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Hatźtr ozati j av as|at a bizottséĘ szźlmfu a:

A Városgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testül etnek az e|óteri esztés me stĺáÍsvalĺását.

Tiszte|t Képvise|ő-testii|et!

Előzmény

A Képviselo-testület a20||. október 6-i ülésén, a387ĺ20| 1. (X.06.) szímú hattlrozatában elfogadta a

Lakhatási, Eletviteli, Lelki-segítségnyujtási és Egzisztenciateremtési Közösségi Pľogľamot
(LÉLer-ľľogľam). A Képviselő-testület a f}lrt. október 20-i ülésén ttrgya|Í, a I,Éĺ,pr-pľogram
gyakorlati megvalósításĺának egyes kéľdéseiről, így a mentortitlsi, a foglalkoztaÍźlsi és lakhatási
részprogramokkal kapcsolatos feladatokról, költségvetési vonzatĺíľól.

LÉLEK-Pont

A Képviselő-tęstiilet 409lf0|1. (X.20.) számű hatźrozatában döntött az egyéni esetkezeléséľt, a
Progľamban résztvevő önkoľmányzati és külső szeľvezetek részvételének koordiná|ásáért
felelős szakmai műhely, a lÉLpn-pont kialakításĺáľól és mĺÍködtetéséről. Tájékoztatom a
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Képviselő.testtiletet, hogy a LELEK-Pont 201l. november 2-án megkezdte működését, a Programba
ezidáigtöbb mint 30 józsefváľosi hajléktalan jelentkezett, egyedi esetkezelésük megkezdődött.

A Koszorú u. 4-6. szdm alatti szlźIllÍshely beľendezese

A Képviselő-testület a 408/f0|l. (x. 20.) szźtmű hatźrozatćnak 5. pontjában a lÉLpr-program
foglalkoaatĺási és lakhatasi részprogramjának központjaként a Jőzsefvárosi Viĺľosüzemęltetési
Szolgálatot jelölte ki. A részprogramok komplex végľehajtĺísĺához a Budapest Vil. keľület Koszorú u.
4-6. szám alatti ingatlant jelölte ki, iroda és l4 féróhelyes szolgálati szállashely kialakítĺása céljábó|.

TáĄékoztatom a Képviselő-testtiletet, hogy a hattrozatnak megfelelően jó Íitemben halad a sm|gáłlrati
szál^|ás kialakításą 20l l. december 0l-i hatráľidővel kialakításra kerĹilnek aza|źbbi helyiségek:

1 irodahelyiség, l porta, 2 db 3 férőhelyes szobőĺt és 2 db 4 ftľőhelyes szobáttarta|maző 2 apartman,
apaľtmanonként 1 fiirdőhelyiség, konyha. A kiiliinböző funkciójú helyiségek beľendezési, felszerelési
tárgyainak jegyzékét az e|őterjesztés 5. sz melléklete tarta|mazzą ezekbeszerzésének becsült költsége
2,599 e Ft. Fedezetéül javasolom 1 160l cím felhalmozási e|oirányzat 1 .099 e Ft maľadváný, valamint
a Jőzsefvźtrosi Városüzęmeltetési Szolgálat dologi e|oirźnyzatából l.500 e Ft-ot megjelölni.

Amennyiben 2011. november 25-ig a később ismertetendő Szolidaľitasi akció keretében a Koszorú
szolgálati szállrás berendezésére fęlhasználhatő eszkőzöket, bútorokat ajánlaľrak fel, a keretö'sszeg
teľmészetesen nem kerül teljes egészében felhasmáiásra.

Tovdbbi szolgdlati szlźIllźsok, kivezető lakdsok

Az e|ózÍĺekben ismeľtetett önkoľmányzati szállĺíshely biztosíüísrán tul célul ttlzťlik ki, hogy azon
személyek, akik sikeľesen egytittműködnek a pľogľamban, később önálló lakrásban is szolgálati
szállĺáshoz jussanak. A Progľam lakhatási részének haľmadik fokozata pedig tinálló használati, il|etve
bérleti szerződés megkötése lehet (ún. kivezető lakĺások). A lakĺĺsban töľténo elhelyezésnél fontos
szempont lesz, hogy a Programban részt vevő szemé|y taľtsa be a ktizösségi egyiittélés szabáIyait.

E pľogramelem végľehajtĺásának elso ütemére (azaz a szo|gźl|ati szállĺásként funkcionáló lakasokľa) a
Kisfalu Józsefvĺĺľosi Yagyongazdálkodó Kft.' az alábbi önkormányzati tulajdonban álló lakrĺsoka
vonatkozóan tett j avaslatot:

Cím alapteľület (m2) komfoľt fokozat
I Bauer Sĺáĺrdor u. 9.l 1 . fsz. l 34 komfort nélkiili
2. Józsefu. 59. fsz. 4. 30.52 komfort nélktil
3. Józsefu. 57.fsz.2. 24.76 komfort nélkti|
4. Vav Adám u.4.I. em.2f. f6 komfoľt nélktil

Vav Adám u.6. fsz.9. 25 komfort nélkiili
6. Nasvfuvaľos u. f6. |. em. 2|. 27 komfoľt nélktili
7. Kőris u. 4/a. fsz, I 25 komfoľt nékĺili
8. Kisfaludv u.10-12.I. em. 18. 27 Komfort néIkiili
9. Luiza u. 34. Yz em. 16. 24 komfort nélkĺili
10. Dobozi u.1'7.1. em. 20. 23,50 komfort nélküli

Fenti lakások felújításával kapcsolatos lakásonkénti részletes műszaki leíľást taľtalmazó eloterjesztést
a Képviselő-testĹilęt 20l1. december havi első ülése keretében Íźngya|ja. Elképzeléseink szerint - a
Koszorú utcai szolgálati szállĺíshoz hasonlóan _ ezek a lakások is a Józsefvárosi Városiizemeltetési
Szolgálat telephelyeként működnek majd.

E gl ĺittmúí ködés cĺvil szervezett e kkel, egł h dza kkal

A Progľamban számítunk olyan hajléktalanok jelentkezésére is, akik átmenetileg vagy tartósan nem
alkalmasak a Józsefvarosi Viĺrosĺizemeltetési Szolgálatnál foglalkoztatrásra és elhelyezésľe, meľt
speciális ľehabilitációt, egyéb ellátĺást igényelnek. Számolnunk kell továbbá azza|, hogy a Koszorú



utca 4-6.-ban kialakított szo|géúati szállás korlátozott befogadó-képességű, tehát az előző pontban
megjeltĺlt lakások felújítĺásáig is szĺikség lehet munkavállaló hajléktalanok átmeneti elhelyezéséľe.

E két feladat megoldiísa érdekében felvettĺik a kapcsolatot a Baptista SzeretetszolgáÄatta| és az
Üdvhadseľeggel.

A Baptista Szeretetszolgáiatta| az alábbi körben javasoljuk a Képviselő-testtiletnek együttmrĺködési
megállapodrás megkiitését:

kiilső szeľvezetek részvételének koordinálásáért felelos szakmai műhely szakmai
módszertanának, mrĺktidési technikáinak kidolgozásában való ľészvétel, tanácsadás,
szupervízió.

LÉLEK-Pont munkatársai szźtmíra. a team-üléseken, esetmegbeszéléseken való részvétel.

végrehajtó Józsefváľosi Városüzemeltetési Szo|gźiatta|, szakmai tanácsadás mind az
alprogram kidolgozásą mind annak megvalósítása során.

nem foglalkofĺaÍćsi rehabilitációt igénylo hajléktalan személyek elhelyezése, igény esetén az
egyéni esetkezelés átmeneti vagy végleges átvállalása.

A Szeretetszo|gá|at együttmúködési szándékźlt je|zo źúiratot az előterjesztés 6. sz melléklete
tartalmazza.

Tźĺjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Üdvhadsereg megismerve az őnkormányzat
LELEK.Programjĺínak szakmai lolrta|mát aŹ. támogatásľa érdemesnek találta és egyĺittműktidési
szźndékźt fejezte.ki a Program végľehajtasában. Első körben 5 féľőhelyet biztosít az źital'a fenntartott
és tizemeltetett Uj Reménység Hóza férfi hajléktalan.szállón, amely kerületünkben, aDobozi u.29.
szám a|aĹ1 található. A szállón a Pľogrambaĺr foglalkoztatott hajléktalaĺlok elhelyezésére kertilhet sor.

Az előtedesztés 7. s?, melléklete tarta|mazza az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarorszäg
együttmiĺködési szándékát megerősítő źúiratoÍ,, Az egyeztetések alapján a képviselo-testtileti döntést
követően, 20l 1. november l8. napjától tudja fogadni a klienseket.

A Baptista Szeretetszolgálattal és az Üdvhadsereggel kötendő együttmúködési megállapodrások
részletes feltételeiről a Képviselő-testĺilet 201 l . december havi első ĺiléséľe kĺilĺin előteľjesztés készül.

Tájékoztatom a Képviselő-testtiletet, hogy az önkoľmrányzatBgyhaziigyi Tanácsa 2011. november 3-i
ülésén megtaľgyalta a rÉlpr-pľogramot és annak Kiizösségi alprogramját. Az Egyhźzngyi
Tanácsban helyet foglaló, Józsefváľosban működő egyháni szervezetek a pľogramot és a
következokben ismertetésre kerülő szolidaľitĺási akciót trámogatĺásukľól biĺosítottak.

Szolidaritdsi akció

A LÉLEK-Program keretében Szolidaľitási akció is meghirdetésľe került, melynek célją hogy a
Progľam ,,Közösségi'' alprogramja részeként összefogásra hívja fel a józsefvaľosi polgárokat,
vál lalkozísokat, ci vi l és egyhźzi szer ezeÍeket.

Az onkormanyzat aďomćnyvonalat működtet, a felajánlrísokat a 06 201332-6344 telefonszámon és az
adomany@.iozsefvaľos.hu címen lehet j e|ezni.

A szolidaritási akció meghirdetése óta felmertilt az igény pénzađomźnyok fogadĺĺsára is. Javaslom,
hogy a pénzbelÍ adomdnyok összegtĺĺl Ítiggetlenül az önkoľmĺĺnyzati szám|aszźlmźlra (14100309-
|02|3949-0|000006) érkezzenek be. A beérkezett adományokat külön kell nyilvántaltani. A
költségvetés szempontjából a pénzbe|i adományokat, azok LElEK.Programban töľténő
felhaszrálásáig javaslom céltaľtalékba he|yemi. A LELEK-Program végrehajtasának gördülékenysége
éľdekében javasolt a céltaľtalék feletti előirányzat módosítĺási hatásköľt - koľlátozás nélkül -
polgármesteri hatásktĺrbe átruházni, utólagos beszámolrási kötelezettséggel.



