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Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:20I2. mźrcius 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat tulajdonosi diintések meghozata|ára a Józsefváľosi Kultuľálĺs és

Spoľt Nonpľofit Kft miĺkiidésével kapcsolatosan

A napirendet nyílt ülésen kell taĺgyalni, a dĺintés elfogadásálhoz miĺósíteff, szavazattöbbség
sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati jav as|at a bizottsáe számźfi a..

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|őteri esztés m e stár sV a|źsź,ŕ.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

Képviselő-testület sIl20I2.(Iil.01.) sz.hatttĺońában đöntöIt anőI, hogy a Józsefuĺáľosi Galéria
és a Zászlógyĺĺjtemény működtetése, a nyári napközis táboľ szervezése feladatokat 2012.
április 1-től nem a Jőzsefvátosi Kultuľális és Spoľt Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. látja
el. Felkéľte az igyvezetőt, hogy az alapítő okirat módosítását, a kozszolgáltatási szerződés
módosítását készítse el és terjessze be a Képviselő-testület 20|2. marcius 22-i u|ésérę. Az
Alapító okiľat módosítása, módosításokkal egységes szerkęzetbe foglalása, aKozszo|gáItatási
szęrzőđés módosítása' módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalását az igyvezetó
elkészítette, mely jelen előterjesztés az e|oteqesztés I-4 szźlmumelléklete.

A 2012. március l-i képviselő-testiilęti előterjesztésemben mar javasoltam és jelzett
hatźtrozatban elfogadásľa is került, hogy a JKS a Nemzeti KozszolgáIati Egyetemmel
kapcsolatos végleges döntés meghozataláig havi ťĺnanszírozásban részesüljĺin támogatási
szmződés a|apjźn. A Józsefuárosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kozflasznu Nonprofit Kft
részére 20l2'évben 50 M Ft támogatást biztosítottunk, melyből 31 M Ft támogatás januĺíľ,

február, maĺcius hónapokľa mttľ átllta|ásra keľült. 20If. április hónapra javaslom a 8 M Ft
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támogatási dcintéstink meghozata|át. Mellékelem a támogatási szerzodés tervezetét, mely
előterjesztés 5. számú melléklete

Kérem az a|á,ůbi hztár ozati j av a s lat elfo ga d ás át.

Ha.rÁnoza,Tl JAvAsLAT

Képviselő.testĺilet, mĺnt a Jĺízsefuáľosi Kultuľális és Sport Kiemelten Kőzbasznűt
Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy diint, hogy:

1. 1. elfogadj a. az e|őterjesztés I.-f . sz. melléklete szeľint a Józsefuárosi Kultuľális és Spoľt Nonprofit
Kft Alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

|.2. felkéri a Polgáľmesteľt Alapító okiratának módosítás és a módosításokkal egységes szęrkezetbe
foglalt Alapító okirat a|áírására

1.3. felkéri az igyvezetőt, hory a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

2. 1 . elfogadj a az e|óterjesztés 3 .-4 ' sz. melléklete szerint a Jőzsefvárosi Kultuľális és Sport Nonprofit
Kft által Kozszo|gźůtatási szerződésének módosítását és a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt
Közszolgáltatási szerződést

2.f . fe|kéri a Polgáľmestert Közszolgáltatási szerzőđésének módosítás és a módosításokkal egységes
szerkezetbefoglaltKozszo|gá|tatásiszerzodésa|áirására.

3.I. a Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Kięmelten Kozhasznu Nonprofit Kft. 20|2. ápľilis havi
mfüĺidése érdekében 8.000.000,- Ft támogatást nyújt. Fedezete a 2012. évi költségvetésben
biztosított.

3.2. felkéri a Polgármestęrt az e|őteqesztés 5. sz. melléklete szeľinti Támogatási szeľződés
aláírźsára.

Felelős:1 .l-1.2;2;
Határidő: I,I;f.l;
napon belül
A dtintés végľehajtását végző
Kultuľális és Spoľt Kĺemelten

Budapest, 2012. máľcius 1 4.

Tĺlrvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:n/)ĺ/ pr / "f "f
aŁ. yU}uł ź*.

Dľ. Mészár Erika -/

3 pontok Polgármester, 1.3 pont JKS igyvezetője
3,1 pontok azoĺ.rla|, I.2; 2.2;3.2 pontok 2012 március 30; 1.3. pont 30

szerv ezeti egys é g : Gazdálkodási UgyosztáIy, Józs efváľosi
Ktizhasznú Nonpľofit Kft

polgáľmester

aljegyzó
2Ú12 i,ĺÁRĹ ĺ 9.



ALAPÍTo oKIRAT ivĺónosÍľÁsĺ.

Alapító Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Onkormźnyzata (1082 Budapest, Baross
u. 6z-67.), a Jőzsefvźtosi Kultuľális és Spoľt Kiemelten Közhaszní Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Tĺársaság (1089 Budapest, orczy út 1.; Cg:01-09-9|9232) a|apitő okiratź"/- az
alábbiak szerint módosítj a:

l '/ A Taľsaság a|apítő okiratĺának 5. pontjának alábbi bekezdése törlésre kerül:

..A Társaság telephelyei:

Budapest VIII. keľület 1085, József kľt. 70. félemelet 3.
Budapest VIII. kerület 1085, József krt. 70. fszt.4.
Budapest VIII. keľület 1085, József kľt. 70. fszt' 5.
Budapest VIII. kerĺilet 1085, József kľt. 68.''

helyette nem kertil felvételre szoveg.

2./ Az alapitő okirat egyéb pontjaiban váItozatlan marad.

A jelen alapító okirat módosítást Alapító a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi
Onkormányzat Képviselő-testtilete á|ta| átruházott jogköréľe tekintettel, elolvasás és

értelmezés után írja a|á.

Kelt: Budapest,2012. március 02.

