahagyó hatásköľt az egyeďili tag (Alapító) képviseletében a Polgármesteľ, a

feltigye l ő bizotts ág e gyiđej ti ttĄ ékońatása mel lett gyakoľo lj a.

32. ez ł*t. l00/lv1 $ bekezdése alapján a könywizsgáIő szervezetre, illetőleg a

kĺinywizsgáló személyéte az tigyvezetés a feliigyelő bizottság egyetéľtésével tesz
javaslatot a gazdźt|kodő szervezet legfőbb szervének (ataggyulés hatáskörét gyakorló
egyedtili tagnak).

\/I. A TÁRsAsÁc ÜcyvEZFlToĺE

A nonprofit taľsaság tigyvezetője Becskei Kovács Baľbaĺa (anyja neve: Töľök
Gyöľgyi, lakcíme: 1064 Budapest, Szondy u. 51/C. 13. ajtó)' akinek megbizatttsa

20l0. junius 17-tőI2015. május 3I. napjáigterjedő, hatéttozoÍtidőtartamra sző|.

A taľsaság Alapítója kijelenti, hogy az á|ta|a kijelölt ügyvezető nem tagtra az

önkormányzati Képviselő-testĹiletnek, illetőleg személyével szemben egyéb

összeférhetetlenségi ok sem áll fenn. Az ugyvezető a tźrsasággal kötött megbízźsl
szeruo dés keretéb en |átj a e| fe|adatát.

A megbizźtsi jogviszony létesítése, megsziintetése, iđótartama, a megbízáskor a
megbízási díj és az egyébjrĺľandóságok megállapítása az egyszemélyes társaság tagja

hatáskĺirébe tartozik. Az egyéb megbízői jogokat az A|apitő képviseletében a

Polgáľmester gyakorolj a.

Az igyvezetőre aLka|mazandók a gazđasági tarsaságokról szőIő törvényben

szabáIyozott kizáro okok. Nem lehet továbbá a kozhasznu szervezet megszűntét

kĺjvető két évig más közhaszní szewezet vezetó tisztségvise|ője az a személy, aki

olyan közhasznú szervezetnél töltött be _ annak megszűntét mege|őző két évben

legalább egy évig _ vezető tisztséget, amely az ađőzás rendjéről szóló törvény

szerinti koztartozását nem egyenlítette ki9 (Ksav. 9. $ (1)).

Az iigyvezető nem szerczhęt taľsasági részesedést a taľsaságéval azonos

tevékenységet folytató más gazdálkodó szęwezetben, továbbá nem lehet vezető

tisztségviselő a taĺsaságéval azonos tevékenységet is végzó más gazdálkodó

szervezetben, kivéve, ha ehhez az AIapitő hozzźtjfuul. Az ugyvezető és kcjzeli

hozzátartozója nem kĺjthet a sajźt nevében vagy javára a táĺsaság tevékenységi

körébe tartoző ügyleteket, kivéve, ha ehhez az A|apitő hozzźljátul' A taľsaság

ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannźi atźrsasźtgná| a feltigyelő bizottság

tagsává nem választható meg. Ha ezen szabályok megszegéséve| az igyvezető a

taľsaságnak kárt okoz,k akkor a kfu megtérítéséľe vonatkozó igéný a kár

bękövetkezt étől' számitott egy éven beltil lehet érvényesíteni.

A jelen okirattal létrehozott egyszemélyes nonprofit taĺsaságná| a tag (A|apítő) az

ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az

an)t.

38.
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39.

40.

4r.

esetekben az A|apitő döntése mentesíti a vezeto tisztségviselőt a Gt. 30. $-ban

meghatźrozott felelősség alól. (Áht. 100^4 $).

Az alapítő okirat módosításának, a cégje gyzékbe bejegyzettjogoknak, tényeknek és

adatoknak, ęzek väItozźstnak, valamint törvényben előíľt más adatoknak a

cégbírósági bejetentése az tigyvezető kĺjtelezettsége. Az igyvezető korlátlanul felel

azokért a káľokért, amelyek a bejelentett ađat,.iog vagy tény valótlanságábő|,

il tető le g a bej e lenté s ké sedelméb ő 1 v a gy elmu|asńás áb ó 1 szárm aznak.

Azigyvezető köteles az Alapítő kérésére atfusaság iigyeiről felvilágosítást adni, a

taľsaság uz|etikönyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tęnni. Ha a kérelęmnek

nem tesz eleget, az A|apitő kérelméľe a cégbíróság kĺitelezi a társaságot a

felvilágosításra, illetve a betekintés biztosításáľa. A jog gyakorlása nęm sértheti a

taľsaság üzleti érdekeit, illetve tizleti titkait.

A táľsaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető

gyakorolja. Az ügyv ezetó az ügyek meghatáĺozott csoportj ára ĺézve a társaság

munkavállal ó it képvi s e teti j o g gal n:hźľ;hatj a fel.

42. Megszűnik az ugyv ezető megbízatása:

- a megb izás ídotartamának lejáľtával,

- visszahívással,

.töľvénybenmeghataľozoÍtkízźtóokbekovetkeztével,k

- lemondással,

- elhalálozássa|,

- torvényben meghatĺĺľozott esetben.

43. Az ügyvezető a tisztségéről báľmikoľ lemondhat, de ha a^. a társaság

múködőképessége megkívárja, a lemondás csak annak bejelentéséto| számitott 60

napon belüI válik hatályosság, kivéve, ha a táľsaság a\apítőja az igyvezeto

megváIasztásfuő| mźr ezt mege!őzoen gondoskodott. A lemondás hatályossá

vźiástlhoz az igyvezeto aha|aszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az í|yen

intézkedések megtételében koteles részt venni.

44. Azigyvezető köteles tagsegyzéket vezetni. A'tag1egyzéken fel kell ttintetni:

- atagnevét (cégét), székhelyét és törzsbetétjét,

- atötzstőke méľtékét,

- az a|apitő okiratnak az esetIeges pótbefizetésękĺe és mellékszolgáltatásokĺa,

valamint az uz|etrész átnlházásanak kor!átozásźra vagy kiztráséna vonatkozó

rendelkezéseit.
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45.

46.

47.

Az igyvezetőnek a tagsegyzékęn át kell vęzetnie a tagok személyében vagy

ľrzie['Ĺészelben bekövetkezett minden vźĺItozást, így az llz|etrészek átruházástú,

feIosńtsát, a taľsaság tulaj donába keľülését vagy bevonását.

Az igyvezető köteIes a tagegyzéket., illetőleg a tagegyzékben felttintetett adatok

megvá|toztĺs esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A

tagsegyzéket a taľsaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét

valószínúsíti.

Az iigyvezető a tagsegyzéken kíviil gondoskodni köteles olyan nyilvántartás

vezetéséről is, amelybőI avezeto szerv (Alapító) dontésének tartalma, időpontja és

hatźůya megállapítható (Ksztv. 7. $ (3) a))' A vezető szerv (Alapítő) a döntéseit

írásban kozli azérintettekke;t, a87 ' pontban részletezęttek szeľint.

vII. A cÉcĺBcyzÉs

48. A cégegyzés akként történik, hogy

nyomtatott cégszöveg a|á ĺjnállóan

mesfelelően.

az llgyvezető az előíľt, előnyomott vagy

ír a|á, a hiteles céga|áirásí nyilatkozatnak

vilI. CÉGVEZf,.To

49. Cégvezető kinevezésére sor keľülhet.

Ix. A FELÜGYEL}B|Z}TTSÁG És ra.ľÁCSADó TEsTtjLET

50' A táľsaságnál 3 tagiĺ felügyelő bizottság mtiködik' A feliigyelő bizottsági tagok

jogviszonyanak létesítéséről és javadalm azásźnak megá|lapitäsáĺőI az Alapító dönt.

51,. AzAlapító a felügyelő bizottság tagiainak az a\ábbi személyeket jeloli ki:

Név: Gulyás Mihály Balázs

Anyja neve: GurmaiZita

Lakcíme: 1071 Budapest, Bethlen Gáboľ u. 41.