A Budapest Józsefvĺĺrosi onkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szervek beszeľzési eljárasának szabźiyairő| szô|ő 3712003. (VII.07.) önkoľmányzati rendelet 22. $.
ában Ingyenes felajánlrás elfogadiása cím alatt az önkoľmányzatnak vagy az önkoľmĺányzati
költségvetési szerveknek ingyenesen felajanlott vagyon elfogadrásĺĺľa vonatkozóan hatásköľi
szabályokat állapít meg.

A LÉLEK-Progrźrm Közösségi alprogramja megvalósítiĺsa érdekében javaslom az orlkormányzati
ľendelet módosítĺĺsát, azza|, hogy a polgármesteľ döntési hatrásköľébe taĺtozzon a Pľogrammal
kapcsolatos pénzbeli adomĺányok elfogadĺása és felhasználása.

Az önkormányzati ľendelet-tervęzętaze|őterjesnés 1. szómú mellékletétképezi.

A természetbeni udomdnyok felajźn|nĺínak elfogadĺísáľa javaslom a Józsefoárosi Közösségi Hźzak
Non pro fit Kft . -t mint kiemelten közhasmri szęrv ezetet az a|ábbi okokbó l.

A köáasznú szeľvezetekĺől szóló |997, évi CLVI. törvény a akozhasznú szervezeteket, a közlrasznú
szervez.etek tĺímogatóit és a közlraszĺlű szervezetek szolgáltatásainak igénybevevőit megillető
kedvezményeket a 6. $-ban szabtiyozza, mely szerint ,,6' s 0) A tĺźrsasági adórót és az osztąlékadóróI
szóló 1996. évi D{XXI. tÓnlérly, a személyi jóvedelemadóróI szóló 1995. évi CWII. torvény, az illetékBlrłől szóló
1990. évi XCIII. törvény, a helyi adólcról szóló 1990. évi C. tömény, a vámjogról, a vámeljárasróI, valamint a
vómigazgatasróI szóló 1995. évi C. tÓrłény, tovĺźbbĺź az irĺźnyadó mds jogszabályok szerinti mértékben és
feItételek szerint

a) a közhasznú szervezetet
I. a létesítő okiratában meghatá,rozott céI szerinti tevékenysége uĺán társasági adómentesség, 2.

vállalkozósi tevélrenysége után társasógi adókÔtelezettséget érintő kedvezmény, 3. helyi
adóktjÍelezettséget érintő kedvezmény,4. illetékledyezmény, 5. vámkedvezmény, 6. egłéb - jogszabályban
meghatározott - kedvezmé ny,

b) a kazhasznťl szervezet dltal - cél szerinti juttatasként - ry,ĺújtott szolgáItatás igénybevevőjét a kopott
szolgáItatas után szenélyi jövedelemadó mentesség,
c) a közhasznú szervezet tdmogatóját a kizhasznú szerýezel - létesítő okiratban rögzített céljaira - adotĺ
támogatas (a továbbiakban: adomány) után ĺdrsasági adókötelezettséget érintő lredvezmény, illene személyi
j övede lemadó kÓte lezeusé ge t éľintő lre dvezméĺry,
d) tartós adomóĺtyozas esetén a c) pont szerinti tdmogatót a támogatas mósodik évéĺőI ktllön kedvezmény
illeti meg.

E töľvény a kozcé|tl adomránygnĺjtés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket is szabályozzL melyek
szerint ,,12. s (I) A közhasznú szerllezet nevében vagł javdra törĺénő adománygtíijtés nem jórhat az
adomárlyozót illetőleg más szeméIyek zaldatásóval, a személyhez fĺiződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével, (2) A közhasznú szemezet nevében vagł javóra tt)rténő adománygľĺijtés csak a ktjzhasznú szemezet
írásbeli meghatalmazĺźsa alapjánvégezhető. 13. s A kijzhasznú szervezel részérejuttatott adomdnyokat a köĺlyv
szerin|i, ennek hiányában a szokásos piaci áron lcell nyilvĺźntartásba venni.',

A Kft. módosítĺásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos a|apitő okirata 2.2. pont szeľint
főtevékenysége: m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, közhasmú tevékenység, egyéb
tevékenységi köre - többek között _ a2.3. pont szerint m.n.s. egyéb szociális ellátas bentlakás nélkül.

Az adomźnyok kezelése érdekében az a|apítő okiratot szükséges kiegészíteni, módosítani, a
módosított Alapító okiratot az e|oterjesztés 2. sz melléklete tartalmaua.

Az adományok táľolásáľa raktłárhelyiséget szükséges biztosítani, e célľa javaslom a l083 Budapest,
Szigony u. l6iB. szttm a|atĺi önkormányzati tulajdonban álló helyiséget kijelölni, mely a Kft.
telephelye lesz.

A természetbeni adomdnyok felhaszndldsdról a Kft. ügyvezető igazgatőja dont, az adomiĺnyok
kiosztiására vonatkozóan javasolom vé|eményezési és javaslattéte|i jogköľrel ľęndelkező 5 fos
munkacsopoľt felállítasát. A munkacsopoľt tagjai: egy önkormĺĺnyzati képviselő, a Józsefvaľosi
Városiizemęltetési Szolgálat munkatársą a JKH NKfr. munkatźnsą a Józsefvárosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Központ munkatáľsa és a Polgrármesteri Hivatal munkatiírsa.



A felajanlĺások helyszínĺe töľténo szá||ításźxa| és kiosztásával kapcsolatos többletkiiltségekre
vonatkozóan trárgyévben javaslom a Nonpľofit Kft. rendelkezésére ál1ó üzleti terv szerinti
pénzrnegtakarítrís e célľa töľténő felhasználrását.

LELEK Segélykoncert

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy 20||. december l-jén 19.00 ĺírakor ,,LELEK
SEGÉLYKONCERT - Mĺĺvészek a hajléktalanokéľt'' címmel jótékonysági konceľtet szervezünk. A
rendezvény a Budapest, VIII. keľület Coľvin Budapest Fi|mpalota Díszteľmében keľtil megtaľtásra.
A ľendezvény műsoľterue az elöteľjesztés J. sL mellékletét képezt. A filmpalota auláJában pénzbeli
adomiányok gnĺjtése céljából 2 db plexi uma keriil elhelyezésre. A helyszínen befolyt pénzbeli
adományok łisszesítését a Polgáľmesteľi llivatal Pénzügyi ügyosztályának két munkatáľsa
közjegy ző j e|enlétében fogi a végezni.

A művészek a fel|épést ingyenesen vźĺ||a|ják, a rendemény megszeľvezésének amnban vannak
járulékos költségei (teľembéľleti dfi, technikai költségek, szerzői jogdíj)' amelynek összege bruttó
417.500,- Ft. A ľendenény tervezett költségeinek bemutatásźú az előterjesztés 4. sz melléklete
tarta|mazza. Ennek fedezetétil javasolom ajegybevételt és a várható pénzbeli adománý megjelölni. A
többletbevételt javaslom a maľ említett cé|taÍtaléwa helyezni.

Mindezek alapján kéľem az önkormányzati ľendelet elfogadását és az a|ábbi határozati javaslat
elfogadását.

HĺrÁnozłľI JAvAsLAT

l. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

a) a lÉLpr-program keľetében meghirdetett Szolidarit.ási akció keretében cisszeghaÍártő|
fiiggetlenül pénzbeli adomiányokat fogad el a Polgarmesteri Hivatal költségvetési elszámolĺási
szám|źĄźr a, a 1 4 1 0 0 3 0 9- | 021 3 9 49 -0 10 0 0 006 szám|aszámon.

b) a pénzbeli adományokat elkülönítetten kezeli, költségvetés szempontjából felhaszrálasig
céltartalékľa helyezi.

c) a lÉĺ.pn-programra érkezett pénzbeli adományok fe|hasznáĺ|źsźra és egyben a cé|tarta|ék
e|őirźnyzat módosításráľa korlátozís nélktil fe|hata|mąz.z,a a polgĺĺrmestert.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatáľidő: a) pont esetén 20l1. november 17.

b)-c) pont esetén a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következó
módosítása

2. A Képviselĺĺ-testtilet tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dĺint, hogy

a) az |. pont szerinti Szolidaľatási akció keretében felajánlott közcé|ű teľmészetbeni adomĺínyok
elfogadásara a Józsefvaľosi Közösségi Ház,akNonpľofit Kft.-t jeltili ki.

b) az adomźnyok raktiá.ľozásának cé|jźra a 1083 Budapest, Szigony u. |6lB. sz' alatti
önkormányzati tulajdonban álló helyiséget kijelöli, és haszrálatra ingyenesen é.Íradja a
Józsefviárosi Ktizösségi Há?Ak Nonprofit Kft-nek.

c) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy a b) pontban meghatáĺozott helyiséget, valamint
kulcsait ahatározat. elfogadását kĺjvető 2 munkanapon belül adja át a Józsęfviíľosi Közösségi
Házak Nonpro fi t K ft . ügyveze tő igazgatôjźnak.

d) elfogadja a Kft. - előterjesztés mellékletét képezó - módosítĺĺsokkal egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiľatát és felkéľi a polgáľmesteľt annak a|áirásźra.

e) ťe|hata|mazza a polgiĺľmesteľt e pont szerinti hajléktalansággal kapcsolatos feladatok
kiegészítését tarta|maző kĺjzhasznú tevékenység átvá||a|ási szerzőďés alźĺirźsára.



Đ felkéri a Józsefvĺĺľosi Közösségi Hálzak Nonpľofit Kft. iigyvezető igazgatőjźú a kozcé|tl
adománygyíijtésľe vonatkoző jogszabá|y szerinti nyilvántaľtasra, vezetésére, valamint a d)
pont alapján a cégbejegyzéshez szükséges intézkedések megtételéľe.

Felelős: a)-b)' d)-e) pont esetén
c) pont esetén

f) pont esetén

Hataľidő: a)-b) pont esetén
c) pont esetén
d)-f) pont esetén

3. A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

polgĺíľmester
Kisfalu Kft. ügyvezetője
Józsefviĺrosi Köztisségi Hő1zak Nonprofit Kft.
ugyvezető igazgatója
2011. november 17.
201 I . november 2l .