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefu áro si onkoľmány zat, mint
A1apító
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester

Dľ. Horváth Maľia Margit
ügyvéd





ALAPÍľo oKIRAT
a 20I2. úprilis 01.i állapotnak megfelelően, a módosítdsokkal egységes szerkezetben

(a módosítúsok vastag, ddlt betűível)

Jelen alapító okirattal agazdasźtgi társaságokról szóló 2006' évi IV. torvény (atovábbiakban: Gt.) 4. $-
ának rendelkezései és a közhasznu szervezetekről szó|ő 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban:
Ksztv.) alapján nem jcĺvedelemszerzésre iľányuló gazďasági tevékenység fo|yÍatására a Budapest
Főváros VIII. kerület Jőzsęfvárosi onkormányzata (1082 Budapest, Baross u.63.67'), mint Alapító
kiemelten közhasznú szervezetnęk minősülő nonprofit korlátolt felelősségű táľsaságot (a továbbiakban:
Társaság) hoz létrę az a|ábbiak szerint.

Alapító rogziti, hogy a korábban alapított Józsefváľosi Kulturális és Spoľt Közhasznú Táľsaság (Cg. sz.:
01-14-000739) jogelődje a most alapitásra kerülő jogutód Táľsaságnak A Táľsaság, mint általános
jogutód az áta|aku|ás napjától a jogelőd helyébe Iép, ezen naptól a Társaságot illęt meg valamennyi jog
és kötęlęZęttség, amelyek a jogelődöt megillették Azon jogviszonyok vonatkozásában, amelyekľe a
jogutódlás külön jognyi|atkozat nélkül nem terjed ki a Táľsaság szükség esetén intézkędik a korábbi
jogviszonyok újra létľehozásáró|. Az előd társaság vagyona a Táľsaságot illeti meg teljes méľtékben.

l. A társaság feladata. céUa

A társaság a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban: ow.) s. 5

(l) bekezdése és a muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
sző|ó I997.évi CXL. törvény 76. $ alapján, a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat köte|ező kulturális - közművelődési feladatát kiemelten közhasznú társasági
formában |átja e|.

A társaság jogállása

A táľsaság á|tat e||átandó közfeladatźú a Ksztv. ręndelkezései szerint kiemelten közhasznú
nyi|vźntartásba vett szervezetként látja el az ötv.8. $ (l) bekezdés és a muzeźiis intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásľól és a közművelődésről sző|ő |997. évi CXL. törvény a|apján. A
közhasznú társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Magyar Nemzet
című napilapban teszi közzé.

Figyelemmel arra, hogy a táľsaság kiemeltęn közhasznú táľsaságként kiván működni, a jelen

Alapító okirat a|äirásáva| egy időben a|áír egy, a Budapest Józsefváros onkormányzattal kötendő
közhasznűsági megállapodást, amely szęrint az onkormányzattői átvá|ta| az Onkoľmányzat źilta|

kötelezoen v égzenďó fel adatokat.

1. A TÁRsAsÁG cÉcľBva, sZÉKHELYE

3. A Társaság cégneve:
Józsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten Kozhasznű Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

4. A Társaság rövidített elnevezése:
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonpľofit Kft.

5. A Társaság székhelye:
Budapest VIII. kerület l089, orczy út 1. (orczy park)
A Táľsaság székhelye egyben a központi iigyintézés helye.

2.



6. A Társaság e-mail elérhętőségę: info@orczypark.hu

II. A TÁRsAsÁc .łr-,ĺ,pÍľóĺa

7. A Társaságot a Budapest Főváľos VIII. kęrület Józsefuárosi oirkormányzat (továbbiakban
tnkormányzat, |082 Budapest, Baross u.63-67.) a\apitja. Statisztikai száma: l5508009-75I|-32|-
01.

8. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért fęlelős szerv: Budapest Főváros VIII. kertilet,
Józsefuárosi onkormányzat (|082 Budapest, Baross u. 63-67.)

III. A TÁRSASÁG ľnvnrEľysÉcn
9. Az ötv.8. $-a helyi közszo|gáltatások körében jelöli meg a gyermek-és i{úsági feladatokľól való

gondoskodást, a kozösségi tér biztosítása, a közművelodési, tudományos, múvészeti tevékenységeket.
A muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtáľi ellátásról és a kcizművelodésről szo|o 1997. évi
CXL. töľvény IV. rész (A kozművelődésľől) szerint, a közművelődés feltételeinęk biztosítása a helyi
önko ľm ányz at kotęLęző fe|adata.

Az e|oző bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg a Társaság a tevékenységét a
következők betartásával:

a) A társaság szo|gá|taÍásaiból bárki részesülhet.

b) A társaság tevékenységi körének tagozódása a Gt. és a Ksztv. 26. ö c) pontjának fęlhatalmazása
alapján a kovetkező:

- Kszw. 26.$ c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek,
- Kszťv. 26.$ b) pontjában meghatározoÍt cél szerinti közhasznú tevékenységek a TEÁOR'08
szerint,

- a kozhasznri tevékenységekhez kapcsolódó uz(ętszęríi gazdasági tevékenységek szintén a
TEÁOR'08 szerinti megjelciléssel.

c) A társaság kozhasznú tevékenységei a Ksztv. 26. A c) pontjából:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretted esztés,
5. kultuľális tevékenység,
6. kultuľális öľökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
10. gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és i{úsági éľdekképviselet,
1I.hátrányos helyzetri csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elosegítése,
|3. amagyarországi nemzeti és ętnikai kisebbségekkel, valamint a hatáľon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység.
l4. sport a munkaviszonyban és a polgárijogijogviszony keretében megbizás a|apján folytatott
sporttevékenység kivételével.