í





Amegbízás határozott időre szól.

Amegbízźts kezdő időpontja: 2010. november 18-tól

Amegbizás lejáľta: 2015. május 31-ig.

Név:

Anyjanevę:.

Lakcíme:

A me gbizás határ o zott időľe szól'

A megbízás kezdő időpontj a: 20l t .július 22-tő|

Amegbizás lejáľta: 20t5' május 3l-ig.

Név: .

Anyja neve: .

Lakcíme:

A me gbízás határ o zott iđőre szó l.

A megbízźls kezdő időpontj a: 201 I . július 22-tő|

Amegbízás lejáľta: 2015. május 3l-ig.

52. A Kszt. 26. $ m) pontj a a|apján a fetügyelő bizottság tagjai és elnöke vezeto

tisztségviselőknek minősülnek, ennélfogva irányadóak rájuk a Ksztv 8. és 9. $-ai', valamint

a Gt. a?apjáĺ a vezetó tisztségviselőkľe vonatkozó szabályok (így a kízttrő és

összeféľhetetlenségi szabályok is).

53. Nem lehet a fettigyelő bízottságelnöke vagy tagaaz aszemély, aki

a, avezeto szerv eln<ike vagY tagSa,

b, a nonprof,rt taľsasá gga] a megbízatásrín kívüli más tevékenység kifejtéséľe iranyuló

munkaviszonyban vagy munkavégzéste iľanyuló egyéb jogviszonybarl á|I, ha jogszabály

másképp nem rendelkezik,

c' a nonprofit társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés

nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásokat és a taĺsadalmi szervęzet á|ta|
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tagjanak a tagsági jogviszony a?apjan nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szeĺinti

juttatást-, illetve

đ,aZa,-c,pontbanmeghattltozottszemélyękhozzátartozőja.

A Gt. 38. $-ban szabáLyozott munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági taĺsaság

munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagává(Gt. 36. $ (2).

54. 
^ 

felügyelő bizottsági taggá megvźiasztott személy az iIJ tisztsége elfogadásától

számítoÍt tizenot napon belül, azokat a gazdasági tarsaságokat, kozhasznú szeľvezeteket,

amelyeknél maľ feltigyelő bizott sági tag, íĺásb an tźtjékońatni kötele s.

55. A feliigye1ő bizottság az Alapítő ľészéreellenőľzi atáĺsasźlgiigyvezetését. A felügyelő

bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetőleg a gazdasági taľsaság vezető állású

munkaválla1óitól felvilágosítást kérhet, atársasägkönyveit és iratait megvizsgálhatja.

56. A felügyelő bizottság kĺjteles megvizsgźiní az Alapító tészére készült valamennyi

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előteľjesztést, amely a táĺsaság

alapÍtójanak kĺzźrőIaghatásk<jrébe tartoző tĺgyľe vonatkozik. A számvitelľől szóló 2000.

évi C. töľvény szerinti beszámolóról és az aďőzott eredmény felhasználásźrő| az Alapító

csak a fettigyelő bizottság íľásbeli jelentésének birtokában határozhat.

57 . Haa felĹigyelő bizottság megítélése szerint az igyvezetés tevékenysége jogszabá|yba,

az a?apitő okiľatba, illetőleg az alapítő hatźrozataíba ütkozik ' vagy egyébként sérti a

gazdasźryi tärsaságérdekeit, haladéktalanul értesíti az A\apitőt. Ha a felügyelo bizottság a

közhasznú tevékenység folýatásanak feltételeiľől kötött szerzódés megszegését észleli,

köteles haladéktalanul éľtesíteni az Alapítőt,

58. A felügyelő bizottságtestiiletként jar eI. A felügyelóbízottságtagai sorából elnoköt

(szfüség esetén elnökhelyettest vagy elndkhelyetteseket) vtĺ|aszt. A felügyelő bizottság

hatáľozatképes, ha tag|ainak kétharmada, azaz legalább 3 tag jelen van: határozatait

e gyszenĺ szótöbb sé g gel hozza'

59' A felügyelő bizottságtag1ai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizotÍság tagźúe minőségébęĺ az Alapító nem utasíthatj a'

60. A feliigyelő bizoÍÍságtiléseit az elnĺjk hívja össze és vezeti. Az ülés osszehívását - az

ok és a cél meg|elolésével _ a feliigyelő bizottság bármely tagsaírásbankérheti az elnöktől,

aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon beliit koteles intézkedni a felügyelő

bízottság ülésének 30 napon belüli iđőpontľa töľténő összehívásźrő|. Ha az e|nok a

kéľelemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az ülés összehívásiĺra.

61. A feltigyelő bízottság egyebekben az igyrendjét maga á|lapítja meg, amelyet az

Atapító hagy jóvá.

62' Haa feliigyelő bizottsźętagjainak száma az alapitő okiľatban meghatározott létszám

alá csökken' vagy nincs aki az u|ését összehívja, a gazdasági taľsaság tĺgyvezetése a
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fe|ügyelő bizottság ľendeltetésszenĺ miĺkodésének helyreállítása éľdekében kĺjteles

éľtesíteni az A|apítőt.

63, A fettigyelő bizoÍtság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely taĄźt

megbizhatja, illetőleg az elIeĺőtzést állandó jelleggel is megoszthatja tagtrai közott, Az
el|enőrzés megosztása nem érinti a feltigyelő bizottsági tag felelősségét, sem aŻ' a jogźú,,

hogy aZ ellenőľzést más, a felügyelo bizottság ellenőrzési feladatköľébe tartoző

tevékenységéľe is kiteľj essze.

64. Egyebekben a felügyelő bizottsźryi tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt.

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

65. A felügyelő bizottsági tagok koľlátlanul és egyetemlegesen felelnęk a gazďasági

taľsaságnak az e|Ięnőrzési k<jtelezettségük megszegésével okozott káľokért.

66. Ha az arľa jogosult szerv a töľvényes működés hetyreállítása érdekében szi.füséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a

törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

61, A 2006 évi IV. tĺirvény 19. $ (6) bekezdése a\apjén, a gazdasági taľsaság döntéseinek

előkészítése érđekében a társasági szervek mellett az a|apítő |éttehozza a Kesńyugyár

Közossési HźnTanácsadó TestüIetét 6 fovel, 20II' marcius I7-to|határozatlan időľe'

x. A TÁRsAsÁG KoNYVVIZSGÁLOJA

68. A tarsaság Alapító által kijelĺĺlt ktinywizsgźlőja2012. május 31-ig:

Cégnév: -CC. Audit Ktinywizsgáló Kft.

C é g e gy zékszám: 0 1 -09.3 6 49 4 4

Székhely: 1148 Bp., F.ogarasi út 58.

Kamaľai nyilv źntartásí sztĺĺa: 0000ó2

A könywizsgálat e|végzéséért személyében felelős teľmészetes személy neve:

dľ. Szebellédi István

Kamaľai nyilvántart ásí szźnna: 00243|

Anyja neve: Mĺkĺó Erzsébet

Lakcím: 1148 Bp., Fogarasi út 58..

A megbízatás kęzdó időpontj a: 20|0. június 1 7.
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A megbizatás |ejárta: 2012. máj us 3 1.

A kĺjnywizsgá|ő tevékenységére a 2006. évi IV. törvény 40-44. $ rendelkezéseit kell
alkalmazni.

69. A könywizsgáló betekinthet a gazdasági tĺírsaság könyveibe' a vezető
tisztségviselőktől, a feltigyelő bizottság tagjaitól, illetőleg a társaság munkavállalóitól
felvilágosítást kéľhet, a tarsaság bankszĺĺmláját, pénńarát, értékpapír- és źtruá||omźnyźú.,

szer zĺl dé seit me gvizs g á|hatj a.

70' A könywizsgá|ő a gazdasági tarsaság ügyeiről szerzętt értestiléseit iz|etí titokként
köteles megőrizni.