20l l. novembeľ 18.

a) a 2. pont szerinti természetbeni adományok kiosztźsfua vé|eményezésĹjavaslattételi jogkĺirrel
rendelkező Munkacsopoľtot alakít, a munkacsoport tagjai díjazĺsban nem részesiilnek.

b) a Munkacsopoľt tagjai:
....... képviselő,

- aJózsefvráľosi Váľosüzemeltetési Szolgá|atigazgatőjaáltal kijeltilt munkatárs,. a Józsefvárosi Kiizösségi Héľak Nonprofit Kft. ügyvezeÍő igazgatőja á|ta| kijelölt
munkatárs,

- a Józsefviáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ intézĺrényvezetője á|ta| kijelölt
munkatáľs,

- aPolgármesteri Hivatalnak ajegyzi\t helyettesítő aljegyző által kijelölt munkatáľsa.

Felęlős: a) pont esetén polgĺĺľmester'
b) pont esetén polgĺĺĺ.mester, a Józsefuĺĺľosi Vĺĺrosüzemeltetési Szo|gá|atigazgatójao a
Józsefvárosi Közösségi Hźzak Nonprofit Kft. ügyvezetó igazgaÍőja, a Józsęfváľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetóje, a jegyzőt he|yettesítő
aljegyzo

Hatĺáľido: 201l. november l7.

A Képviselő-testiilet hozzájäru| a|lhoz, hogy a Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonproflt Kft. a
tárgyévi önkoľmányzati támogatas összegéből várbatő megtakaľítrásiínak terhéľe és annak erejéig
3,000 e Ft összeget a2' pontban meghatiíľozott feladatellátĺás érdekében felhasználjon.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatĺáľidő: 201l. novembęr 17.

A Képviselő-testiilet felkéri a Józsefvĺĺrosi Közösségi HźnakNonprofit Kft. ügyvezető igazgatőját,
hogy a 2012. évi ĺizleti tervének elkészítéséné| a 2. pont szerinti feladatmódosulás költségvetési
hatását vegye figyelembe, és felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 20|2. évi és az azt követő évek
költségvetés tervezésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2012. évi és az azt követő évek költségvetési tervezése

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

a) a20|1' december l-jén taľtandó LÉLEK SEGÉYKONCERT rendezvény költségeire összesen
4|7,500,. Ft összeget fordít, melynek fedezetéül a jegybevételt és várható pénzbeli adománý
jelöli meg.

b) az a) pontban szereplő jegybevételi többletet és adományt felhasmálásig a LÉLľr-Pľogramra
érkezeIt pénzbe| i adományokb ő| képzett céltaľtalékľa he|y ezi.

c) felkéri a jegyző helyettesítő a|jegyzőt, hogy gondoskodjon az a) pont szerinti rendezvény
lebonyol ítasĺĺhoz szükséges személyi, tár gyi, techni kai feltételekľől.

Felelős: a)-b) pont esetén polgĺĺrmester
c) pont esetén ajegyzőthelyettesítő a|jegyzó

Határidő: a) pont esetén 20l l. november |7.

4.

5.



b) pont esetén a költségvetésról szóló önkoľmányzati rendelet következő
módosítása

c) pont esetén 20l l. december 01.

7. A Képviselĺj-testĺilet úgy dönt, hogy felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozat 1. és 6. pontjában
foglaltakat az önkormányzat ktiltségvetésének következó módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: az önkormiányzat kiiltségvetésének következó módosítiása

8. A Képviselő-testtllet úgy tltlnt, hogy

a) a Józsefvĺárosi Városĺizemeltetési Szolgálat Koszorú u. 4-6. szćtm a|atÍi telephelyeként működĺí
szálláshely beľendezési, felszeľelési targyainak költségére összesen 2.599 e Ft, ebbol az
intézĺnény dologi e|őirányzatából 1.500 e Ft fedezetet biztosít.

b) az onkoľmányzat és a Polgáľmestęri Hivatal kiadrás 1l60t felhalmoási e|óirányzatán belül a

Koszoru u.4-6. beruhźnás e|oiľányzatźú |.099 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejtĺleg a kiadĺás
11108 cím feliigyeleti szervi támogatás _ miĺktidés _ e|őirányzatát ugyan ezen ĺisszeggel
megemeli.

c) a Józsefuaľosi Várostizęmeltetési Szolgálat 80100 cím bevételi felĺigyeleti szervi működési
tamogatás és kiadas dologi e|őirányzatát ugyan 1.099 e Ft-tal megemeli.

d) felkéri a Józsefviárosi VárosĹizemeltetési Szolgálat vezetojét. az a) pont szerinti berendezési,
felszerelési táľgyak beszeľzésére.

e) felkéri a polgáľmesteľt, hogy az a) pontban foglaltakat az önkoľmanyzat költségvetésének
következó módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: a), c), e) pont esetén polgármester
b),d)pontesetén JózsefuiáľosiVárosüzemeltetésiSzolgá|atvezetoje

Hatráľidő: a) pont esetén 20l l. november 17.

b) pontesetén 201l.november30.
c), e) pont esetén az önkormiányzat költségvetésének következő módosítasa
d) pont esetén 201 1. novembeľ 30.

9. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

a) elfogadja a Baptista Szeretetszolgálat _ előterjesztés mellékletét képező - együttműködési
szźnđékćlt a LELEK-Progľamban való részvéte|re vonatkozóan.

b) elfogadja az Üdvhadseľeg SzabadegyházMagyarország - elĺĺterjesztés mellékletétképező -
egytittműködési szándékát a LELEK-Progľambaĺl való részvételre vonatkozóan, amely
lehetővé teszi a Budapest VIII. keľület Dobozi u.29. sz' a|attiUj Reménység HázaFérťl
Hajléktalan Szállón 5 férőhely igénybevételét az önkormźnyzat szźtmźna.

c) felkéri a polgĺírmesteľt, hogy az a) és b) pont szeľinti egytittműködési megállapodasok részletęs
feltételeire vonatkozóan készítsen előterjesztést a Képviselő-testtilet 20ll. decembeľ havi első
üléséľe.

Felelős: polgáľmester
Hatríridĺj: a) pont esetén 20l1. november 17.

b) pont esetén a Képviselo-testÍilet 20l l. decembeľ havi első ülése

l0. A Képviselő.testĹilet úgy dönt, hogy

a) az a|ábbi önkormiányzati tulajdonban álló lakások kizźrő|ag a LÉLpr-program keretében,

szolgálati szállás cé|jźrahasnlálhatóak fel :

Cím a|apteľület (m2) komfoľt fokozat
I Bauer Sándor u. 9-1 1. fsz. 1 34 komfort nélkiil
2. Józsefu. 59. fsz.4. 30.52 komfort nélktil
3. József u. 57. fsz,2. 24.76 komfoľt nélkiil



4. Vav Adám u. 4. I. em.22. 26 komfort nélkiili
5. Vav Adám u. 6. fsz. 9. 25 komfort nélkiili
6. Nasvfuvaľos u. f6. l. em. 2|. 27 komfort nélküli
7. Kőľis u. 4ĺa. fsz. 1 25 komfoľt néktili
8. Kisfaludv u. 10-12. I. em. 18. 27 komfoľtnélküli
9. Luizau. 34.Yzem.16. 24 komfort nélkÍili
10. Dobozi u.17.I. em.20- 23-s0 komfoľt nélkĺili

b) felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetójét, hogy a Képviselő-testĺ.ilet 201l. december havi els<í iilésére
készítsen előterjesztést az a) pont szerinti lakások felújításával kapcsolatos lakasonkénti
részletes műszaki leírrásáľa vonatkozóan.

Felel<ĺs: a) pont esetén polgĺírmester
b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hatĺáridő: a) pont esetén 201 1. november 17.
b)pont esetén a Képviselő-testiilet 20l l. december havi elso tilése

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Pénzügyi LJgyosztáiy, Jegyzói Kabinet, Józsefvĺĺľosi
Kiizösségi HázakNonprofit Kft., Józsefviárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at, Kisfalu Kft.

Budapest, 20l l. novembeľ 14. /// v..-\ŕ.-f\ // - /] l
ĺ{.ry$Kvĺ{tc \

po|gáľmesteľ
Törvényességi ellenőrzés

/ /ĺ | , /^ \'
a{-{, ,/42-aV >a----Dr.MéizÁľErika.I, /
jegyzothelyettesítĺí a|jegyzo /

/



1. számú melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat Képvise|ő-testületének

.....ĺ2011. (......) önkormányzati rendelete

a Budapest Józsefváľosĺ onkormányzatvagyonáľó|, valamint a veľsenyeztetés és a helyi
kiiltségvetésĺ szeruek beszeľzési eljáľásának szabályairól sző|ő3712003. (uI.07.) önkormányzati

ľende|ete módosításáľól

Budapest Fóvĺáľos VIII. kęriilet Józsefvárosi onkormrányzat Képviselő-testtilete a helyi
önkormányzatokľól szoló 1990. évi LXV. törvény 80. $ (l) bekezdésében, az á||amháztarÍásrő| sző|ćl

|992. évi XxXVilI. törvény l08. $-ában kapott fe|hata|mazźs a|apjźn, az Alkotmany 44/A. s Q)
bekezdésében meghatarozott feladatkörében eljárva a következoket rendeli el:

l. $ a Budapest Józsefvárosi onkormanyzat vagyonáľól, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljaľĺásának szabályairól sző|ő 3712003. (V[.07.) önkormányzati

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. s Q) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A polgĺĺrmesteľ
a) a helyi önkoľmányzat öröklése Yagy a vagyonaľól történő lemondas esetén dont az öröklés

vaąy a vagyon elfogadrĺsaról, elfogadĺís esetén intézkedik annak átvétęléről.

b) dönt a ĺptprc-Programmal kapcsolatos pénzbeli adomrĺnyok elfogadásáról és

felhasmálásráľól.''

2. $Ez a ľendelet 201l.november 18-ĺĺn lép hatáIyba.

Budapest, 201 l. novembeľ ....

dr. Mésziír Erika
a j egy zőt helyettesítő a|jegy ző

dr. Kocsis Máté
polgármester



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosi onkormányzat

Képviselő-testületének
a Budapest Józsefvárosi önkoľmányzat
vagyonáľĺíl' valamint a veľsenyeztetés és a

helyi ktiltségvetési szeruek beszerzési
eljárásának szabályairó| sző|6 37 |2007.