A társaság cél szerinti közhasznú tevékęnységęi (TEÁoR '08 szeľint\:

I8.|2 Nyomás (kivéve: napilap)
l8.l3 Nyomdai előkészítő tevékenység
l8.l4 Könyvkötés, kapcsolódó szo|gá|tatás
58.1l Könyvkiadás
58.14 Folyóiľat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadóitevékenység
59.14 Filmvętítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
72.20 Tarsadalomtudományi, humán kutatáS, fejlesztés



79.90
85.32
85.51
85.52
85.s9
90.01
90.02
90.03
90.04
93.\r
93.12
93.r9
93.29

Egyéb foglalás
Szakmai kiizépfoku oktatás
Spoľt' szabadidős képzés
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Előadó-mĺĺvészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Mĺĺvćszcti lćtcsítmónyck műkiidtctósc (főtevélrenység)
Spoľtlétesítmény működtetése
Spoľtegyesületi tevékenysé g
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Egyéb sokszorosítás
ÉIehiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegiĺ bolti vegyes kiskereskedelęm
Számítógép' peľiferia' szoftveľ kiskeręskedelme
Telekommunikációs termék kiskeľeskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Uj ság-, papíráru-kiskereskedelęm
Spoľtszer-kiskereskedelem
Játék-kiskeľeskedelem

Csomagktildő, inteľnetes kiskęreskedelem
Egyéb nem bolti, piaci kiskeręskedelem
S zál lodai szol gá|tatás

Üdulési, egyéb átmeneti szálláshely -szo|gáltatás

ĺempingszolgá|tatás
Etteľmi, mozgo vendé glátás
Egyéb vendéglátás
Címtárak, leve|ezojegyzékek kiadása
Számítógépes játék kiadása
Egyéb szoftveľkiadás
Ráđióműsor-szolgáltatás
Számítógépes programozás
V ilágháló-p o rtá| szo|gáItatás
M.n.s' egyéb infoľmációs szo|gá|tatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

ĺizemeltetése
PR, kommunikáció
Üzlętviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámiigynöki tevékenység
Médiareklám
Piac., közvélemény.kutatás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Munkaközvetítés
Munkaerőkölcsönzés
Egyébemberierőforrás-elláttts,-gazdtlkoďás
Konfeľencia' kereskedelmi bemutató szervezésę
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészitő üzleti szolgáltatás
oktatást kiegészítő tevékenység

A társaság tizletszęrű gazdasági tęvékenységei (TEAOR'08 szerint):

18.20
4',7.11

47.19
47.41
47.42
47.61
4',7.62

47.64
4',7.65

47.78* Egyéb m.n.s. új áru kiskereskędęlme
47.91
47.99
55.10
55.20
55.30
56.10
56.29
58.r2
58.21
58.29
60. l0
62.0r
63.r2
63.99
68.20

'70.2r

70.22
73.11
73.72
73.20
74.90

7',7.40

78.10
'78.20

78.30
82.30
82.91
82.99
85.60



l0. A Társaság ügyvezetője jogosult a tevékenységi köľ statisztikai nomenklatura szerinti
me ghatár o zźĺs áľa, mó do s í tásár a.

l 1. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

l2. A táľsaság közhasznú iogállása męgszerzéséhez szükséees mtĺkodési feltételek:

a) IJz|etszerti gazdasági tevékenységet a Társaság csak kozhasznu céljainak elősegítése érdękébęn
végezhet akként, hogy a vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti akózhasznu tevékenységet.
b) Az a|apitó a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem vonja el, az nęm kerül felosztásra,
azt a társaság az a|apitő okirata szerinti kőzhasznu tevékenységre fordítja.
c) A Táľsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szęrvezete pártolctól fuggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyrĺlési és fővárosi, illetve
megyei képviselő választáson, nęm lehet a|apíto tagtra párI, továbbá nem nyújt páľtoknak anyagi
támogatást.
d) A Társaság kózhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a helyi
önkormányzatnak kell gondoskodnia.
e) A Társaság azalapitó okirat szeľinti közhasznú tevékenységének és gazdáIkodásának legfontosabb
adatait a kerületi önkormányzati újságban, mint helyi hivatalos lapban is nyilvánosságrahozza.
f) A Társaság nem zárja ki, hogy az á|ta|a nyújtott közhasznű szolgáltatásokból tagjain kívül bárki
más is részesĹilhessen. A társaság közhasznú tevékenysége körébe tartozó szolgáltatást mindenki
azonos feltétęlękkel vęhęti igénybe.

IV. A TARSASAG MUKODESENEK IDOTARTAMA

13. A társaság batítrozatlan időre jön létľe. Az első üzleti év a táľsaság társasági szerzodésének
ellenjegyzésétőI az év végéig taľt. A további üzleti évek a mindenkoľinaptári éwęl azonosak.

14. A társaság az A|apító okirat ellenjegyzésének napjától a táľsaság cégbejegyzéséig elő-társaságként
műkodik. A társaság üzlętszertĺ gazdasági tevékenységęt csak a tźrsaság cégbejegyzése iránti
kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak
engedély birtokában végezhetoek.

v. A ľÁnsa.sÁc ľonzsľornľn, 
^Z 
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ľonzsľnľÉľľľNEK nĺÉnľÉxn ns REľDELKEZESRE

BOCSATASAIYAK MODJA

15. A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészben a jogelőd
társaság źital szo|gá|tatott appoľtból áll.

16. Az a|apító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt apport teljes egészében a Társaság rendelkezésére
á||.

17. A Társaság az alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját íľásban kötott köZhasznúsági
megállapodásba foglalj a.



vI. A TÁRSAsÁc xÉľvĺsELETE És a. cncľľcyzÉs n,ĺooĺĺ.

18. A társaságot az ügyvezető képviseli haľmađik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más
hatóságok ęlőtt. A cégsegyzés módja <}nálló.

19. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel eloírt, előnyomott vagy
előnyomtatott cégszöveg a|á az ügyvezető a teljes nęvét - önállóan - a|áírja a mellékelt a|áirási
nyi|atkozatának (cégsegy zési címpéldány ának, vagy aláírás mintának) megfeleloen.

vII. A ľÁnsa.sÁc sznnvľ,ZETE.A NYILVÁNoSSÁG

20. A társaság legfőbb szęrve: a taggyűlés
A táľsaság legfőbb szerye a taggyűlés, amelynek hatáskörét az a|apítő gyakorolja. A társaság
legfóbb szeľve hatáskcirébe tarÍoző kérdéskörben az a|apitő vezeto Szerve (az onkormányzat
Képviselő-testülete) dönt, és errőt azigyvezetót írásban kcjteles éľtesíteni.

a) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
. a számviteli töľvény szerinti beszámoló j őváhagyása ideértve az ađőzoIt eredmény

felhasználás ár a v onatkozó döntést;
. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
. üzletrés z fę|osztásához va|ő hozzájäru|ás;
. elővásárlásijog gyakorlása atźrsasäg á|ta|;
. az elővásárlásra jogosult személy kijelolése;
. az uz|ętrész kívülálló személyre történo átruházásánál a beleegyezés megadása;

eredménytelen árveľés esetén dĺjntés az uz|etr észr o|;
. üzletrészfę|osztźlsáhozva|óhozzájáru|ás és azuz|etrész bevonásának elrendelése;
. a tag kizár ásának kezdeménye zésér ő| v a|ő határ ozat;

az ugyv ezető me gv áIasztása, visszahívása és dijazásának megá||apitása;
. a Felügyęlő Bizottság tagjainak megvá|asztása, visszahívása és dijazásának megállapítása;
. a könyvvizsgá|ó megvá|aszÍtlsa, visszahívása és dijazásának megál|apitása;
. olyan szerződés megkötéSének jőváhagyása. amelyet a tźrsasźtg saját tagsźxa|,

ügyvezetőjével vagy azokkÖze|ihozzätartozőjával [Ptk. 685. $ h) pont], illewe élettársával
köt;

. a tagok, az ugyvezeÍók, a felügyelo bizottsági tagok, illeťve a könywizsgáló elleni
kövętelések érvényesítése;

. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdźikodásának kĺinyvvizsgáló által történő
megv izsgá|źtsának elrendel ése ;

. az elismert vállalatcsoport|étre|lozásának előkészitésérő| és az uralmi szęrzódés
tervezetének tartalmáľól való döntés, azura|mi szerződés tervęzetének jováhagyása;

. atársaságjogutód nélküli megsziĺnésének, átalakulásának e|határozása;

. az alapító okirat módosítása;

. atörzstoke felemęlésének és leszállításának e|határozása;

. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségijogának kizárása;

. törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlásáľa jogosultak kijelölése;

. torzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségijog gyakorlása esetén atörzsbętétek arányától
való eltérés me gá||apitása;

. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megá||apítźsa;

. aközhasznúságijelentéselfogadása;

. a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős Szeľwel, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás módosítása

' mindazon ügyek, amelyeket törvény va1y az a|apitő okirat a taggyűlés kizáľólagos



hatáskörébę utal.

Az Alapíto avęzętő tisztségviselo hatáskoľét nem vonhatja el.

Az AIapitő az źůta|a hozott hatźrozatokról folyamatos nyilvántartást (határozatok könyve) vezet. A
döntéseket meghozatalukat kövętőęn haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A
ny1|vántartásból a döntés tartalmának, idopontjának és hatá|yának világosan ki kell dęľülnie.

b) A Társaság mriködésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az Alapító vęzęto szęrvének
üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint az ugyvezetőt köteles az A|apítő
tanácskozási joggal meghívni. Az ülésről jegyzokönyv készül, amely nyilvános. Évente legalább egy
alkalommal kötelezo az ülést összehívni. Az ülésľől a meghívottakat meghívóval legkésőbb az ülést
mege|ĺ\zĺc 15. napon, írásban kell értesíteni a napiľendi pontok közlésévęl.

c) A konywizsgá|ő a társaság legfőbb szervének a Társaság mrĺködéséve| és gazđáIkodásával
foglalkozó ülésein koteles részt venni.

d) A Társaság éves üzleti tervének és beszámolójának elfogadásáról a taggyűlés évente egyszer - a
számviteli törvényben foglaltak betartásával - kötelęs gondoskodni. A szźtmviteli törvény szerinti
beszámolóró| és az aďőzoĺÍ eredmény felhasználásáról Társaság legfóbb szerve csak a Felügyelő
Bizottság íľásbeli jelentésének biľtokában határozhat. A könywizsgáló véleményének meghallgatása
nélkiil a számviteli töľvény szeľinti beszámolóról a kozhasznú társaság legfőbb Szęrve nęm hozhat
döntést.

e) A kozhasznú társaság tevékenységévei és gazđá|koďźsáva| kapcsolatos alapítói döntések
nyilvánosságának biztosítása kötelęZő. Ezért minden olyan kéľdéskörben, amely aközhasznu társaság
működéséve| és gazđálkodásával kapcsolatos, az alapíto vezető szerve döntéshozatala során a
nyilvánosságot nem zárhaÍ1a ki.

f) Az ügyvezető - az a|apitó képviseletére jogosult szerv, illetve személy elozetes egyeztetésével a
Társaság tevékenységévei és gazdálkodásával kapcsolatban köteles a döntéshozata| e|őtt a nyilvánosság
biztosítása érdekében a szo|gźůtatás igénybe vevői körét olyan határidővel értesíteni, illetve
tájékoztatni, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg.

E) Az alapító kiztro|agos hatáskörébe tartoző kérdésköľben csak az a|apítő, illetve az a|apíÍó vezetó
szęrve hozhat döntést.

h) Az a|apitó vezető szervének határozathozatalában - a Táľsaságot érintő döntéshozatala során nem
vehęt részt az a szeméIy, aki vagy akinek tagtravagy tagtrźnak közeli hozzátartozőja [Ptk. 685. s b) pont],
élettárs a (továbbiakban együtt: hozzźúartoző) a határozat a|apján:
- kötelezetts ég vagy felelosség alól mentęsü|, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illewe a megkötendő jogtigyletben egyébként érdękęlt.

Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki á|ta| igénybe vęhętő nem
pénzbeli szo|gá|tatás, illętve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerintijuttatás.

2 l.A Társaság nyilvánossága:
a) Az a|apitő vęzetó Szerve a Társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet
készíteni. A jegyzők<jnyv taľtalmazza a vezető szerv üléseinek helyét és idejét, a jelenlevőkęt és az
általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelybol a döntését támogatók és ellenzők számaránya és
személye megállapítható.

A taggyűlés ülései nyilvánosak.

b) Az ülésęk határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kęll kozolni az
érintettekkel és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hiľdetőtáblán is ki kęll
friggeszteni legalább 30 napra a meghozott hatźrozatok szövegét. Ennélrövidebb hatáľidőt akkor köteles



az a|apito teljesíteni, amennyiben azt ahozotÍhatározat jellege megkövetel.

Az alapitő koteles hirdetményeire vonatkozó hiľdetőtáb|át biztosítani egyrészt az a(apitó, másrészt
külön a Társaság székhelyén, legkésőbb aközhasznil társaság bejegyzó végzésének kézhęzvételękor.

A Társaság (figyelemmel a Ksztv. 7. s (l) bekezdésében, 7. s (2) bekezdés a) pontjában és 7. $ (3)

bekezdésében íľtakra) mrĺködéséve|, szo|gáItatási igénybevétele módjával, beszámolói kÖzlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározoľt módon
(közzététe|i kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabźĺ|yozoIt irat- betekintési és

felvilágosítás adási jog ľögzítésével. Amennyiben e szabályok a|kalmazásával sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy a Táľsaság vá||a|ja, hogy a jogszabźilyban rőgzitett köľben
www.orczpark.hu című weboldalán megjelentetett közleményben teszi közzé ęzen adatokat.

c) A kĺizhasznu társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével
tĺjľtént előzetęs egyeztetés a|apján munkaidoben bárki betekinthet, saját költségére másolatot
készíthet' Az a|apitó a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától szźlmitott 3.

munkanapig kötęles teljesíteni. Az ügyvezeto akadá|yoztatása esetén köteles helyettesrol
gondoskodni.

d) A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szęrint illetékes cégbíróságon is.

e) A kozhasznúsági jelentésnek tarta|maznia kel|'
I' a számvitęli beszámolót;
II. a költségvetéSi támogatás fęlhaszn á|ását;
III. a vagyon fęlhasználásával kapcsolatos kimutatást;
IV. a cél szeľinti juttatások kimutatását;
V. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénza|aptő|, a helyi

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzaĺíó|, a települési onkormányzatok
társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás méľtékét;

VI. a közhasznilszervezetvezęto tisztségviselőinek nyrijtottjuttatások értékét, illetve összegét;

VII. a közhasznú tevékenységről szóló rĺivid tartalmi beszámolót.

A kĺjzhasznúságijelentésbe bárki bętekinthet, abból saját költségére másolatot készíthęt.

22. A TársasźĘ igyvęzętőie:

a) A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Onkormányzat Képviselő.testület által
határozott, vagy hatáľozat|an időre vá|asztott ugyvezető látja el. Az iđ;gyvezeti5i megbizás az A|apitő
határozatával és annak ajelölt általi elfogadásával is létľejöhet. A Társaságnak egy iigyvezetóje van.

b) Az ügyvezeto munkaviszony keretébęn |átja el feladatát.

c) Az Ĺigyvezető jogosítványai és kötelęzettségei
Aziigyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- gondoskodik a társaság működéséhez szÍikséges szabá|yzatok elkészítéséről;
- köteles a könywizsgálóval a polgári jog általános szabá|yai szerint szerződést kötni;
- köteles ęlkészíteni vagy elkészíttętni a társaság mérlegét, vagyonkimutatźsát;
- gondoskodik a jogszabályok által ę|őirtszabáIyzaÍoknyilvántartásáľól' elkészítéséről és
ismertetésérol, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- kötęlęS a Cégbíróságnak bejelenteni a táľsaság a|apító okiratának módosítását, a cégtregyzékbe
bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek vá|tozását, valamint törvényben ęlőíľt más
adatokat a törvény ź.Jta| elóírt módon és idoben;
- kciteles a társastlg tagsairo| nyilvántartást, tagtregyzéket vezetni;
- köteles atagtregyzéket, illetve atagtregyzékben feltĹintetett adatok megváltozás a esętén a

hatályos tagtregyzéket a törvény álta| e|oirt módon és időben a Cégbíróságnak benyújtani;



- kötęlęs az Alapitő részére a tźĺrsaság ügyeiľől felvilágosítást adni és a társaság könyveibe-,
működésébe való bętekintést és a nyilvánosságot biztosítani;
- kötęles a Gt. és az A|apítő okirat által előírt egyéb feladatokat ellátni.

d) A társaság tigyvęzętőie:
Név: Fábián Lász|ó
Édesanyja neve: Kiss Magdolna
Lakcím: 1l31 Budapest, Menyasszony u. 79.
Azigyvezetóimegbizatás 2010. június l. - 20l5. május 3l.-ig szól.
Az igyvezeto nyi|atkozott, hogy vęle illetve hozzátart'ozőival szemben a Gt. és a Ksztv. elő írt
kizźró körülmények egyike sem áll fenn és megbizást a jogszabá|yok ęloírásainak megfelelően
elfogadja.