7I. Ha a könywizsgá|ő gazđźikodő szefvezet, a szemé|yt összeférhetetlenségi előírásokat
a kĺinywizsgálói tevékenységetvégző személyen kívĹil a gazđźikodő szeÍvezet valamennyi
tagfua,vezetó tisztségviselőjére és vezető állású munkaválla|őjaruis alkalmazni kell.

72. A könyvvizsgźiatért felelős személy atźrsaságtészére más megbízás alapjźn munkát
nemvégezhet, és a könywizsgá|ő gazđá|kodó szervezet csak akkor láthat el más felađatot is,
ha a megbízás tátrgya nem érinti a könywizsgálónak a Gt.-ben megjelölt feladatainak
elIátását.

73. Ha ez sziikséges, a könywizsgálót tanácskozási joggal az A|apito, illetőleg a felügyelő
bizottság tilésére is meg lehet hívni, illetőleg a ktinywizsgá|ő maga is kezdeményezheti ezen
üléseken va|ő részvételét. Ez utóbbi esetben a könywizsgá|ő kérelme csak különcjsen
indokolt esetben utasítható vissza.

74. Ha a könyvvizsgát|ő megállapítja, illetőleg egyébként tudomást szerez arľól, hogy a
gazdasági társaság vagyonĺínak jelentos méľtékű csökkenése várhatő, illetőleg olyan tényt
észlel, amely a vezető tisztségviselők (vagy a felügyelő bizottság tagjainak) a Gt.-ben
meghatfuozott felelĺísségét vonja maga utián, köteles az Alapítót értesíteni. Ha az A|apítő a
jogszabá|yok által megkíviínt döntéseket nem hozza meg, a könywizsgáló köteles enől a
törvényességi feliigyeletet ellátó cégbirôságot éľtesíteni.

75. A könywizsgálói megbízás az Alapító döntése a|apjźn visszahívással, a

könywizsgá|őval kötött szerzőďésben szereplő időtartam |ejźrtźna|, töľvényben szabá|yozott
kizźnő ok beálltával, illetőleg a könywizsgá|ő rész&ő| a szerződés felmondásával szűnik
meg. A könywizs g áIő tĺjr av źiasztható.

76' A kcinywizsgáló felelősségére, a kĺinywizsgá|őra vonatkozó jogszabáIyokban,

illetőleg a Ptk.-ban meghatźrozott felelősségi szabźiyok az irányadók. Egyebekben a

nonprofit tarsaság könyvvizsgá|őjara is irrínyadóak a Gt. 40-44. $-ainak előírásai, valamint a
Ksztv. 8. $ (2) bekezdésében foglalt összeferhetetlenségi szabá|y.
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xI. A ľonzsľoKn Fnr,EnĺnlÉsÉľnr ns ĺĺszĺĺĺÍľÁsÁľa.x szĺ.ľÁLYAI

77. Ha azA1apító a tĺĺľzstőke felemeléséthatáĺońael, a felemelt toľzstőkét új törzsbetétek

befizetésével kell feđezni.

78. Az Alapító a törzstőkét csak veszteség esetén száI|ithatja le. A törzstőke nem

szźů|íthatő Ie otszźnezer forintnál alacsonyabb összegĺe . Ha a tĺirzstőke lesztt|Iitźĺsźlra azért

nincs lehetőség, meľt ezze! atĺáľsaság tcĺrzstőkéje otsztnezet forint alá csökkeÍ]ÍIe, az Alapító

kĺjte le s a tár sas ág jo gutó d nélküti me gszúné s ér óI hatźtr o zní.

xII. A rÁnsa,sÁG MEGSZÚľnsn

79. A taĺsaság megszűnésérőI az Alapító dönt.

80. A társaság jogutód nélkiili megsziĺnése esętén a Íátsastĺg tagia (Alapítőja) részéľe a

taľtozások kiegyenlítését követoen csak a töľzsbetétje teljesítéskori értéke adható kí, az ezt

meghaladóan megmaľadó vagyont oktatási tevékenységgel kapcsolatos kozhasznú célra kęll

foľdítani.

81. A taľsaság más taľsasági formába csak nonpľofit jellegének megtaľtásźxa| a|akulhat źĺt,

nonpľoflt gazđasźryitársasággal egyesülhet, illetőleg nonprofit gazdasági tarsaságokká'vźihat

szét (Gt' 4. $ (4).

XIII. EGYÉB nnľuELKEZEsEK

82. A nonprof,rt koľlátolt felelősségtĺ társaság köteles az éves beszámoló jővthagyásäva|

egyidejűleg közhasznúsági jetentést készíteni. Akozhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb

szerv (Alapító) kizaľólagos hatáskörébe tartozlk.

83. A közhasznúsági jelentéstarta|mazza:

- a szźtmviteli beszámolót,

- a k<lltségvetési támo gatás felhaszn á|ásźĺt,

- a vagyon fe|hasznźiásával kapcsolatos kimutatást,

- a cé| szerinti juttatások kimutatását,
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- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített źilami pénzalaptő|, a helyi

onkormányzattőI, a kisebbségi teleptilési önkormanyzattőI, települési önkormanyzatok

taľsulásától és mindezek Szerveitől kapott támogatás méľtékét,

- a nonprofit taľsas źtg vezeto tisztségviselőinek nyújtott támogatások éľtékét, illetőleg

ĺisszegét,

- aközhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

xlv. A ra.nsa.sÁG NYILVÁNOSSÁGA

84' A taľsaság múk<jdésével kapcsolatos iĺléselaől köteles jegyzőkönyvet készíteni. A

jegyzőköny v tarta|iiza a taggýi1és helyét és idejét, a je1enlevőket és az á|tablk képviselt

szavazatíjog mérték ét. A jegyzőkonyvbll a dĺjntěst támogatók és ellenzők .számaĺźnya 
és

személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az igyvezető és egy - a taggyu|ésen jelenlevő,

hitelesítőnek megválasztott tag i,j; ala. A jegyzőkönyvbe foglalt hattrozatokat

haladéktalanut be kelt vezetni ahatározatok könyvébe.

85. Äziilések határozataít ameghozataluktól számított3o napon belül postai.Ýlo" kell közolni

az érintetteVke|. Ezzel egyidejúeg a taĺsas ág és az alapítók székhelyén ta\tĺ|hatő nyilvános

hirdetőtáblan elérhetové teszi 30 napon belĺl legalauu :o ÍIapra a meghozolt hatátozatok

szcivegét. Ennél ľövidebb hataĺidőt akkoľ koteleś a társastĺg teljesíteni, amennyiben azt a

hozott hattr ozat j eIIe ge me gköv ete l i.

86. A taĺsaság mtĺkodésével kapcsolatosan keletkezett iratokba munkaidőben baľki

betekinthet, saj át költsé géľe másolatot készíthet.

87.A taľsaság éves beszámolója megtekinthető a 86. pontban meghatfuozott feltételekkel. A

társaság éves beszĺĺmolója megtekinthető a tiĺľsaság .'ékh.ly. szerint illetékes cégbíróságon

is.

88. A taľsaság műkĺjdésével, tevékenységével és gazdáľkodásával kapcsolatos ülésekről a

szo1gáItatást igényÚevevőit értesítenĺ táll' 
"Az 

értesi{esi hataĺidők megegyeznek a taggyűlések

<jsszehívásánuľ ,.nájeuel. A szo|gáItatás igénybevevői köľe kiilonĺjsen Budapest Fővaros

VIII. keľĹilet teriiletére korlátozódik. Egyébkžnt-a megielölt kedvezményezetti kör semmilyen

más feltétellel nem zźrt és nem korlátozott'

89. A szo1gáLtatźls igénybevétele módjanak kc'zlése történhet kĺjzvetleniil a szo|gá|tatts

igenyu.u.uđ.ienet< *"'gt."i"'eséve1, illetve a 85. pontban megielölt módon.