(vII.07.) önkoľmĺínyznti ľende|ete

22.5
(2) A polgáľmester a helyi önkoľmányzat
öröklése, illetve a vagyonľól töľténő lemondás
esetén dönt az öľöklés, illetve a vagyon
elfogadĺĺsráľól, elfogadás esetén intézkedik annak
átvételéről.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkoľmányzat Képvĺse|ő-testü|etének

....|2011. (.......) iinkoľmá nyzati ľende|ete
a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat

vagyonáľó|, va|amint a vercenyeztetés és a
he|yi költségvetési szeľvek beszeľzési

eljárásának szabályaiľó| sző|ő 37 12003.
(vII.07.) łin|ĺormĺĺnyzati ľcndc|ctc

módosításáľól

1. $ A Budapest Józsefuĺírosi Önkormányzat
vagyonríľól, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljrárĺásának

szabáĺ|y air ô| szô|ő 37 /2003. (VII. 07. )
ĺinkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
f2. s Q) bekezdése helyébe a következó
rendelkezés lép:

''(2) 
A polgĺíľmesteľ
a) a helyi önkormányzat öľöklése vagy a

vagyonaról töľténĺí lemondas esetén dönt
az öröklés va1y a vagyon elfogadĺásĺĺľól,
elfogadĺís esetén intézlcedik annak

átvételérĺĺl.

b) dönt a lÉler-ľľogľammal kapcsolatos
pénzbeli adományok elfogadásĺáról és

elszámolásáľól.''

l0



2. sz' melléklet a Józsefvárosi Közösségi Hózak Nonproft Ęft. alapító okirat módosítósa

Józsefváľosi Köziisségi lJáuak Non pľoÍit Korlátolt Felelőssé gíĺ Táľsaság

2011. 08. 24-én kelt új alapító okiratának módosítása

egységes szeľkezetben

201 1. november 15.

ll



ALAPÍTó oKIRAT

Budapest VIII. kerĹilet Józsefuáľos onkormányzata a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény (Gt.), va|amint aközhasznú szervezetekľől szó|ô 1997. CLVI. törvény (Kszt.) a
helyi önkoľményzatoktő| szóló 1990. évi LXV. törvény 80. $-a, valamint a hatályos Áht.
vonatkozó ľendelkezései a|apján _ figye|emmel a Képvise|ĺĺ testĺi|ęt 3?'3/?,01l ' (vil. 21.) 1-es

szétműhatarozattlban foglaltakľa _ egyszemélyes kiemelten kö,zhasznú társaságothoz|étre.

L A TÁRsAsÁc 'ł.r,.q.pÍTÁsA, cÉr,ĺł
l.1.A társaság neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Korláto|t Felelősségiĺ

Táľsaság

1.2.A tiírsaság székhelye: 1084 Budapest' Mátyás tér 15.

l.3.Telephe|y: ĺ084 Budapest. Szigony u' l618.

1.4.A tiársaság a|apítója: Budapest, VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat

| .5.az alapító székhelye: 1 082 Budapest, Baľoss utca 63 -67 .

nyilv ántartélsi szám : 7 3 57 | 5

képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

1.6.A üírsaság cé|ja, fe|adata:

A társaság célja az a|apitő Önkormányzatnak a helyi önkorményzatokłőI szóló 1990.

évi LXV. töľvény (Ötu.), 8. $ (l) bekezdésében meghatiírozott a helyi önkoľmányzat
źL|ta| kötelezően ellátandó feladat megvalósítása, a Budapest Józsefuáros
onkormányzat 3f3/20I1. ryu. 2|.) Z-es /201|. (VII.2I.) szźmű határozatźtban
meghatźtrozott feladatainak megvalósítása útján, az e célból a jelen nonpľofit
társaságga| kötött megállapodásban foglaltak teljesítése. A helyi önkoľmányzatokról
szóló 1990. évi LXV. töľvény _ a továbbiakban otv. _ 8. $ (1) bekezdése alapjźn az
onkoľmányzat közszollgźt|tatási fe|adata az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról' anemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítasáľól szóló
feladatok ellátása, ame|y közszolgáItatási feladatok a 2005/84fĺEK sz. Hatfuozat
tekintętében általános gazdasági érdekű szo|gáł|tatásoknak minősiilnek. Ezen
közszo|gáitatási feladatok megvalósítására az önkoľmányzat megállapodást kötött
jelen társaságga|.

t2



II. A TÁRsAsÁG TEVEKENIYSEGE

2.I. Atĺĺrsaság közhasznú tevékenysége a Ksztv. 26. $ c) pontja alapján:

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

. Gyermek és ifiúsági pľogľamok szeryezése (átszőházak, vetélkedők, kirándulások,

drámafoglalkozás, családi nap, és egyéb progľamok szervezése, melyben a nevelés,

oktatĺís és képességfej lesztés kap szeľepet),

. Tanfolyamok szervezése (szźtmítógép kezelő, több féle nyelvoktatás, digitális világkép

elősegítése stb., - minden olyan tanfolyam megszervezése, amelyben a

képességfej |esztés kap szerepet),

. Az iskolaľendszeren kívtili oktatás, segítségnyujtás (felzárkőztaÍźs, iskolába segítés,

konepetálás, mentoľ pľogram' álláskereső és infoľmációs nap szervezése, melyben az

ismeretterjesztés és a képességfej lesztés kap szeľepet.)

Hátrányos helyzetíĺ csopoľtok táľsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Ksztv. 26. $ c)

I 1. pont)

. Az egyetemes, a nemzetio a nemzetiségi és más kisebbségi kultura éľtékeinek

megismeľtetése, az Ĺinnepek kultúníjának gondozásą (tehetségkutató pľogľamok,

tematikus kulturális események, iinnepekĺe fe|frlzött foglalkozások)

. A nemzeti, kisebbségi, vľlági, és egyhézi ünnepek, évfoľdulók közismertté tétele,

tźtmogatása. (nemzetkiizi egyĺittmÍĺködés gyakomok program segítségével, amely

elősegíti a más országból, egyhźnbő|, és egyéb helyľől érkezőkkel egyiittmíĺködve a

hátrányos he|yzetv társadalmi csopoľtok esélyegyenlőségét)

Szociális tevéken-vség, családsegítés, idoskoruak gĺłndozása (Ksztv' 26 $ c 2. pont)

2.2. A fentiek a|apján a táľsaság közhasznú tevékenységének köľei:

Főtevékenység: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,

közhasznú tevékenység
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2.3. Egyéb tevékenységi körö'k:

Ku|turális képzés közhasznú tevékenység -kłizhasznú

M.n.s. egyéb oktatás közhasznú tevékenység -közhasznú

oktatást kiegészítő közhasznú tevékenység.közhasznú

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

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

E|őadó-művészet

E!őadó-míívészetet kiegészítő tevékenység

Alkotómíívészet

Művészeti létesítmények m Ííkiidtetése

M. n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Rendezvényi étkeztetés

ItalszoIgáltatás

Szakmai középfokú oktatás

Sport, szabadidős képzés

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül- ktĺzhasznú

Egyéb befeiező építés m.n.s.

Épübtépítési projekt szervezése

Piac-, közvéleménykutatás

Egyéb m.n.s. építés

Bontás

Építési teriilet előkészítése

VillanyszereIés

Tetőfedés, tetőszerkezetépítés

Egyéb speciálls szakképzés m.n.s.

PR, kommunikáció

Építészmérniiki tevékenység
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Mérniiki tevékenység, műszaki tanácsadás

összetett adminisztratív szolgáltatás

A tiársaság tigyvezetése nem jogosult a tęvékenységi kiiľök módosításáľa.

2.4.

?.5.

2.7.

3.2.

2.6.

A társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti (Ksztv. a. $ (1) a)).

Á társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása

érdekében, azokat nem veszélyeztefue végez. A táľsaság gazdá|kodása során ęléľt

eľedményét nem osztja fe|, azt a jelen létesítő okiľatban meghatźrozoff tevékenységľe

foľdítja. a Társaság kiizvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete

páľtoktól fi'iggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt (Ksztv. 4. $ (1) bek.).

A társaság vźi|a|ja, hogy a Józsefváros időszaki lapban közzétéve az a|apitő okiľat

szeľinti tevékenységének és gazdźikodáĺsának legfontosabb adatait nyilvánosságra

hozza a 14.I.-14.6. pontok szerint.

A táľsaság a közhasznú tevékenységét az Önkoľmányzat tulajdonát képező 1084

Budapest, Mátyás tér 15. alatti székhelyén programok, tanfolyamok szervezésével,

iskolaręndszeren kívĹili oktató és ismeľetterjesztő feladatok ellátrísával végzi. Eseti

szeľződések a|apján kiilön meghatérozott helyszíneken is végezheti és feladatokat is

elláthat.

IIr. A TÁRsAsÁc ľĺÚroDÉsn

A táľsaság hatátrozat|an időtaľtamra jön létre.

A társaság tizletszerti gazdasági tevékenységet csak kiegészÍto jelleggel folýathat, a

gazdasági társaság tevékenységébó| szélrmazó nyeľeség a tagok köziitt nem osztható

fe|, az a gazdasőgi tĺáľsaság vagyonźú gyarapitja (Gt. 4. $ (3).

Ha a táľsaság jogutód né|kül megszÍĺnik, űgy a tartozások kiegyenlítése utĺĺn a
táľsaság tagsa részére csak a megszűnéskoľi saját tőke összege adható ki, legfeljebb a

tag vagyoni hányadának teljesítéskoľi éľtéke eľejéig. Az ezt meghaladó vagyont a

cégbíróság az a|apító okiľat rendelkezései szeľint fordítja közcélokľa. Ilyen

rendelkezés hiányźhan a cégbíróság a megmaľadt vagyont a megszíĺnő nonpľofit
gazdasźryi társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló

közéľdekű célľa foľdítja(Gt.4. s (6).

3.3.
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IV. A TÁRsASÁc ľonzsľorÉm, AZ 
^LAPÍľo 

ľonzsľnľÉľľoľnx
ľĺÉnľÉxr

A társaság töľzstőkéje 500.000 Ft, azaz ötszáaezer foľint, ame|y kizérő|ag pénzbeli
hozzźýáru|źlsból áll'

Az A|apitő törzsbetétjének értéke, és annak a töľzstőke hányadában való kifejezése:

Az A|apitő a vagyoni hozzćýáru\ást teljes egészében a tĺĺrsaság ľendelkezéséľe
bocsátottą az teljes egészében a társaság rendelkezéséľe áll.