Azugyvezető tisztségét megbízási jogviszony keľetében látja el.

e) Az igyvezető feladatát önállóan látja el. E minoségében csak a jogszabźůyoknak, az A|apiÍő
okiratnak, a Táľsaság szervęzęti és műkodési szabá|yzatźtnak, va|amint az Alapító vęzętő szęrve
határozatainak van a|ávetve,agazdasági társaság tagaiá|ta| nem utasítható.

f) Az ügyvezętő az ügyintézés körében önállóan jár el.

g) Az ügyvezęto - |ehetőség szeľint arögzitett határidő eltelte elott - ismételtęn is - iĄravá|aszthatő.

h )Az ügyvezeto megbízatása megsztinik:
- ahatźrozott idő elteltével,
- visszahívással,
- lemondással
- közös megegyezéssel
- az igyvezeto ha|á|ával,
- a törvényben felsorolt kizźrő ok bekövetkeztéve|,
- külön törvényben meghatározoťt esetben.

i) Ha a Társaságnak nincs ügyvezetője, űgy az Alapító köteles haladéktalanul új ügyvezetőt kinevezni,
és a kinevezést 30 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.

i) Az ügyvęzętóre vonatkozó kizáľó és összeférhetetlęnségi szabálvok:

I. A Gt. alapián:
. Nęm lehet a Társaság vezętő tisztségviseloje az, akit bűncsęlekmény elkövetése miatt

jogerősen szabadságvesztés büntetéSre ítéltęk, amig a büntetett előélethez fílzőđő hátľányos
jogkĺivetkezmények alól nem mentęsült.

. Akit jogeros bíľói ítélette| a vęzęto tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatźiya a|att
nem lehęt vezeÍo tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástó| jogerős bírói ítélęttel
eltiltottak, az ité|et hatá|ya a|att az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként
folytató gazďasági társaságban nem lęhęt vęzętő tisztségviselo.

. A Társaságnak megsztintetési eljárás soľán való tcjrlését követő két évig nem lehet más
gazdasági társaság vezető tisztségvisel ője az a szemé|y, aki a töľlést mege|oző naptźri évbęn
a gazdasági társaságnál vęzętő tisztségviselo volt.

. A Táľsastĺgvezető tisztségviselője és közelihozzátartozója [Ptk.685. s b) pont], valamint
é|ettársa ugyanannál a társaságnál a Felügyelő Bizottság elnokévé és tagjává nem
választható mes.

II. A Ksztv. alapján:
. Közhasznú szęrvęzęt megszűntét követő két évig nem lehet a társaság vezetó

tisztségviselóje az a személy, aki olyan közhasznú szewęzętné| töltött be - annak
megszűntét mege|őző két évben legalább egy évig - vęzetó tisztséget, amely az aďőzźts
rendjérol szóló törvény szerinti kÓztartozźlsát nem egyenlítette ki.



. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi éľintett közhasznú
szervezetet előzetęsęn tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más kozhasznú' szęrvezetnél is betölt.

. A Társaság, mint közhasznú szervęzęt azigyvezetőt, valamint hozzátartozőját (a Ksztv. 14.

$ (4) bekezdése alapján) - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével _ cél szerinti juttatásban nem ľészesítheti.

k) A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ugyvezető ĺjnállóan gyakorolja.

23. A Társaság mtiködésének ellęnőrzése: a Felügyelo Bizottság

a) A Társaságnál háromtagú Felügyelo Bizottság működik.
b) A Feliigyelő Bizottság elnökét és tagjait az aIapiÍó vá|asztja. Az elnök és a tagok - ismételten is -
újraválaszthatók.
c) A Felügyelő Bizottságnak az ügyľendjét - amelyet magahatároz meg - az a|apitő Onkormányzat
soron következő képviselő.testületi ülésénjóváhagyás végett bę kell mutatnia.

d) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
- Kötelęs megvizsgálni a közhasznú Táľsaság legfóbb Szerve ülésének napirendjén szereplő
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a
gazďasági Táľsaság legfőbb szerve kizárólagos hatásköľébę taÍtoző ügyre vonatkozik. A
beszámolóról és az adőzolt eredmény felhasználásáról valamint a közhasznúsági jelentés
elfogadásáró| az a|apitő csak a felügyelo bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. -

Írásbeli jelentést készit a számvitelről sző|ő 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli
törvény) szęrinti beszámolóróI és az ađózoÍ:t, eredmény felhasználásźĺró| a Társaság legfőbb Szeľve
részére'

. Kezdeményezheti az A|apitő áIta|hozotthatározat bíľósági felülvizsgálatát.

. Kijelöli a Társaságot képviselő szemé|yt, ha a felülvizsgálatot a közhasznú Társaság vezető
tisztségviselője kezdeményezi és a kozhasznu Társaságnak nincs olyan vęzętó
tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. - Ellenőrzi a közhasznú Társaság
mrĺködését és gazdálkodását.

. Jęlentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a
g azdasági Táľsaság munkavállalóitól.

. Megvizsgźihatja, illetőleg betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba.
A Felügyelo Bizottság tagai a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az a|apitői képviselótestiilet
ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

e) A Felügyelő Bizottság köteles az A|apitó Képviselő-testiiletét a polgármesteľ útján tájékoztatni és

annak összehívását kezdeményezni,ha arrő| szerez tudomást, hogy:
- a Társaság miĺködése során olyan jogszabálysértést vagy a Társasźtg értékeit egyébként súlyosan
sérto esemény (mulasztás) töľtént, amelynek megszüntetése vagy a követkęzmények elhárítása
illetve enyhítése alapítói döntést tesz szükségessé,
- avezető tisztségviselő felelősségétmega|apozó tény merĺilt fel.

Az A|apitő Képviselő-testületét a felügyelő bizottság indíwányára - annak megtételérol számitott -

30 napon belĹil összę kęll hívni. Amennyiben a felügyelő bizoItság inďitványára szĺikséges
intézkedés nem toľténne meg' a felügyelo bizoÍtság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.

f) A Felügyelo Bizottság köteles azintézkeďésľejogosult szęrvet tájékoztatni, és annak összęhívását
kezdeménye zni, ha ar r ő| szer ez tudomást, ho gy :

- a Társaság működése során olyan jogszabályséľtés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek e|háritása,
illetve enyhítése azintézkędésrejogosult szerv döntését teszi sziikségessé;
- avezető tisztségviselők felelősségétmega|apoző tény meriilt fel.

annak megtételétől számitott harminc napon belül
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intézkedés nem töľtént, a Felügyelő Bizottság jogosult törvényességi felügyeleti eljárást
kezdeménye zni a Cé gbiróságnál.
Haladéktalanul értesíti a törvényességi feliigyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a
töľvényes műkodés helyreállítása éľdekében sziikséges intézkedéseket nem teszi meg.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési fęladatok elvégzésével báľmely tagsát megbizhatja. illetve
az e||ęnőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagai között. Az e||enőrzés megosztása nem érinti a
felügyelő bizottsági tag felelosségét, sem azt a jogát, hogy az ęllenőrzést más, a Felügyelo Bizottság
ęllenőrzési feladatkörébę tartoző tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelo Bizottság tagjai:

1.

z.