!Ą

90. Jelen aiapítő okiratban nem szabályozott kéľdésekben a Gazđasźtgi Taľsaságokľól szóló

2006. évi IV..o*J,'y (Gt.), valamint aKozhaszní szervezetekrőI szőIő 1997. éví CLu.

torvény (Ks ĺ) ľendelkezé seit kell alkalrmazĺi,



f t {i I



,.'\ĺ,

Budapest,20ll-08-01.

dr' Kocsis Máté

polgáľmester

Budapest Józsefu aĺo si onkorm ány zat

Ellenjegyzem:

Alulírott jogi képviselo igazolom, hogy az a\apítő okiľat egységes szeľkezetbe foglalt szovege

megfelel az alapitő okirat módosítások alapjan hatályos tartalomnak.

ügyvéd
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2.számú mel|éklet

rozĺnszľĺ Ú TEVÉKENYSÉa ÁwÁltłl.łsl szenzőoÉs

ame|y ĺétrejött egyrészrő| a Budapest Főváros V|tl. kerület Józsefvárosi önkormányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u, 63-67., képviseletében: dr. Kocsis Máté po|gármester),
mint közhasznú fe|adatok el|átására megbízást adó - a továbbiakban: tnkormányzat -,

másrészt a Józsefvárosi Kiizösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás
tér 15., képvise|etében: Becskei - Kovács Barbara ügyvezető igazgató), mint szolgá|tató - a

továbbiakban: Kft -, között az aIulírott napon, tárgyban és rész|etezett fe|téte|ek me||ett:

ELőzMÉNYEK

Az Európai Közosségek Bizottságának fooĺ/$ f/EK sz, határozata - a továbbiakban:
2oo5/84f/EK sz. Határozat - az Európai Kĺizosséget |étrehozó szerződés 86. cikke (2)

bekezdése aIkalmazhatósága szempontjából szabá|yozza az ún. ,,á|talános gazdasági érdekű
szolgá|tatások,, műkodtetéséveI megbízott vá|laIkozásoknak a közszo|gá|tatássaI járó
kom penzáció formájá ba n megíté|t önkormá nyzati tá mogatása it.

A helyi önkormányzatokró| szó|ó 1.990. évi LXV. torvény - a továbbiakban: otv. - 8. 5 (1)

bekezdése a|apján az onkormányzat közszolgá|tatási fe|adata az óvodáró|, az a|apfokú
nevelésről, oktatásró|, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosításáró|
szó|ó feĺadatok e|látása, amely közszo|gáltatási fe|adatok a 2005 /842/EK sz. Határozat
tekintetében álta|ános gazdasági érdekű szo|gá|tatásoknak minősü|nek.

Ezen közszo|gáltatási fe|adatok, il|etve ezek egy-egy részterületének biztonságos, hatékony
és magas színvona|on történő e|látásávaI az önkormányzat határozott időre a ..,/foLL. (v|.,.|

számú határozat érte|mében - a Kft-t bízta meg, a je|en kĺizszo|gá|tatási szerződésben - a

továbbiakban: Szerződés - rogzített fe|téte|ekke|.

!. A FELEK NYILATKOZATAI

A je|en megbízás |étrehozására való te|jes ktirű a|kalmasság bizonyságáu| a Fe|ek az a|ábbi
kijeIentéseket teszik:

Az tnkormányzat a je|en Szerződés ke|tének napján az a|ábbi nyiIatkozatokat teszi:

(a) az onkormányzat jogosu|t arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vál|a|t

köteIezettségeit te |jesítse;
(b) az önkormányzatnak a Szerződésben

érvényesek és köte|ező erejűek;
(c) a Szerződés az onkormányzat á|tali

Önkormányzat á|taIi gyakor|ása, iIletve
te|jesítése nincsen el|entétben:

vá||a|t köteIezettségei jogszerűek,

a|áírása és az abban fog|alt jogok

kötelezettségek onkormányzat álta|i
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(i) az onkormányzat szervezetiés működési szabá|yzatáva|; vagy
(ii) azonkormányzatravonatkozójogszabá|yokka|.-

(d) Mindkét esetben o|y módon, hogy az e||entét veszélyezteti a Közszo|gá|tatási

KöteIezettség teljesítését

A Kft. a Szerződés keltének napján az alábbi nyi|atkozatokat teszi:

(a) a Kft. a magyar jogszabá|yok szerint |étrejött, bejegyzett és működő, kor|áto|t

feIe|ősségű, nonprofĺt tá rsaság.
(b) a Kft. jogosu|t arra, hogy a Szerződést a|áírja és az abban vá||a|t kcĺte|ezettségeit

te|jesítse;
(c) a Kft. a Szerződésben vá||a|t kotelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező

erejűek;
(d) a Szerződés Kft. á|ta|i aláírása és az abban fog|a|t jogok Kft. á|tali gyakorlása,

il|etve kcjtelezettségek Kft . á |ta Ii teljesítése nincsen elIentétben :

(i) a Kft. társaságiokirataiva|;
(ií) a Kft-re vonatkozó jogszabá|yokka|, vagy
(iii) semmilyen, a Kft' Vagy a Kft. vagyona tekintetében köte|ező érvényű

megá||apodássa|.
mindhárom esetben o|y módon, hogy az eIlentét veszé|yezteti a Közszo|gá|tatási

Köte ĺezettség te |jesítéséu

(e) a Kft. rende|kezik minden olyan, jogszabá|y á|ta| e|őírt engedé||ye|, ame|y a jelen

közhasznú tevékenység fo|ytatásához szükséges;
(f) a Kft. rende|kezik a közhasznú kote|ezettség te|jesítéséhez szĹikséges szeméĺyi és

tárgyi fe|téte|ekkel;
(e) a Kft. rende|kezik hatá|yos biztosítássa|;
(h) a Kft. e||en nincs fo|yamatban olyan bírósági, vá|asztott bíróságĺ Vagy

kĺizigazgatási e|járás, ame|y kedvezőt|en eIbírá|ás esetén veszé|yezteti a
közhasznú kote|ezettség te|jesítését, és a Kft. |egjobb tudomása szerint i|yen

e|járás nem ĺs fenyeget.

tl. MEGÁLtAPoDÁs

1.)Az onkormányzat megbízza a Kft-t az alábbi közhasznú tevékenységekke| a .''/2o7L. (v||,.,)

sz.Kt. határozat alapján:

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

Lv)



- Gyermek és ifjúsági programok szervezése (játszóház, vetélkedők, kirándu|ások,
dráma foglalkozás, családi nap stb.),

- Tanfo|yamok szervezése (számítógép kezelő, Iovári, angol nye|voktatás, digitális
vi|ágkép e|ősegítése stb.),

- Az isko|arendszeren kívü|i oktatás, segítségnyújtás (fe|zárkóztatás, isko|ába
segítés, korrepetá |ás, mentorá|ás)

- Hátrányos helyzetű csoportok társada!mi esélyegyenlőségének e!ősegítése

- Az egyetemes, a nemzetĺ, a nemzetiségi és más kisebbségi ku|túra értékeinek
megismertetése, az Ĺin nepek kultúrájá nak go ndozása,

- A nemzeti, kisebbségi, vi|ági, és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté téteIe,
támogatása,

ttt. KozHAszNÚ TEVÉKENYSÉG enłrÁsÁÉRTJÁRl DíJ, A KoMPENzÁol
MEGHATÁRoZÁSA, KtFtzETÉsE, Éves eszÁMoLAsA

Szerződő felekközĺitt 2010' december 15-én keltkÖzfeladatellátási szerződés III. számú
fej ezete alapján ttirténik.

tV. Az oľ xonuÁNYzAT JoGA| És KöTELEzETTsÉGVÁLtAlÁsAl

1.. Az onkormányzat kĺjteles a Szerződésben a Kft. áltaI vál|alt köte|ezettségek te|jesítése
érdekében a Kft-ve| együttműködnĺ, így kü|cĺnosen minden o|yan a rende|kezésére á||ó
információt Kft-nek átadni, amely a köte|ezettségek te|jesítését e|ősegíti.

V. A KFT. KöTELEzETTsÉovÁluusłl

1.)Jogszabá|yoknak va|ó megfe|e|és
Kft. köte|es megfe|e|ni a rá vonatkozó jogszabá|yoknak, kü]önösen az o|yan
rende|kezéseknek, amelyek esetében a megfele|és hiánya veszé|yezteti a közhasznú
tevékenység te|jesítését.