A társaság fennállása a|att az Alapító törzsbetétet a táľsaságtól nem követelheti
vissza és nem tarthat igéný a társaság méľleg szeľinti nyeľeségéľe sem.

v. A TÁRsAsÁc ĺ.r,apÍľóĺÁľa.r JoGAI ns roľnr,EZETTsEGEI

A társaságná| ataggyu|és hatásköľébe tartozô kérdésekben az egyediili tag (alapító)
dönt. Az |992. évi XXXvm. töľvény Cłł't.) figyelemme| ana, hogy a cég
önkoľmányzati költségvetési szęr\t egyszemélyes gazdasági tátsasága - , az egyedu|i
tag - a megválasztással, illetőleg kinevezéssel kapcso|atos iigyek kivételével _ a
hatáskörébe tartozó döntés meghozata|źlt megelőzően köteles a vezető
tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság (felügyelő szerv) véleményét
megismemi (iilést összehívni vagy íľásos véleméný beszeľezni). Halaszthatatlan
döntés esetében a vélemény beszerzése ľövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is
töľténhet, azonban u így véleményt nyilvánító személy 8 napon be|ül köteles
véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az íľásos vélemény
vagy az Ĺilésről készült jegyzőkönyv, illetőleg annak kivonata nyilvános, azt az
egyedüli taghatźtrozatával egyĹitt - a döntés meghozataláúól számitott haľminc napon
belül _ a cégbirősétgon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Ülés összehívása esetén - annak ideje, helye és napiľendje közlésével _ az egyedüli
tag képviselője 8 nappal korábban írásban (levél, fax) kiild meghívót a vezető
tisztségviselőknek, illetőleg felügyelő bizottsági tagoknak.

Az egyedüli tag a döntéséről a vezető tisztségviselőket, feliigyelő bizottsági tagokat
illetőleg a könywizsgéiőt 8 napon belül, íľásban a határozat kivonat
megküldésével - íľásban köteles éľtesíteni (Ksztv. 7. s (4)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

ecvedüli tas ttiľzsbetét iisszege hánvada a tiiľzstőkéből
Budapest VIII. kerĺilet

Józsefváľos
Onkoľmánvzata

500.000,- HIIF 100'/o
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5.4. A gazdő|kodő szervezet legfóbb szeľve kötele szabáÄyzatot alkotni a gazdéúkodő

szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legÍőbb szeľv

á|tal meghatározott vezető állású munkaváIlalói javada|mazása módjának,

méľtékének fóbb elveiľől, annak rendszeréľő|. A szabél|yzatot az e|fogadáľiźLtő1'

számított 30 napon belül a cégiratok kiizé letétbe kell helyezni. A' szabáůyzatban

foglaltak a|apjän a legfőbb szew kizétólagos hatáskörébe tartozik a szabźůyzatta|

érintett személyi köľ javadalmazásénak (íry küliinösen díjazásánat munkabéľének,

végkielégítésének, egyéb juttatźtsainak) megállapítĺísa.

5.5. A nonprofit társaság és az A|apító közt'tti8 szerződés éľvényességéhez a szeľződés

íľásba foglalása szĹikséges.

5.6. A gazdálkodó gzervezet és a tagja között léhejövő szerződést a szerződés a|áírźsźúő|

számított haľminc napon beliil a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Ez a ľendelkezés nem iľányadó abban az esetben, ha a tátsasátg és a tag a táľsaság

tevékenységi körébe tartoző, a létesítő okirat á|ta| meghatfuozott szokásos

nagyságľendű szerződés köt.

5.7. A gazdźikodó szervezet köteles az okirat a|áír6sáúő| számított haľminc napon belül a

cégbírósághoz _ letétbe helyezés céljából - benyujtani azt az okiratot is, amely bárki
javéra ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymi||ió forintot

meghaladja. Az összeghatáľ szempontjából a két éven beliil ugyanannak a

személynek vagy szervezetnek nyujtott juttatásokat össze kell számitani.

5.8. Az Alapító pótbeťlzetésľe nem vállal kötelezettséget.

5.9. Az Alapító mellékszolgźútatźs teljesítésére nem kö,teles.

5.10.A társaság tevékenységéből száľmaző, mér|eg szerinti nyeľeség az A|apitő részére

nem osztható fel. A tiársaság teljes nyeľesége a tĺársaság kôzhasznű feladatainak

e||éltősźhoz h asználandó fe l.

5.11.A táľsaságnak aközhasznű tevékenységéből, illetőleg a vállalkozási tevékenységből

szátrmaző bevételeit és ráfordításait elkiilönítetten kell nyilvántartani.

5.|2. Az Alapító kizáľólagos hatáskörébę tartozik:

- a számviteli torvény szeľinti beszámoló elfogadása,

- a Ksztv. 19. s (2) bekezdése szęrinti közhasznúságijelentés elfogadása,

- Íizletrés zfe|osztźtsźthoz v a|ő hozzźĄáru|ás,

- ijgyvezető megválasztźsa, visszahívása és dijazásának megállapítźsa, va|amint az

Úgyvezető feletti megbízói jogok gyakorlásą

- a felügyelő bizottság tagjainak megváiasztásą visszahívásą díjazásuk

megállapítasa,

- a könyvvizsgéió megválasztása és visszahívása, dijazźsźnak megállapítása,
t7



. o|yan szerződés megkiitésének jővé.ŕragyźtsa, ame|yet a társaság saját tagjával,
íigyvezetojével, vagy azok kiizeli hozzátartozőjőva| (Ptk. 685. $ b) köt, az
ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen káľtéľítési igények éľvényesítése,

- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításának e|határozása, valamint
más gazdasági társaságba tagként való belépésről való döntés,

- aZ a|apitő okiľat midosítĺása,

- mindazon ügyek, amelyeket a tö'ľvény vaw az a|apítő okirat egyébként a taggyĹĺlés
kizárólagos hatásköľébe utal.

5.|3.Az íjgyvezeto köteles az egyedĺili tag (alapító) jőváhagyásáltbeszerezni mindazon
esetekben' amikoľ a tiĺľsaság olyan beszerzéstvégez, vagy szo|gálltatást vesz igénybe,
amelynek ellenéľtéke nem éľi e| aközbeszerzési töľvény érték'hatőrělto de abeszerzett
eszközök értéke, ill. az igénybe vett szolgá'|tatás értéke az adott év ijz|eti teľve szerint
nettó 1 millió foľintot az adott eszköz vagy szolgéitatás tekintetében eléri. A
jóváhagyó hatásköľt az egyedüli tag (Alapító) képviseletében a PolgáľmesteĄ a
fe lĹigyel ő b izottság e gy idej ű tź$ ékoztatása me l l eff gyakoľo lj a.

5.I4.Az Aht. 100A4 $ bekezdése a|apjén a könyvvizsgáló szervezetÍe, illetőleg a
kiinyvvizsgáló személyére az íjgyvezetés a felĹigyelő bizottság egyetéľtésével tesz
javaslatot a gazdéůkodő szewęzet legfóbb szervének (a taggyulés hatrásköľét gyakoľló
egyedüli tagnak).

vI. A TÁRsASÁc ÜcyvozBToĺE

6.f.

A nonprofit társaság Ĺigyvezetője Becskei Kovács Barbaľa (anyja neve: Töľök
Györgyi, lakcíme: 1064 Budapest, Szondy u. 51/C. 13. ajtó), akinek megbízatősa
2010. június 17-től2015. május 31'.napjáigterjedő, hatőrozott időtaľtamra szól.

A társaság A|apítć:ja kijelenti, hogy az álta|a kijelölt ügyvezeto nem tagsa az
önkormányzati Képviselő-testĺiletnek, illetőleg szeméIyével szemben egyéb
összeférhetetlenségi ok sem áll fenn. Az ijgyvezető a tiíľsasággal kötött megbízási
szerződés keľetében |źttja e| fe|adatáú.

A megbízźlsi jogviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a megbizáskor a
megbízási dij és az egyéb járandóságok megáilapítátsa az egyszemélyes társaság tagja
hatáskörébe tartozik. Az egyéb megbízői jogokat az A|apítő képviseletében a
Polgáľmesteľ gyakorolja.

Az tigyvezetőre alkalmazandók a gazdasági táľsaságokról szóló törvényben
szabéiyozott kizćró okok. Nem lehet továbbá a közhasznú szeľvezet megszíjntét
követő két évig más közhasznú szewezęt vezető tisztségvise|oje az a személy, aki
olyan közhasznil szervezetné| töltött be _ annak megszĺĺntét mege|óző két évben

6.r.

6.3.

6.4.
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legalább egy évig _ vezető tisztséget, amely az adózźts ľendjéről szó|ó törvény

szerinti köztartozősát nem egyenlítette ki (Ksztv. 9. $ (1).

6.5. Az ijgyvezető nem szerezhet tarsasági részesedést a tfusaságéval azonos

tevékenységet folytató más gazdétlkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető

tisztségviselő a társaságéval źLzonos tevékenységet is végzó más gazdáIkodó

szervezetben, kivéve, ha ehhez az A|apitő hozzáĄőru|. Az ijgyvezető és közeli
hozzátartÖzója nem köthet a saját nevében vagyjaváľa a táľsaság tcvékcnységi kÜľébe

tartoző ügyleteke! kivéve, ha ehhez az A|apitő hozzź$áru|. A társaság ügyvezetője és

kiizeli hozzáúartozója ugyanannéů a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem

váł|asztható meg. Ha ezen szabá|yok megszegésével az iigyvezető a társaságnak káľt

okoz,k akkor a kár megtéľítésére vonatkozó igéný a káľ bekövetkeztétő| szétmított egy

éven beltil lehet éľvényesíteni. Az tiwezető összeJérhetetlenséęi szaból]lairą
alkalmazandók a Kozhaszrui Szervezetről szóló törvén}, 8. €. (2| és a 14. f, é)
belrezdése,

6.6. A jelen okirattal létrehozott egyszemélyes nonprofit társaságnái a tag (A|apítő) az

iigyvezető hatásktirét elvonhatja és részéľe íľásban utasítást adhat. Ezekben az

esetekben az A|apító döntése mentesíti a vezeto tisztségviselőt a Gt. 30. $-ban
meghatfuozott felelősség alól. (Áht. l00/\,t $).

6.7. Az a|apitő okiľat módosításának, a cégsegyzékbe bejegyzettjogoknak, tényeknek és

adatoknat ezęk változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a

cégbíľósági bejelentése az iigyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető koľlátlanul felel
azokért a káľokéľt, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából,

i ll etőle g a bej elenté s késede l mébő l vagy e lmu lasztás átb ő| szérmaznak.