J.

Név:
Lakcím:
.ĽoeSanyJa neve:
Me gbizatás idótartama:

Név:
Lakcím:
Édesanyja neve:
Me gb izatźs i dotaľtam a :

Név:
Lakcím:
A',ĽoesanyJa nevę:
Me gbizatás időtartama :

dr. Kęrekes Pál
|22| Buďapest, Saľló utca 5.

Vaja Maľgit
20l 1. február 4. napjától 2015. május 3l. napjáig

TelekiPál
1084 Budapest, Lovassy L. u. 5. fszt.Z-
Nagy Julianna
20l1. fębruár 4. napjátő| 20l5. május 3l. napjáig

Losonczy Pál
1053 Budapest, Magyar u. 26.
Meľse Margit
20l0. november l8. napjától 2015. május 31. napjáig

A Felĺigyelő Bizottság tagtrai, az iIyen tisztséget betoltő személyektől általában elvárható
gondossággal kötęIesek eljárni és kötelezettségeik megszegésével okozott káréľt a Ptk' általános
szabáIy ai szerint felelnęk.

g) A Felügyelő Bizottság elkészĺti saját iigyľendjét.

h) A Felügyelő Bizottság tagait az e tisztséghęz tartoző tevékenységi körben munkáltatója nem
utasíthatja.

Ha a Felügyelő Bizottság Tagjainak száma az A|apítő okiratban meghatározolĺlétszám alá csökken,
vagy nincs, aki az ülését összehivja, a közhasznú Társaság ügyvezetése a Felügyelo Bizottság
rendeltetésszerű műkodésének helyreá||itása érdękében köteles éľtesíteni az A|apítot.

i) A Felügyeló Bizottság negyedévente legalább egy ülést tart. A Felügyelő Bizottság üléseit az
elnok szükség szerint hívja össze, de kötęlęs azt összehívni, ha az ok megjelolésével az ugyvezeti5
illetve a felügyelő bizottság másik két tagja vagy könywizsgáló írásban kéri. Ilyen esetben az ülést
a kérelem kézhezvéte|ét kövęto 8 napon belül kell megtartani.

A Felügyelő Bizottság tagai személyesen kötelesęk eljárni, képviseletlrek nincs helye.

Az ülés összehívását . az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban
kérheti az elnöktol, aki a kéręlem kézhezvéte|étol számított nyolc napon belül köteles intézkedni a
Felügyeló Bizot1ság ülésének harminc napon belüli idopontra történő összehívásáról. Ha az e|nök a
kérelemnek nem teSZ eleget, a tag maga jogosuIt az ülés összehívására.

j) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Döntéseit
egyszeríi szótöbbséggel hozza, és üléseiről jegyzokĺinyvet kell vezetn| amely a meghozott
hatźrozatokon kívül tartalmazza a szavazás arányźtt és azt is, hogy ki támogatta az előterjesztést és
ki szavazott ellene.

k) A Felügyelő Bizottság ęlnökének és tagjainak ďijazásárő| a képviselő.testület dönt. A felügyelő
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bizottsági tagság megsziĺnik :

- a határ ozott időtaľtam lejártáv a|,

- visszahívással,
- lęmondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatáľozottkizárő ok bekövetkeztéve|.

l) Az ügyvezętőve| kötendő és nem a Képviselo-testiilet hatáskörébe tartoző ügyleteknél valamint
az ugyvezeto ęlleni perben a Társaságot a Felügyelő Bizottságnak a képviselo-testület által kijelölt
tagja képviseli.

m) A Felüeyelo Bizottságra vonatkozó kizáľó és összeférhetetlenségi szabályok:

I. A Gt' alapján:
. Nem lehet a Társaság Felügyelő BizoÍÍságának elnöke és tagia az, akit bűncselekmény

elkcivetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntętésre ítéltek, amig a büntetett előélethez
fuzodő hátrány os jogkövetkezmények alól nem mentesült.

. Akit jogerős bíľói ítélettel avezeto tisztség gyakoľlásától eltiltottak, e tilalom hatá|ya a|atí
nem lehet a Társaság Felügyelő Bizottságának ęlnöke és tagja. Akit valamely más
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ité|et hatá|ya a|att az abban megjelölt
tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nęm lehet a Felügyelő
Bizottság elnöke és tagia.

. A Társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését kcivető két évig nęm lęhet más
gazdasági társaság Feltigyelo Bizottságźtnak elnöke és tagja az a szemé|y, aki a törlést

' mege|óző naptári évben a gazďasági társaságnál a Felügyelo Bizottság elnöke és tagja volt.
. A Társaság Felügye|ő Bizottságának elnöke és tagja, valamint ezek közęli hozzátartozőja

[Ptk 685. $ á/ pont], valamint élettárs a ugyananná| a társasźlgná| igyvezetőnek nem
vá|asztható meg.

II. A Ksztv. alapián:
. Nęm lehęt a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja avezętő szerv elnöke vagy tagja.
. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a Társaságga| amegbizatásán kívüli más

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre iľányuló egyéb
jogviszonyban á||ő személy,ha jogszabály másképp nem ľendęlkezik.

. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az a szemé|y, aki a Társaság cél szerinti
juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat.

. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az e|őző pontokban maghatározoĺl
személyek bozzáÍartozoja [Ptk. 685. $. b) pont].