2.)Engedé|yek
Kft. köte|es minden o|yan engedé|yt megszerezni, fenntartani és minden |ényeges
tekintetben megfeIelni az i|yen engedé|y fe|téteIeinek, ame|y jogszabály e|őírása alapján a

kozhaszn ú tevékenység folytatásá hoz szükséges.

3.)Tevékenységek eI kü |tjnítése
Kft. koteles számvite|i nyi|vántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő
me||ék|etben a közhasznú tevékenységet és egyéb tevékenységet e|kĺ.i|ĺinítetten kezeIni.

a.)Működési hatékonyság
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Kft. köteles gazdá|kodását a tőĺe e|várható gondosságga|, a koltséghatékonyságot szem
e|őtt ta rtva fo|ytatni, kÍ.ilönösen:

a.)Kft. nem fo|ytathat összességében Veszteséges egyéb tevékenységet va|amint nem
végezhet keresztfinanszírozást e szerződésben szereplő, és az egyéb feladatok közott.

b.)Kft. az egyéb tevékenység eredménye tervezett összegével- az önkormányzat döntésétő|
függően köteles az E|őirányzott Kompenzácĺó javaso|t összegét, i||etve az egyéb
tevékenység eredménye rea|izá|t összegéve| pedig a Jogos Kompenzációs igény összegét
csökkenteni.

c.)Kft. egyéb tevékenysége nem veszé|yeztetheti a közhasznú tevékenységét, ugyanakkor
Kft. ttirekszik a rende|kezésére á||ó szemé|yi á||omány és eszközök miné| te|jesebb hatékony
kihaszná|ására, és

d.)Kft. egyes kĺjzhasznú feIadatok el|átásáná| - a jeIen Szerződés V|||. L. pontjában
(Közreműködő igénybevétele) meghatározott szempontok aIapján - mér|egeIni ktite|es, hogy
az adott fe|adatot saját maga vagy Közreműkĺĺdő(k) igénybevéte|éve| |ássa.e e|, és ennek
alapján hozza meg a döntését a vonatkozó jogszabályokban, va|amint a je|en Szerződésben
fog|a |tak figye|em be véte|éve|.

1. Tájékoztatási kote|ezettség

Kft. a tudomásszerzést követően haladékta|anuĺ köte|es az onkormányzatot tájékoztatni:
a. bárme|y olyan eseményrő| vagy körü|ményrő|, ame|y a Szerződés érte|mében

mega |a píthatja az Önkormá nyzat rend kívti li feI mondási jogát,

b. bármeIy |ényeges biztosítási eseményrő|,
c. bárme|y a Kft. eĺlen fo|yamatban |évő |ényeges bírósági, vá|asztottbírósági vagy

kĺizigazgatási e|já rás rész|etei rő|,

d. bárme|y a Kft-ve| szemben környezetvéde|mĺjogszabály alapján támasztott |ényeges
követe|és részIetei ről,

e. bármely o|yan egyéb eseményrő|vagy körü|ményrő|, ame|y veszé|yezteti a Közhasznú
KöteIezettség te ljesítését

f' minden o|yan jogszabályvá|tozásró|, ame|y a Szerződés módosítását teszí
szükségessé.

Az (f) pontban fog|a|t tájékoztatási köte|ezettség
né|kü| kĺjte|es az onkormányzatnak átadni a
javaslatát'

2. Iratmegőrzési köteIezettség

te|jesítését kovetően Kft. késede|em
Szerződés módosítására vonatkozó

Kft. minden az kompenzáció számításhoz kapcsolódó iratot és e|számo|ást a kompenzácio
odaítélését kcjvető 10 évig kote|es megőrizni és az onkormányzat i|yen irányú felhívása
esetén köteIes azokat bemutatni.
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A jogszabályok és az onkormányzat hatá|yos iratkeze|ési, se|ejtezési szabá|yzatának
megfe|elően a Kft. k<ite|es a fe|adatktirébe tartozó íratokat megőrizni és a szerződés
megszűnése esetén az Önkormányzat részére azokat átadni.

vt. rözReľvlŰ rooő loÉruYBEVÉTELE

1. Kozreműködő igénybevéte|e
A Felek megá|lapodnak abban, hogy a Kft. jogosu|t arra, hogy a Ktĺzhasznú Kĺitelezettségek
te|jesítése érdekében egy vagy több közreműködőt Vegyen igénybe, ha ezá|tal a közhasznú
köte|ezettségek te|jesítésének hatékonysága, il|etve minősége javuĺ éslvagy költségei
csökkennek.

A Kft. és a Közreműködők kĺjzotti szerződések rende|kezései nem |ehetnek ellentétesek a
je|en Szerződésben fogla |takkal.

Közrem űködő ĺgénybevéte|e nem növelheti az kom penzációt.

Közreműkĺidő kiválasztásának szabá|yai
A Kft. a Közreműkodőt a közbeszerzésre vonatkozó hatá|yos jogszabályok
rende|kezéseinek megfeĺelően, a Megrende|ések és Beszerzések szabá|yzata szerint
köte|es kivá|asztani.
A Kft. a Közreműködő kivá|asztására irányu|ó közbeszerzési e|járásai során - amennyiben
a közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítése a természetes és
épített környezetre értéke|hető hatássa| rende|kezik - törekszik arra, hogy a kivá|asztás
fe|téte|eit (pl. a|ka|masság, műszaki |eírás, szerződéses fe|téte|ek) úgy határozza meg,
hogy lehetőség szerint a környezetvédeImi szempontokat hangsú|yosan figyeĺembe veszi,
hozzájá ru|va ezá |ta l a környezeti á ||a pot javításá hozfenntartásá hoz.

2. Közszolgá|tató tájékoztatási köte|ezettsége
Az önkormányzaterre irányu|ó kére|me esetén, annak kézhezvételét köVetően |egkésőbb 10
munkanapon be|ü| a Kft. köte|es tájékoztatni az onkormányzatot a - kĺjzüzemi szo|gá|tatók
kivételéve| - a Közreműködők körérő|, feladataik terjedeImérő| és szerződéses feltéte|eikrő|.

3. Fe|e|ősség
A Kft. a Kozreműködő teljesítéséért úgy fe|e|, mintha saját maga teljesített vo|na.

Vtl. ELLENőRzÉs

1. Kft. beszámolási köte|ezettsége:
A Kft. köte|es a közszo|gá|tatási köte|ezettség te|jesítésérő| havonta, tárgyhót kĺjvető 15-
éig, valamint évente, a naptári évrő| készÜlt Éves Beszámo|ó a|apján az onkormányzatot
tájékoztatni.

Az Éves Működési Je|entésben Közszo|gáltató a Kompe nzáció elszámo|ásáról,
va|amint a Szerződés te|jesítésének és a Közszo|gáltatásiTevékenység el|átásának
tapaszta|atairól, - számszerű adatokkaI a|átámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt
az onkormánvzat részére.
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2. onkormányzat el|enőrzési joga:
Az onkormányzat jogosult (ilIetve jogszabá|yban meghatározott esetekben köteIes) a Kft.

Szerződésben vá||a|t kcjtelezettségei te|jesítését - saját maga Vagy szakértő bevonásával -
eIlenőrizni.

A Kft. köteles az ellenőrzés során az önkormányzat képvise|őive| (ideértve az
onkormányzat á|tal megbízott szakértőket is) egytittműködni, számukra minden az
eIlenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást megadni (így kti|önösen, de nem
kizárólagosan: számviteli nyĺ|vántartásba betekintést engedni, va|amint a közhasznú
tevékenységére, i|letve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre á||ó
vagy ésszerű erőfeszítésseI kinyerhető adatot és információt megadni).