6.8. Az iigyvezetó köteles az A|apitő kéľésére a társaság ügyeiľől felvilágosítást adni, a

társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a kéľelemnek

nem tesz eleget, az A|apítő kéľelmére a cégbíróság kötelezi a táľsaságot a
felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítaséłra. Ajog gyakorlása nem séľtheti a

táľsaság tizleti éľdekeit, illetve üzleti titkait.

6.9. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az iigyvezető
gyakoľolja. Az íjgyvezeto az ügyek meghatározott csopoľtjára nézve a társaság

munkavállalóit képvi seleti j oggal ľuhrázhatj a fel.

6. l 0. Megszunik az iigyv ezeto megbízatása..

- a megbízás időtartamának lejáľtával,

. visszahívással'

- töľvényben meghatározott kizérő ok bekövetkeztéve|,k

- lemondással,
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- elhalálozíssal,

- törvénybenmeghatĺírozottesetben.

6.II.AZ iigyvezető a tisztségérőI bármikor lemondhat dę ha azt a társaság
működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60
napon beliil válik hatályosság, kivéve, ha a társaság alapítój a az iigyvezetó
megvá.lasztásárĺil már ęzÍ megel(ĺzően gonĺ|oskoĺlott, A lęmonclás hatályossá
vźiźľé!ŕ'oz az Űgyvezető a ha|aszthatatlan döntések megbozata|ában, illetve az i|yen
i ntézkedések megtéte lében kiiteles ľészt venni.

6.12.A2 Ĺigyvezető köteles tagsegyzéket vezetni. Atagsegyzéken fel kell tĺintetni:

- atag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétjét,

- atőrzstőke méľtékét

- az alapító okiľatnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokľa,
valamint az uz|etrész źftruhźr;ásának koľlátozáséłra vagy kizárására vonatkozó
rendelkezéseit.

6.1'3.Az ugyvezetőnek a tagjegyzéken át kell vezetnie a tagok személyében vagy
üzletľészeiben bekövetkezett minden vá.Jtozást, igy u ijzletrészęk źłtruhźľ;źsźú,

felosztását, a táľsaság tulajdonába keriilését vagy bevonását.

6.14.Az ijgyvezeto köteles a tagsegyzéket, illetőleg a tagsegyzékben feltüntetett adatok
megváLtozźts esetén a hatályos tagegyzéket a cégbíľoságnak benyújtani. A
tagegyzéket a ĺíľsaság székhelyén bárki megÍekintheti, ha éľdeke|tségét
valószíníĺsíti.

6.15.A2 ügyvezető a tagsegyzéken kívtil gondoskodni kiiteles olyan nyilvántaľtás
vezetéséről is, amelybő| a vezető szerv (Alapító) döntésének taľtalmą időpontja és

hatéiya megállapítható (Ksztv. 7. $ (3) a). A vezetó szerv (Alapítő) a döntéseit
írásban köz|i az érintettekke|, a |4.I.-14.6. pontokban rész|etezettek szerint.

vII. A cÉcĺocyzÉs

7.I.A cégegyzés akként történik, hogy az ugyvezeto az e|óírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégszöveg a|á őná||óan ír a|Ą a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak
megfelelően.

VI[I. CEGVEZETO

8.|. Cégvezető kinevezéséľe soľ keľĺilhet.

Ix. A FELtIGYEL,ő BIzoTTsÁG És ľłľÁcsADó TESTIJLET
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9.1. A táľsaságnál 3 tagu felügyelő bizottság múködik. A feliigyelő bizottsági tagok
jogviszonyának létesítéséről és javada|mazźsőnak megállapításálrő| az Alapító dönt.

9.f. AzAlapító a felügyelő bizottság tagiainak aza|ábbi személyeket jeliili ki:

Név: Gulyás Mihály Ba|źzs

Anyja neve: GuľmaiZita

Lakcíme: 1071 Budapest, Bethlen Gáboľ u. 4l.

A megbízás hatźrozott időre szól.

A megbízás kezdo időpontja: 2010. november 18-tól

A megbízás lejárta: 2015. május 3l-ig.

Név: Gábosi Csaba Endľét

Anyja neve: Derzsi Ella

Lakcíme: 1083 Budapest, Pľáter u. 55. ťelem. 5.

A megbízás hatźrozotÍ időľe szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2011. jiiliusZ2.

A megbízás |ejélrta:20l5. május 31-ig.

Név: Hélisz Gyöľgyöt

Anyja neve: Petz Ilona

Lakcíme: l089 Budapest, orczy itt 4I.II.23

A megbízás hatźrozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 20L|. jtt|iusf2.

A megbízás |ejárta:2015. május 3l-ig.

9.3. A Kszt. 26. $ m) pontja a|apján a felügyelő bizoÍtság tagjai és elnöke vezetó

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

2l



a Gt. a|apján a vezęto tisztségviselőkľe vonatkozó szabályok (így a kizźrő és

összeferhetetlenségi szabályok is).

9.4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagsa az a szemé|y, aki

a, a vezető szerv elnöke vagy tagją

b, a nonprofit üársasággal a megbizatźsán kíviili más tevékenység kifejtéséľe iľányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban źill, ha jogszabét|y

másképp nem rendelkezik,

c' a nonprofit tĺírsaság cél szeľinti juttaĺásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkĹil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltaüásokat és a táľsadalmi szervezet źita|
taĄának a tagsźęi jogviszony a|apján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatĺást-, illetve

d, az a, - c, pontban me ghatfu ozott szem é l y ęk hozzźúartozőja.

A Gt. 38. $-ban szabá|yozott munkavállalói képviselet kivételéve| a gazdasági tźrsaság
munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagsává (Gt. 36. $ (2)).

9.5. A feliigyelő bizottsági taggá megvźiasztoÍt személy az tĄ tisztsége elfogadásától
szźtmitott tizenöt napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, közhasznú szervezeteket,
amelyeknél máľ felügyelő bizottsági tag, írásban táĄékoztatni köteles.

9.6. A felügye|ő bizottsttgaz A|apítő részére ellenőľzi atársasáry iigyvezetését. A feliigyelő
bizottság a vezeto tisztségviselőktől, illetőleg a gazdasági táľsaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, atźrsaságkönyveit és iľatait megvizsgálhatja.

9.7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgá|ni az A|apítő részérę készült valamennyi
lényeges Ĺizletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a táľsaság

a|apítőjának kizárólag hatásköľébe tartoző iigyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000.

évi C. töľvény szerinti beszámolóľó| és az adőzott eredmény felhasználásétrő| az Alapító
csak a felügye lő bizottság íľásbeli j elenté sének birtokában határozhat.

9.8. Ha a felügyelő bizottság megítélése szeľint azugyvezetés tevékenysége jogszabáiyba,
az a|apitő okiľatbą illetőleg az a|apítő határozataiba iitkiizik, vagy egyébként séľti a
gazdasági táľsaság éľdekeit, haladéktalanul értęsíti az A|apitót. Ha a felügyelő bizottság a

közhasznű tevékenység folyatísának feltételeirőI kött'tt szerződés megszegését észleli,
köteles haladéktalanul éľtesíteni az A|apítőt.

9.9. A felügyelő bizottság testületként jár e|' A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt
(szükség esetén elnokhelyettest vagy elnökhelyetteseket) vá|aszt. A felĹigyelő bizottság
hatátozatképes, ha mindhárom tag jelen van,határozataitegyszeľÍĺ szótöbbségge|hozza.

9.10.A felĹigyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagźúe minőségébenaz A|apitó nem utasíthada.



9.11. A felüryelő bizottság üléseit az ęlnök hívja össze és vezeti. Az i.ilés ősszehívását_ az

ok és a cél megjeliilésével - a felĹigyelő bizottság bármely taĄa írźsban kérheti az elnöktől,

aki a kérelem kézhezvételétől szétmitotĺ 8 napon beltil ktiteles intézkedni a felĺigyelő

bizottság Ĺilésének 30 napon beliili időpontľa töľténő összehívásáról. Ha az e|nök a

kérelemnek nem tesz eleget, atagmaga jogosult az Ĺilés összehívásáľa.

9.I2. A felügyelő bizottsźlg egyebekben az Ĺigyrendjét maga á||apitja meg, ame|yet az

Alapító hagy jóvá.

9.13. Ha a felüryelő bizottsźtg tagjainak szátma az a|apítő okiratban meghatfuozott |étszám

alá csökken, Yd5Y nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság iigyvezetése a

feliigyelő bizottság ľendeltetésszenĺ miĺködésének helyreállítĺása éľdekében köteles

éľtesíteni az A|apítőt.

9.14. A feliigyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagiát

megbízhatja' illetőleg az e||enőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagsai kijzött. Az
ellenőľzés megosztása nem érinti a feliigyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogáú,

hogy az ellenőľzést más, a felĹigyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartoző

tevékenységére is kiterjessze.

9.15. Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezéséľe és megszűnéséľe a Gt.

ľendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

9.16. A feliigyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági

társaságnak aze||enorzési kötelezettségtik megszegésével okozott káľokéľt.

9.|7. Ha az affajogosult szetv a törvényes mtĺködés helyreźi|ítźlsa éľdekében szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, a feliigyelő szerv kö'teles haladéktalanul éľtesíteni a

törvényességi feliigyeletet ellátó szeľvet.

9.18. A 2006 évi IV. töľvény 19. s (6) bekezdése a|apjźn, a gazdasági társaság diintéseinek

e|őkészítése érdekében a társasági szervek mellett az a|apító |étrehozza a Kesffigyétr
Közösségi HźnTanácsadó Testületét 6 fovel, 20II. március 17-től határozat|anidorę.

x. A TÁRsAsÁG KoI{YvuZsGÁLóJA

l0.1.A tiĺrsaság Alapító által kijelö|t könyvvizsgá|őja201f . május 3l-ig:

Cégnév: -CC. Audit KiinywŁsgáIó Kft.

Cégj egyzékszám : 0 l.09 -3649 44

Székhely: 1148 Bp.' Fogaľasi út 58.

Kamaľai nyi|v źntartási száma: 000062
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A könywizsgálat e|végzéséért személyében felelős teľmészetes személy neve:

dľ. Szebellédĺ István

Kamaľai nyi|v ántartálsi száma: 002 43|

Anyja neve: Mikó Eľzsébet

Lakcím: 1ĺ.48 Bp.' Fogaľasi út 58..

A megbízatéts kezdő időpontj a: 20 1 0. j únĺus 1 7.