FeIek megá||apodnak abban, hogy heIyszíni elIenőrzésre nem kizáró|ag e|őzetesen
egyeztetett időpontban kerü|het sor azza|, hogy a helyszíni ellenőrzés az indoko|t és
szükséges mértéket megha|adóan nem zavarhatja a kozhasznú tevékenység rft. á|ta|i

e||átását.

vilr. vts MAtoR

Vis Maior Eseménynek minősü| bárme|y o|yan e|őre nem |átható esemény, ame|y bárme|y
Fé|en kívü| ál|ó okbó| merÍ.iI fe| és az érintett Fé|tő| e|várható gondossággal sem kerü|hető
e|, illetve hárítható el, ideértve különosen, de nem kizáró|agosan a következőket:
a. háború, háborús cse|ekmények, invázió, po|gárháború,
b. felke|és, forrada |om, lázadás, zend iilés, zava rgás, terrorcse|ekmény,
c. á||amosítás, kisajátítás, vagy rekvirálás,
d. természeti katasztrófa,
e. radioaktív szennyezés vagy sugárzás,
f. országos vagy iparági munkabeszüntetés, szabotázs, embargó, importkor|átozás,

energiahiány, vagy kor|átozás, járvány vagy karantén,
g. o|yan munkaerő- Vagy anyaghiány, ame|yet Vis Maior Eseménynek minősü|ő

körülmények idéznek e|ő;

Ha Vis Maior Esemény bekövetkezése akadá|Yozza vaEY kés|e|teti va|ame|y Felet a

Szerződésben vá||a|t köte|ezettségei te|jesítésében, akkor az érintett Fé| köte|es az

ésszerűen |ehetséges |egrövidebb időn belü| tájékoztatni a másik Fe|et az i|yen esemény
beál|táról, annak je||egérő| és az adott Fél Szerződés szerĺnti köte|ezettségei te|jesítésére
várhatóan gyakorolt hatásáról.

3. A fenti tájékoztatási köte|ezettség szerinti tájékoztatási köte|ezettségét te|jesítő, Vĺs
Maior Esemény á|ta| érintett Fél:

a. mentesül a Szerződésben vá||a|t kote|ezettségei te|jesítése, illetve határidőben
történő te|jesítése a|ó| o|yan mértékben, amĺ|yen mértékben azok te|jesítését az

adott Vis Maior Esemény akadá|yozza vagy kés|e|teti és mindaddig, amĘ az adott
Vis Maior Esemény fenná||,
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b. kote|es minden tőle te|hető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a

Vis Maior Eseménynek a Szerződés szerinti köteIezettségei te|jesítésére gyakoro|t
hatását enyhítse és a Szerződésben vá|la|t egyéb, a Vis Maior Esemény álta| nem
érintett koteIezettségeit teljesítse,

köte|es a másik Fe|et a Vis Maior Esemény megszűnéséről ha|adékta|anu| értesíteni
és a Szerződésben vá|la|t kötelezettségeit újra fo|yamatosan te|jesíteni.

Amennyiben a Vis Maior Esemény 90 napon keresztü| fo|yamatosan fenná|l és a Fe|ek a

Szerződésben vá|lalt köte|ezettségeik teljesítésére annak e||enére sem képesek, hogy
minden tő|ük te|hetőt megtettek a Vis Maior Esemény kcivetkezményeinek e|hárítására, a

Fe|ek jogosu|ta k közösen megá | |apítani a Szerződés |ehetet|en ülését.

A Kft. kcjte|es minden biztonsági intézkedést megtenni a katasztrófahelyzetek e|kerü|ése,
il|etve hatásainak enyhítése érdekében, így kü|önösen köte|es á|ta|ános katasztrófa
eIhárítási tervet, i||etve katasztrófahelyzet bekövetkezését követően az ésszerűen
lehetséges |egrövidebb időn be|ti| specifikus, az adott helyzetben adekvát katasztrófa
eIhárítási tervet készíteni.

Az onkorm ányzat Iikviditásai helyzetének jelentős rom|ása esetén je|en fejezet pontjaiban
rögzítetteket ke|| aIkaImazni.

tx. szERzőDÉs MEGSZÜNTETÉSE

Fe|ek je|en Szerződést 201.5. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kotik,
erre tekĺntette| bármely fe|et megi||ető rendes fe|mondás jogát az a|ábbiak szerint
határozzák meg: Bárme|yik fé|jogosu|t a szerződést írásban közö|t, indok|ást és |egalább 3

hónap fe|mondási időt tarta|mazó rendes felmondással, tárgyév december 31. napjára
felmondani.

A szerződést bárme|yik fé| jogosu|t |ega|ább 30 napos fe|mondási idő tűzésével rendkívti|i
feImondás útján felmondani, az a|ábbi esetekben:

Az onkormányzat a Szerződést jogosu|t a Kft-hez címzett egyo|da|ú nyĺ|atkozatta|,
legalább 30 napos fe|mondási idő tűzésével megszüntetni, ha:

a. Kft. az kompenzációt nem a Szerződésben meghatározott cé|ra haszná|ja fe|,

b. Kft. a Szerződésben vá||a|t bárme|y egyéb köte|ezettségét nem te|jesíti, és e
mulasztását az Önkormányzat fe|szólításátó| számított 30 napon be|ü| nem
orvosolja,

c. Kft. kére|met nyújt be csőd-, felszámo|ásĺ vagy vége|számo|ási eljárás indítására
önmaga e||en, va|amint

d. Harmadĺk szemé|y kére|met nyújt be a Kft. e||en csőd-, fe|számolási vagy cégtör|ési
e|járás indítására, kivéve, ha a Kft' az onkormányzat számára kie|égítő módon 30
napon be|ü| igazolja, hogy az e|járást aĺapta|anuI Vagy rosszhĺszeműen
kezdeményezték, vagy igazo|ja az e|járás megszüntetését,

4.

5.

6.

2.
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t.

2.

3.

A Kft. a Szerződést jogosu|t az onkormányzathoz címzett egyolda|ú nyi|atkozatta|,
|ega|ább 30 napos felmondási idő tűzésével megszüntetni, ha:
(a) az onkormányzat a Szerződésben vá||alt fizetési köte|ezettségét annak

esedékességekor nem teljesíti o|y módon, hogy az a Közhasznú Köte|ezettség
te|jesítését el|ehetet|eníti és a mu|asztását az onkormányzat a Kft. fe|szólítását
követő 30 napon be|ü| nem orvoso|ja.

TekintetteI a közhasznú tevékenység fo|yamatos fenntartásához fűződő társadaImi
érdekekre, a Kft. kötelezettséget vá||aI arra, hogy rendkívü|i fe|mondási joga gyakor|ását

követően jóhíszemű tárgyalásokat fo|ytat az onkormányzatta| arra Vonatkozóan, hogy me|y

minimá|isan e|égséges Közhasznú tevékenység nyújtását vállalja és mi|yen fe|tételekkeI azon
időszakban, ame|y ésszerűen elegendő időt biztosít az onkormányzat számára a megszűnt
Szerződés he|yettesítésére.

x. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Fe|ek a 2oo5ĺ84fĺEK sz. Határozat7. cikkében fogla|taknak va|ó megfe|e|és érdekében
kote|esek a je|en Szerződést, az annak a|apján e|fogadott Szo|gá|tatási Leírásokat, a Kft.

évenkénti írásbeli javas|atát és üz|eti zárójelentését, va|amint az esetleges
tú|kompenzációs memorandumot lega|ább 10 éven keresztü| megőrizni.

A Kft. o|yan számviteIi rendszert köteIes kia|akítani és aIkalmazni, ame|y aIapján
e|kü|ĺjníthető a je|en szerződés tárgyát képező közhasznú tevékenység és az egyéb
tevékenysége számviteIe, kĺinywiteIe.

A Szerződés kizáró|ag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
Ha jogszabá|yvá|tozás miatt a Szerződés valamely rende|kezésének vagy rende|kezéseinek
módosítása vá|ik szükségessé, akkor a Felek kĺite|esek arró| késede|em né|kül

tá rgya lásokat kezdeni.

Ha a Szerződés futamideje a|att o|yan, a Szerződés megkötésekor az adott Fé| á|ta| e|őre

nem |átható, lényeges és tartós vá|tozás következik be va|amely Fé| körülményeiben,
ame|y körü|mény az adott Fé| jogos érdekeit je|entősen sérti, akkor az érintett Fé|

kezdeményezésére a Fe|ek kĺite|esek a Szerződés módosítása végett a Szerződés érintett
részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a Szerződés e rendelkezésére azon Fé|, ame|y az

adott |ényeges körĹiIménybeIi vá|tozást bizonyíthatóan - kĺjzvet|en vagy kozvetett módon

- maga idézte elő.

Amlnt a Magyar Köztársaság csat|akozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió
harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznek a forint devizanem he|yett az euró
devizanem kerü| bevezetésre, a vá|tozás keze|ése tárgyában a jövőben eset|egesen
megaIkotandó jogszabá|y rende|kezései szerint a Szerződés automatikusan módosuI vagy,

ha azt bárme|y Fé| kéri, a Szerződést a Felek módosítják, Ęy kü|önösen a forintról euróra
torténő áttérésben megá||apodnak.
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Az ezze| kapcso|atban eset|eg fe|merülő nézete|téréseiket a Felek a mindenkor hatá|yos
jogszabá|yi rende|kezésekke| összhangban, tárgya|ás útján rendezik. Az euróra történő
áwá|tás nem eredményezi a Szerződés megszűnését és a Szerződésben szabályozott
kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.

5. Je|en szerződéssel, il|etve annak te|jesítésével összefĹiggésben a fe|ek nyilatkozataikat
rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, i|letve a szerződésben meghatározott
esetekben eIektronikus úton, e-maiI formájá ba n köteIesek kozo| ni.

A szerződésse| kapcso|atos nyi|atkozatokat felek az a|ábbi képvise|eti címre kcjte|esek
eljuttatni:

Az onkormányzat részére: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A Kft. részére: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Bármely Fé| megvá|toztathatja kapcsolattartó címét a másik Fé|nek kü|dött értesítésse|. A
kapcso|attartó cím megvá|tozása az értesítéstő| számított 5 munkanap e|te|téve| vá|ik
hatá|yossá.

Szerződő felek te|efonon, il|etve szóban közö|t nyi|atkozatokat csak kivételes, indoko|t
esetben tekintik szerződésszerűnek. A szóban közö|t nyi|atkozatok közlésének tényét a
nyi|atkozattevő köteles szükség esetén bizonyítani, igazolni.

6. ASzerződésse| összefüggő bárme|y értesítés vagy más köz|és az a|ábbi időpontban vá|ik
hatá|yossá:
a. szemé|yes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (ame|y a kézbesítést elismerő

átvéteIi eIismervényen szerepel);
b. tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában

(amikor a címzett a tértivevényt a|áírta), és
c. te|efax útján történő továbbítás esetén, amikor azt fe|adták, fe|téve, hogy a

megszakítat|an továbbítást a küĺdő gép megerősíti azza|, hogy ha a címzett azt
nem o|vasható formában kapja kézhez, köte|es a telefaxüzenet kü|dőjét (ha az
azonosítható) errő| ha |adékta |a nul értesíteni.

Aszerződő Fe|ek a kapcso|attartásra az a|ábbiszemé|yeket je|ölik meg:

Az onkormányzat részérő|: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Dr. |ván Ro|and ügyosztá|yvezető

A Kft. részérő|: JKH NKFT., Becskei - Kovács Barbara ügyvezető igazgató

Az olyan értesítést vagy más köz|ést, ame|y a címzetthez a munkaidő elte|téve| Vagy nem
munkanapon érkezik, úgy ke|| tekinteni, mintha a következő munkanapon érkezett vo|na.

7. Egyik Fél sem jogosu|t a másĺk Fé| e|őzetes írásbe|i hozzájáru|ása né|kül a Szerződésbő|
eredő jogait engedményeznĺ vagy a Szerződésbő| eredő jogait és köte|ezettségeit
átruházni.
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8. Jelen Szerződés 2011. augusztus 1.napján |ép hatályba.

9. Fe|ek tudomásu| veszik és magukra nézve köte|ezőnek ismerik e| a nyilvánosság
biztosítására vonatkozó jogszabá|yokat és Iehetővé teszik azok érvényesülését.

A Fe|ek a fentiek figye|embevéte|éve| megá||apodnak abban, hogy jogszabá|y kifejezetten
e|térő rendeIkezése hiányában a Szerződés megkötése és te|jesítése során a tudomásukra
jutott minden o|yan információt bizalmasan fognak keze|ni és kizáró|ag a másik Fé|

e|őzetes írásbe|i hozzájáru|ásáva| fognak harmadik szemé|y tudomására hoznĺ, amely a

nyi|vánosság számára nem hozzáférhető. Amennyiben va|ame|y Fé| jogszabá|y erejéné|
fogva valame|y hatóság vagy más szemé|y számára biza|mas információkat köte|es átadni,
úgy köte|es erről a másik Felet ha|adékta|anu| értesíteni.

A je|en rende|kezés a Szerződés bárme|y okbó| torténő megszűnését kovetően is

aIkaImazandó.

10. A Szerződés te|jes körűen tartaImazza a Fe|ek kozött a Szerződés tárgya tekintetében
|étrejött megá||apodást és hatá|yta|anít minden a Szerződés tárgyávaI kapcso|atos

e|őzetes szóbeĺi vagy írásbeIi megá||apodást, i||etve egyoIda|ú nyi|atkozatot.

11. A Szerződés va|ame|y rende|kezésének jogszabá|yba titkĺizése, érvényte|enné vagy
kikényszeríthetet|enné vá|ása nem érinti a Szerződés bárme|y egyéb rende|kezésének
hatá|yát.

L2. 
^ 

Szerződés vagy jogszabá|y alapján fenná||ó bárme|y jog vagy jogorvos|ati |ehetőség
gyakorlásának e|mu|asztása Vagy késede|me nem minősül az ilyen jogró| torténő
lemondásnak, továbbá bárme|y jog vagy jogorvos|at egyszerĺ vagy rész|eges gyakor|ása

nem akadá|vozza ugYanazon Vagy bárme|y más jog vagy jogorvos|at jövőbeni vagy más
módon történő gyakor|ását.

1.3. A Szerződés magyar nye|ven készü|t és hat pé|dányban került a|áírásra, ame|yek
mindegyikének ugyano|yan joghatá|ya van, mintha a Fe|ek egyet|en okiratot írtak vo|na
a|á'

L4, 
^ 

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Szerződésbő| eredő vagy azza| ĺĺsszefĹiggő

bá rme|y nézete|térést, vitát megkíséreInek tá rgya|ásos úto n rendezni.

Amennyiben a Felek a Szerződésbő| eredő vagy azza| összefüggő bármely nézete|térést,
vitát nem tudják tárgya|ásos úton, |egkésőbb a vita fe|merü|ését követő 60 napon be|ü|

rendezni, úgy bírósághoz forduInak.

15. Fe|ek a je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a hatá|yos magyar
jogszabá|yok, külonösen a Ptk., a he|yiönkormányzatokró| szó|ó 1990. évi LXV. törvény, az
á||amháztartásró| szó|ó 799f. évi XXXV|||. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

5%



CXX|X. törvény, a Köztu|ajdonban ál|ó gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá
tételérő| szóló L75l2009. (V|||. 29.) Korm. rende|et rendeIkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen szerződés készü|t hat pé|dányban, me|yet a Fe|ek e|o|vastak, s mint akaratukkaI
mindenben megegyezőt jóváhagyó|ag írták alá.

Buda pest, 2011. július....

Budapest Főváros V|||. kertj|et Józsefvárosi Kĺizösségi Házak Nonprofit
Józsefvárositnkormányzat Kft.

képvise|etében Becskei Kovács Barbara
Dr. Kocsis Máté ügyvezető igazgató
poIgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegy zőt h e |yettes ítő a|jegy ző





JÓzsefvárosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barbara

| ózsefváro si Ko zoss égi Házak N onp rofit Kft.