Amegbizatás lejáľta: 2012. május 31.

A könyvvizsgá'|ő tevékenységére a 2006. évi IV. tö'rvény 40-44. $ rendelkezéseit kell
alkalmazni.

|0.2. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezeto
tisztségviselőktől, a feliigyelő bizottság tagiaitól, illetőleg a tĺáľsaság munkavállalóitó|
felvilágosítást kéľhet, a társaság barkszám|áĄétt, pérztétréú, éľtékpapír- és áruállományá!
szerződéseit megvizsgá|batja.

10.3. A könyvvizsgáló a gazdasági táľsaság Íigyeiről szęrzett értesiiléseit üzleti titokként
köteles megorizni.

10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdáikodő szervezet, a személyi összefeľhetetlenségi előírásokat
a könyvvizsgálói tevékenységet végzo személyen kívül a gazdá|kodő szervezet va|amennyi
tagsára,vezeto tisztségviselőjéľe és vezető állású munkavállalójáľa is alkalmazni kell.

10.5. A könyvvizsgéúatért felelős személy a táľsaság részére más megbízás alapján munkát
nem végezhet, és a könyvvizsgá|ő gazdáikodó szervezet csak akkoľ láthat el más feladatot is,
ha a megbízás tźrgya nem éľinti a könyvvizsgálónak a Gt.-ben megjelölt feladatainak
e||átásét.

10.6. Ha ęz szükséges, a könyvvizsgá|őttanárcskozási jogga| az A|apító, illetőleg a feliigyelő
bizottság üléséľe is meg lehet hívni, illetőleg a könyvvizsgálő maga is kezdeményezheti ezen
Ĺiléseken való részvétę|ét. Ez utóbbi esetben a könwvizssáló kéľelme csak különösen
indokolt esetben utasítható vissza.

|0.7. Ha a könyvvizsgáůő megźi|apitja' illetőleg egyébként tudomást szerez arról, hogy a
gazdasági társaság vagyonának jelentős méľtékű csökkenése vźĺrhatő, illetőleg olyan téný
észlel, amely a vezető tisztségviselők (vagy a felĺigyelő bizottság tagjainak) a Gt.-ben
meghatźtrozott felelősségét vonja maga után, köteles az A|apítőt értesíteni. Ha az Alapító a
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló kötęles eľről a
töľvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
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10.8. A könywizsgálói megbizás az Alapító dilntése a|apjźn visszahívással, a
könyvvizsgálóval köti'tt szerződésbęn szereplő időtaľtam |ejfutźxa|, törvényben szabźilyozott

kizéró ok beálltával, illetőleg a könyvvizsgáló részérő| a szerződés felmondásával szűnik

meg. A könyvvizsgáló új ravála sztbatő.

10.9. A könyvvizsgáló felelősségére, a könywizsgálóra vonatkozó jogszabályokban,

illetőleg a Ptk.-ban meghatźrozott felelősségí szabá|yok az irányadók. Egyebekben a

nonproÍit társaság kiinyvvizsgá|ójźra is irányadóak a Gt. 40-44. $-ainak előírásai, valamint a

Ksztv. 8. s (2) bekezdésében foglalt összeferhetet|enségi szabáiy.

)il. A ľonzsľoKE FELEMEr,ÉsÉľnr ns r,nszÁr,lÍľÁsÁľ,łx SZABÁLYAI

1 1.1. Ha az Alapító a töľzstőke felemelését hatźłrozta el, a felemelt töľzstőkét új törzsbetétek

befizetésével kell fedezni.

II.2. Az A|apítő a ttiľzstőkét csak veszteség esetén szźi|íthatja le. A tö'rzstőke nem

szźi|ithatő |e ötszźľ;ezeľ forintnál alacsonyabb összegre. Ha a törzstóke |eszői|itására azért

nincs lehetőség, meľt ezze| atfusasźry töľzstőkéje ötszánezet forint alá csökkenne, az A|apítő

köteles a társaság jogutód nélkiili megszűnéséro| hatärozni.

xII. A ľÁnsĺ'sÁG MEGSZI.INÉSE

|2.I. A üíľsaság megszűnéséről az Alapító dönt.

|2.f. A társaság jogutód nélküli megsziĺnése esetén a társaság tagja (Alapitőja) részére a

taľtozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétje teljesítéskoľi értéke adható ki, az ezt

meghaladóan megmaradó vagyont oktatási tevékenységgel kapcsolatos közhasznú célra kell

foľdítani.

|2.3. A táľsaság más táľsasági foľmába csak nonpľoťrt jellegének megtaľtásáva| a|aku|hat áłt,

nonpľoťlt gazdasági társasággal egyesĺilhet, illetőleg nonpľofit gazdasági társaságokkávélhat

szét (Gt.4. s (4)).

25



)ilII. EGYÉľ nuvonr'xrzÉspx

13.1. A nonpľofit koľlátolt felelősségű táľsaság köteles az éves beszámoló jővá.ŕ,lragyásával'

egyidejiĺleg közhasznúságijelentést készíteni. A közhasznúságijelentés elfogadása a legfőbb
szerv(Alapítő)kizárő|agoshatásköńbetartozik.

13.2, A közhasznúsági jelentés tarta|mazza:

- a számviteli beszámolót,

- a költségvetési tĺĺmogatás felhaszná|ásźú,

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

- a cél- szeľinti juttatások kimutatiását,

- a központi költségvetési szeMől, az elkülönített állami pélua|aptő|, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkoľmányzattól, települési ö,nkoľmányzatok
táľsulásától és mindezek szerveitől kapott tĺámogatás mértékét,

- a nonprofit tiírsaság vezetó tisztségviselőinek nyujtott tímogatiĺsok éľtékéĹ illetőleg
összegét'

- aközhasznú tevékenységről szóIó ľiivid tanalmi beszámolót.

)űV. A ľÁns,łsÁG NYILvÁNossÁGA

I4.|. A társaság mĺĺködésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A
jegyzőkönyv tarta|mazza a taggyll|és helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt
szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést tĺámogatók és ellenzők számaránya és
szemé|ye is megállapitható. A jegyzőkönyvet az igyvezető és egy - a taggyű|ésen jelenlevő,
hitelesítőnek megválasztott tag irja a|á. A jegyzőkönyvbe foglalt batározatokat
haladéktalanul be kell vezetni ahatétrozatok kö,nyvébe.

|4.2. Az ülések hatźtrozatait a meghozataluktól számított 30 napon belül postai úton kell
közölni az érintettek,ke|. Ezze| egyidejĹĺleg a társaság és az a|apítók székhelyén található
nyilvános hirdetőtáblán elérhetóvé teszi 30 napon belül legalább 30 napľa a meghozott
határozatok szövegét. Ennél ľövidebb határidőt akkoľ köteles a tźrsaság teljesíteni,
amennyi b en azt a hozott határ ozat j el l e ge megköv ete l i.

|4.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba munkaidőben, előzetesen
egyezteĺett időpontban báľki betekinthet, a pénztigvi lrontrollernél, saját költségére másolatot



készÍthet. Előzetesen időpontot munkaidőben a cég székhelyén (1084 Budapest, Mót.vós tér
1 5.\ lévő portón lehet egyeztetni,

|4.4. A táľsaság éves beszámolója megtekinthető a |4.3. pontban meghatźrozott
feltételekkel. A tĺíľsaság éves beszámolója megtekinthető a táľsaság székhelye szeľint illetékes
cégbíróságon is.

14.5. A társaság mĹĺködésével, tevékenységével és gazĺlálkoclásáva| kapcso|atos ĺi|ésekľől a
szo|gáitatást igénybevevőit éľtesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a taggyiĺlések
ö'sszehívásának rendjével. A szolgáltatĺás igénybevevői köre kiilönösen Budapest Főváľos
VIII. keľiilet terĹiletére korlátozódik. Egyébként a megjeliilt kedvezményezetti kör semmilyen
más feltétellel nem zártés nem korlátozott.

|4.6. A szolgáltatás igénybevétele módjának kiizlése töľténhet közvetlenĺ.il a szo|gźitatás
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a |4,3. pontban megjelölt módon.

I4,7. Je|en alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben aGazdasági Társaságokľól szóló
2006. évi IV' törvény (Gt.), valamint a Közhasznú szeľvezetekľől sző|ő |997. évi CLVI.
töľvény (Kszt) ľendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest 2011. novembeľ 1...

Alulírott jogi képvise|ő, a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a20|I.
..-én kelt Alapító hatéĺrozat a|apján kapott felhata|mazásom és a Gt.

rendelkezései alapján aláíľásommal és ellenjegyzésemmel látom eI.

Az okiratot készítette és ellenjegyezte:
Budapest,201l.

27



3. sz. mellélilet LÉLEK SEGÉLYKONCERT műsorteľve

LÉLEK SEGELYKoNCERT

Művészek a hajléktalanokéľt

A Konceľt időpontja: 2011. DECEMBER 1. CSÜToRToK 19.00

A Koncert helyszíne: CoRvIN BUDAPEST FILMPALOTA DÍSZTEREM

A teľvezett műsoridő: 2 X 60CPERC / 15 PERC SZ(^rETTEL

Arendęzvényjellege: BELÉPODÍJASJoTÉKoNYSÁGIRENDEZvÉNY

Rendező: Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfvárosi onkoľmányzat

A teľvezett j egyér: 3000,-Ft 1Áľł-val egyiitt)

A HELY S ZÍNEN EL|{.ELYEZETI 2 DoB oZB AN PÉNZAD ovÁNyo r GYÚJTÉ SE

FELLÉPőĺr:

KATHY-HoRVÁTH LAJoS. IFJ. KATHY-HoRVÁTH LAJos

TÁTRAI TIBoR _ SZÚCS ANTAL - LATIN DUó

FERENCZI GYoRGY És,ł. RacxeĺłIr,ĺ

SZALoNNA És neľoÁĺe

ÁrrevI NÉpľÁNcEGYÜTTES TÁNCoSAI

TERVEZETľ NÉzoszÁIrĺ: 44O -460 fő

SZĹINETBEN PEZSGo És pocÁcsA KÍNÁLÁSA _ SoDEXo FELAJÁNĺ-Ás

vĺÚvÉszBKNEK ELLÁTÁS - SoDEXo FELAJÁNLÁS

JEGYÁRUsÍľÁs - coRVIN M)ZI

GRAFIKUS MLINKA (SZóRóLAPoK, PLAKÁToK) _ SZPoNZoRI FELAJÁNI.Ás

oruÁsprerÁľ _ SZPoNZoRI FELAJÁNLÁS
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4. sz. melléklet a LELEK SEGÉLYKONCERT tewezett kłiltségei

coRVIN lŕr)ZI (terembérleti díj és egyéb kiiltségek) 115.000,- Ft+ÁFA, bľuttó |43.750,-Ft