Üzleti teľv 2O1'L'

.3. mődosítás/kiegészítés .

Üzleti Terv 2o7l, 3. mÓdosítás
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Jőzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskeĺ- Kovács Barbara

A |őzsefuárosi Kiiziisségi Házak Nonpľofit Kft. kezdeményezte a Kiemelten Kiizhaszn társaság cégformává valÓ átalakulást.

ÜzletiTerv 2011. 3. mÓdosítás
Dátum: 2011. jtiIius 12'
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JÓzsefvárosi Kiiziisség| Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barbara

Nevelés és oktatiís, kép ességfei lesztés, ĺsmeretteri esztés:

a

a

a

Gyermek és iĘ sági programok szervezése (1átszóIláz,vetélkedók, kĺľándulások, dľáma foglalkozás, családĺ nap),
Tanfolyamok szervezése (számítÓgép kezeló, lováľi, angol nyelvoktatás, digitálĺs világkép elósegÍtése stb.),
Az ĺskolarendszeren kíviili oktatáĺ segítségnyujtás (fe|zárk6*atás, iskolába segÍtés,Đkorľepetálás, mentor program, álláskeľesó és
informáciÓs nap)

Hátrányos helyzetĺi csopoľtok társadalmi esélyegyenlóségének elósegítése

Üzleti Terv zotL.3, mÓdosítás

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultrira éľtékeinek megismertetésą az tinnepek kultr1ľájának gondozása,
(tehetségkutatÓ progľamok)

A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyházi iinnepek, évfordul k kĺĺzismeľtté tétele, támogatása
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6 00ĺ 000 Ft





Jőzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barbara

JKH NKFT

ijcwezetó ic.

ecyéb bér

Kiadások

JKH Általános ktiltségek
.'].'j..]"']' Ösśżěśé.ri:'.' :J..'

í2 havi

Üzleti Terv 2o7I. 3. mÓdosítás
Dátum: 2011. jti|ĺus 12.

6 476 400 Ft

4 579 704 Ft

munkakłjr / név

9 í80 000 Ft

201 ĺ. január 1. . 2o1,|. jtilius 3í.

20.ż3ó.íÔ"4 F'tj

adminisztartív kontroller

3 777 900 Ft

...''\..:r;i.'.i.'-.1'1B0łlgĺĺnľ.'.. ..'

Cn
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2671 494Ft
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20 í.í. auqusżtus . 1 .,. 201.í.; decembé.r].3 ĺ].

Kiemelten kôzhaszn

30Yo

8,09.550,F.t

261 200 Ft

r i , r:.ja .::rr rr::4,:r:: l,.l.,r l

.1111'.j{/$QQ:,fi

ĺ 957 050 Ft

í 19 700 Ft

1 888 950 Fr

707,

l.'':i :4.$6"6.ł$0Ft''' '] '

f 677 500 Ft

br. éves
prémium
keret és

2 698 500 Ft

1o0%

1 908 210 Ft

3 82s 000 Ft
:.a ągi).ťôiFi]

6 476 400 Ft

4 f67 704 Ft

312 000 Fr
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Jőzsefvárosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barba ra

iievvezetó ktittséeté rítés

ĺrodaszer/ posta/ futár

kcinwvizseá[ő

ktinwe[és

Ügwédi díi

eeyéb m ktidési kiittséeek

havi átlac

ĺ00 000 Ft

30 000 Ft

Üzleti Terv 2ol7. 3. mÓdosítás
Dátum: 2011. jri|ĺus 12.

37 500 Ft

187 500 Fr

hÓ

350 000 Ft

1Z

1Z

60 000 Fr

éves telies klts.

1Z

1Z

6

1 200 000 Ft

12

360 000 Fr

1Z

450 000 Fr

2 250 000 Ft

ielleq
egyeb

szoteáltatás

4 200 000 Ft

dotosi kiadás
egyeD

szolpáltatás

720 000 Ft

egyeb
szoloá1tatás

egyeb
szolsáttatás

egyeD
szolsáltatás
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Jőzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barbara

KKH

Üzleti Terv 2oL7,3. mÓdosítás
Dátum: 2011. jtÍ|ius 12.

munkakiĺr / név

vezetó

orocramfelelós

szakmai vezetö
programfelelös

szociális asszisztens

kéozómíivész

technikai személy

ktizhaszn
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-Ť()
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40
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40
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z0
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30
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40
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78 375 Ft

100 000 Fr

30

57 000 Ft

240 000 Ft

51 300 Ft

28 800 Ft

1 30 000 Ft
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ĺ7 600 Ft
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22 000 Ft
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iárulékaihÓ
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12

37 050 Fr

14 400 Fr

1f
'tz

0Ft

12

0Ft

éves teljes
klts.

19 200 Ft

0Ft

1f

0Fr

1Z

0Ft
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'tz

0Ft

0Ft
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0Ft

12

4 504 500 Ft

1Z

0Fr

3 276 000 Ft

0Fr

2 948 400 Ft

í 002 300 Ft

0Ft

1 403544Ft

0Ft
3 93í 200 Ft

2 004 600 Ft



Jőzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barbara

ffiffiffi*ä*:t...)

munkakłjr / név
Koordinátor.kiemelten
kiizhaszn

koordinátor

;...ffiffiffiilĚř}š
käzhaszn

foglalkoztatottal
kiválthatÓ-e

Üzleti Terv 2011. 3. mÓdosítás
Dátum: 2011. jti|ĺus 12.

munkakijr / név

elnôk

testlileti tas

testiileti taq

nem

testÜleti tag
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40

havi
bruttÓ bér

40

"nł.,:i' 
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hÓ
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8,5
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8,5
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x}ilĺŇx\ l.i
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hÓ
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0Fr
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9,5

0Ft
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JÓzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette: Becskei- Kovács Barbara

KKH rezsi

KKH szabadidós, kézségfej|'

Kiadások

kézm Ĺĺv., koncertek, fog|aI kozások

Masdolna napok

korreoetá|ás

foevő és társvi eszk

20ĺ ĺ. január í. .
20í ,t. jtilius 3í.

Fog|', képzés, mentor

Üzleti Terv 2oL1.,3. mÓdosítás
Dátum: 2011. j Iius 12.

L6296 000 Ft

1 500 000 Ft

201 1. augusztus í. . 20í 1.]december 3í.

525 000 Ft

lATo

1 600 000 Ft

1 000 000 Ft

330 000.Ft

1 200 000 Ft

ś-i)

Í.

4 089 605 Ft

70o/o

8 148 000 Ft

770 000 Ft

264 000 Ft

11 640 000 Ft

876344Ft
4962344Ft

100%

1 100 000 Ft

3750Ó0 Ft

ĺ2 havi

616 000 Ft

2 044 803 Ft

27 936 000 Ft

2 20o000,Ft

2 600 000 Ft

880 000 Ft

900 000 Fr

2921747 Ft

í 600 000 Ft

3 200 000 Fr

2 080 000 Ft

7 070752Ft
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JÓzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonproflt Kft.
Készítette : Becskei- Kovács Barbara

HETI RENDSZERES kĹitsós bonyotításťl
orogramok iellese íol. )

Óvodás mozgás-, drámaterápia /
drámaoktatás / tánc (pt.:hip-hop,
time) / sport (p(.: capoeira, karate) /
nvári tematikus hetek-táborok

kézm ves foglalkozások, tánc,
(báb)színházi etóadások, koncertek..

átlaeos br. ktts./hét

kiemelt rendezvény . Magdotna Napok
(3naoos)

korreoetálás

Üzleti Terv 2077,3. mÓdosítás
Dátum: 2011. jrilius 12.
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ĺ 500 000 Ft
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1

í0

22
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30
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lt,tS-l
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5

0

22
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JÓzsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.
Készítette : Becskei- Kovács Barba ra

Áttásbiirze, szakképzési kiáttítások

Munkába áttást seeít proqramok

InformáciÓs n

Üzleti Terv 2011' 3. mÓdosítás
Dátum: 2011' j Iius 12.
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