FEtLÉPoK ÚľxorľsÉcp: 2 x 30.000'- Ft, 60.000,- Ft

RENDEZVÉt'ĺyľpcrn.urĺ 120.000,- Ft+ÁFA, bruttó 150.000,. Ft

HANGTECNIKUS: 35.000,- Ft+ÁFA, bruttó 43.750,-Ft

9ZERZDIJoGDÍJ: 20.000,. Ft

Osszesen: 417.500,- Ft
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5. sz. melléklet Koszoľú u. 4-6. szám alatti szállás beľendezési, felszeľelési táľgyak
jeryzéke (helyiség: iľoda, porta, konyha, 2 fürdő,3 illemhely, 4 hálószoba)

darab

konvha:
táľoló szekrény, egyéb britor

zÁrhatő konyhaszekrény

elektromos tíJzhe|y

csöpögtető

mosogatószivacs

mosogatószer

konyharuha

tányér (mély, lapos, kicsi fajtánként)
pohár

csésze

főzőedények

evóeszközök (kés, villą kanál)

merőkanál, fakanál

kenyéľvágó kés

elektromos kźxéfőző
ebédloasztal (6 személyes)

szék

aszta|terítő

szalvéta
konyhapult (méľetre vágott)

hiĺto

fĺiľdőszoba:

nlhanytáůca,,kapas zkodó''
zuhanyfiiggöny
folyékony kézmosó

tusfiirdő
sampon

hajszańtó
fésű

ttikör
wc kefe
wc papíľtaľtó

törölköző
törölközőtartó
wc papír

takarítószeľek és eszközök (felmosóľo ngy, |aptú, kefe, stb).

mosógép

ruhaszáritó
I

3

2

I

2

l0
5

10

t6
16

l6

t6
I

I

1

I

6

5

100

I

I

f
2

2

3

3

t4
2

J

J

28

t4
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szennyestaÍtó

tĺĺrolószekľény

mosópor

öblítő

há|ószoba:

zfuhatő szekľény (éjjeli szekrény)

heverő

ágynemű

ágyneműhuzat

lepedő

aszta|i lrámpa

polc

szék

szemeteskosár

ewéb:

fiiggöny,

karnis
papírzsebkendő

vasaló

vasalódeszka

tv, rádió
papíľ

cerlJza

toll
könyvek

vźÄl'fa

ruhafogas

lábtörlĺĺ
cipőtaľtó
tükör

iľodahe|vĺsée. poľta:

asztal

szekrény

szék

aJ

J

3

3

l4
t4

t4

t4
t4
28

28

t4
t4

2

2

4

4

2

I

50

5

I

I

3l
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SZANDEKNYILATKOZAT

me|y |étrejött

egyrészro| Dr Kocsĺs Máté po|gármester á|ta| képvise|t Budapest Főváros Vll!.
ker{Ilet Józsefváros onkormányzat (1082. Budapest, Baĺ.oss u. 63-67'), lrlillt
önkormányzat

fe|kérése a|apján a

Mi|etics Marcel| á|ta| képvise|t Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
(1111. Budapest, Budafoki ()t 34lb, oná|ló képvise|ője: Szenczy Sándor elnök), mint
Partner

részérő|.

Az Önkormányzat Képvĺse|ő-testÜ|et határozata a|apján, 2011. november 1'
napjáva| e|indu|t a lÉlrx (Lakhatási, É|etvite|i, Le|ki-segĺtségnyújtási, Egzisztencia-
teremtési Kozösségi) Program (továbbiakban: Program) e|ső fázisa. A Program a
Vl||. kerÜletben hajlékta|anná vált szemé|yek feIkaro|ását, rehabi|ĺtációját,
mentorá|ását, munkáltatását és megfe|e|ő színvona|ú tańos e|he|yezését szo|gá|ja.
Ennek keretében az tnkormányzat e|ső Ütemben meghatározott osszeget fordít a
legnehezebb he|yzetben |évő emberek megsegítésére, ame|y tarta|mazza emberi
é|ethez méltó szá||áshe|yek kia|akítását több tíz fő részére, a szociá|is munkások
bérét, a szilkséges eszközök beszerzését, a lakhatási és rezsi kiadásokat, a
programban részt vevő haj|ékta|anok munkabérét és járu|ékait, valamĺnt a program
koord i nációs i rodájának (LE LEK-Pont) kialakítási kö|tségeit.

A Partner mint több szociá|is terÜ|et, kÜ|önosen haj|ékta|an szemé|yek, idősek,
fogyatékosok, szenvedé|y és pszichĺátriai betegek ellátására szakosodott és je|entős
tapaszta|atokka| bíró szo|gá|tató, akĺ a Baptista Egyház, illetve anya, leány és testvér
intézményein keresztü| |átja e| kü|detését, nevezetesen a rászoru|ó emberek
igényeinek a támogatását, függet|enÜl származásuktó|, nemzetiségüktő|, va||ásuktó|,
bőrszínüktő|, valamint a katasztrófát szenvedők mentését és segítését. Partner a
budapesti haj|éktan ellátási intézményrendszer egyik meghatároző szerep|ője' több
százfős haj|ékta|an férőhe||ye| és szakemberei révén hosszabb mú|tra visszatekintő,
kiemeI ked ő szakmai tapasztaIatta I rendelkezi k.

Meqá||apodás cé|ja és tárqva:

Fe|ek egyetérto|eg rögzítik, hogy kozottÜk |étrejott tárgybani egyÜttműködési
megá|lapodás cé|ja az Önkorm ányzat á|ta| e|indított LÉlrK Programba kapcsán a
|ehető legszé|esebb mértékben, |ehető |egtöbb témakörben és legszorosabb szakmai
egyÜttmĹikodés kia|akítása ezzel is teljesítve az Önkormányzat LÉLEK Program
cé|kitűzéseit és végrehajtását, továbbá így hasznosítva a Partner szé|es kőrű
tapaszta|atit és szakmai támogatását az a|ábbi résztémakörökben:



. program cé|kitűzésein be|ü| a megva|ósulási |ehetőségek kia|akítása,
a|ternatívák szakmai értéke|ése,

o pro$ram e|ső fázisának végrehajtásában részvétel,
o pro$räm e|ső fázisa során ke|etkező tapasztalatok fe|doĺgozása,
. tapasztalatok fe|do|gozása révén visszacsato|ás a program célkitűzéseihez és

megva|ósításához, és
. egyéb az Önkorm ányzat á|tal fe|kért kapcso|odó témakorben a tapaszta|atok

átadása, javaslatok készítése.

Kieme|t eqvĺ.jttm ű ködési terÜ letek

Felek az e|őzetes tárgyalások során a LÉLEK Programba kapcsán az alábbi
terÜleteket azonosították, mint a jelen|eg kieme|ten keze|endő témakörök:

o A tÉtrK-Pont mint az egyéni esetkezelésért, a Programban résztvevo
önkormányzati és külső szervezetek részvéte|ének koordiná|ásáért fe|e|os
szakmai mĹihe|y szakmai módszertanának, műkodési technikáinak
kido|gozásában vaIo részvéte|, tanácsadás, szupervízió;

o A szakmaĺ módszeĺtan gyakor|atba va|ó átü|tetése során folyamatos szakmai
támogatás a LELEK-Pont munkatársai számára, a team-ü|éseken,
esetmegbeszé|éseken va|ó részvéte|;

o EgyÜttműkodés a tÉtEr-program komp|ex fog|a|koztatási és |akhatási
a|programját végrehajtó Józsefvárosi VárosÜzeme|tetési Szolgálattal, szakmai
tanácsadás mind az a|program kido|gozása, mind annak megva|ósítása során;

. A LÉLEK-Program komp|ex fog|a|koztatási és |akhatási részprogramjába be
nem vonható, nem fog|a|koztatási rehabilitációt igény|ő haj|ékta|an szemé|yek
e|he|yezése, igény esetén az egyéni esetkeze|és átmeneti vagy vég|eges
átvá||a|ása.

Ebbő| a cé|bó| eqvÜttműködési megá||apodást köt az onkormányzatta|.

Budapest, 201 1-1 1-16

kialakításában és műkodésében'
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BI.jDAPEST rŐ.viĹnos VTII. KERULET
ĺoz'sBrvÁnosl o. NKoRMÁN Y z AT
PoLGÁRMESTERI HIVATALA
1082 Budapest, Baross u. 63^61.

ĐR' KocsIS MÁTE
Polgármester részéĺe

T ár gy : Egłfrttmňkö ilesi
słündék megerősütfue

Ti sztelt Polg{ármester Ur !

Az 1865-ben Angliában Vŕiłliąn.l. Booth által alapítotr Uđvhadseĺeg jelenieg sz$rte a
vj|Ęon1rf 4otsĺÁgbanvégezszogiálisęskantatívtevékenyĺéget.
Á lrdagyaľoĺszáęan ĺ924ůen megaląkrĺtrt Üdr'hađseľeg 1928 lr&ájusźŃől nyt$t elholyezést es
bajlékot aBudapest, Józsefuĺírosban épÍteü ,,'tlj Reményséď feÍfi ottlronban menedéketkéľő
személyek szíĺnáľa
A hajtéIďaĺan eIllźĺtź.s tertiĺetén összegĺiij1ęĺ6 több évtizedes tap.asztalat bátoľít mínket aľą
ho.gy legiobt tudásunk és srándélrunk szeriĺt vegy'.inrk részt a Józsefrárosi oĺkorĺnfu1yzat
áltď felkínálÍ ,,LELEIť' .prog.ra ban való egytittnnfüddésben az on .levelében
megfugalmazotiak szerint.

Abban a ĺeményben tekintĺink elöro' hĺgy a budap.esti hajlékaIan eltátas' íIIefue a
magyar táľsadalom megijítr{sa érdo&''.ébęn végzett kĺĺzÖ,s ęľőÍe.szítesunk hossz'ir távon
gyiimÖlcsözöĺek bizonyul' és eryĺe.szé.lesebb egymmükođesi tehetőségeket teľemt.

Buĺlapest. 2011. novsmber 11.

AndrewMoľgan
az ĺJ ďvhaÄseĺeg Szabad egyhin Magyaroĺszág

vezetôje

t*ffi*
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