24. A Társasáe működésének ellenőrzése: a könyvvizsgáló

a) Az alapítő a Társaság működésének ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság mellett a
könywizsgálók névjegyzékében szeľeplő könywizsgálók sorából könywizsgá|őtvźůaszt:

Könyvvizsgáló neve:
Székhelye:
Cégegyzékszám:
Adószáma:
Felelős könywizsgáló:
Lakcíme:
Édesanyja neve:
Könywizsgáló nyilvánt artási szćtma:
A me gbizatás i dőtartam a :

Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft.
l l64 Budapest, Beniczky Tamás u. |2. /B.
or-09-r62846
10673470-2-42
Kasnyik János
1164 Buđapest, Beniczky Tamás u.12. /B.
Kovács Mária
003850
2010. december l6.-tól20l2. május 3l.-ig

A könyvvizsgáIó nyilatkozik, hogy vele szemben a társasági töľvényben, valamint a

könywizsgálókľa vonatkozó külön jogszabá|yban irtkizárő' illetve összeféľhetętlenségi ok nem
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áll fenn.

b) A könywizsgá|őt az a|apitő vá|asztja meg. A megbizźls |ejárta után a könywizsgáló a
tisztségre - ismétęltęn is - újraválaszthatő.
c) A táľsaság a szttmviteli törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszerűségét köteles a
könyvvizsgálóval ellęnőriztetni. A könyvvizsgáló vélemények meghallgatása nélkül a
beszámoló elfogadásáró| az A|apítő nem határozhat. Emęllett a könywizsgźió az Alapító elé
terjesztett minden lényeges üzleti jelentéSt köteles megvizsgálni abból a szempontből', hogy az
való s adatok at tartalmaz-e, i l letve m egfelel-e a j o gszabá|yi előírásoknak
d) A könywizsgáló betekinthet a Társaság konyveibe, az ugyvezetőtol a Felügyelő Bizottság
tagjaitól, illetvę a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság bakszám|ájźtt, pénztárát és
szerződéseit megvizsgálhatj a.

e) A könyvvizsgźiő kĺitelęs részt venni a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor,ha ez szükséges
a Feliigyelő Bizottság üléseire is meg lehęt hívni.
f) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szęręZ arról, hogy a Társaság
vagyonának jelentős mértékű csökkęnése vźrható, illetve olyan tényt észlel, amely az íjgyvezető,
vagy a Felügyeló Bizottság tagjainak a Gt. szerinti felelosségét vonja maga után, köteles a
Feliigyelő Bizottság tltján az Alapítói Képviselő.testület összehívását kérni. Ha indítványára az
alapítói képviselő-testületet nem hívják össze, vagy az AlapiÍő a jogszabá|yok által kívánt
döntéseket nem hozza meg' a könyvvizsgáló köteles a törvényességi felügyęletet ellátó
szervęket értęsítęni.
g) A könywizsgá|ó felelősségére a könywizsgá|óra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-
ban meghatáľozott fęlelősségi szabályok az irányadók.

h) A könywizsgálóra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
I. A Gt. alapján:
. Nem lehet konyvvizsgá|ő a Társaság alapitója, illetve tagja.
. Nem váĺaszthatő konyvvizsgá|ová a Társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagtra,

valamint ezen személyek közeli hozzátartozőja [Ftk. 685. $ b) pont], élettársa, továbbá a
Társaság munkavállalója, e jogviszo|lya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak
megszűnésé tó| számított három évi g.

II. A Ksztv. alapján;
. Nem lehet könyvvizsgá|ő avęzęto szerv elnöke vagy tag3a.
. Nem lehet kcinywizsgá|ő aTärsaságga| a megbizatásán kívüli más tęvékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy, ha jogszabály másképp nem ľendelkezik.

. Nem lehet könyvvizsgáló az a szemé|y, aki a Társaság cél szeľinti juttatásaiból részesül,
kivéve a bárki által megkotés nélkül igénybe vęhető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

' Nem lehet könyvvizsgźió az e|őzó pontokban maghatározott személy hozzátartozőja fPtk,
685. S. b) pontl.

25. Az ügvvezętőre. a Felügyelő Bizottság elnökére és tatiaira. valamint a könyvvizsgálóra vonatkozó
közös szabáIyok:
a. Az ugyvezető a Társasttg vezetó tisztviselője, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai és a

könyvvizsgáló a Társaság működésének ellenőrzésére hivatott személyek.
Az igyvezetőre, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagtraira, valamint a könywizsgálóľa
vonatkozó, a cégnyilvántartts részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokaÍ a
Gt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alapján kę|| kozzéÍenni a Cégközlöny
című hivatalos lapban.
A Társaság alapításakor az ugyvezetőt, a Felügyelo Bizottság elnökét és tagjait, valamint a
könyvvizsgáIot az Alapitő az A|apiÍő okiratban jelöli ki. Ezt követően ezen személyeket, Yagy
szęwezętękęt az Alapitő legfóbb Szerve vá|asztja meg.
Az ugyvezető, a Felügyęlő Bizottság elnöke és tagjai, valamint a könywizsgá|ő fe|adatát az
ilyen tisztséget betöltő személyekto| á|ta|ában elvárható fokozott gondossággal, a Társaság
érdekeinek szem előtt 1artása mellett köteles ellátni. A jogszabźiyok, az Alapító okirat, illetve a
Társaság źital' hozott határozatok, illetve felaďata e|Iátatásźnak kötelezettsége vétkes
megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgáľi jog szabá|yai szęrint fęlelnek a
Táľsasággal szemben.

b.

d.
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e. Az ugyvezető, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgáló tisztségéről
bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkiváĺja, a lemondás
csak annak bejelentésétő| szźĺmitott hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve,ha az A|apitő az
új személy, vagy szeľvezet megvá|asztásárő| már ezt megelozően gondoskodott' A lemondás
hatáIyossá vá|ásáig a szemé|y, vagy szervezet a halaszthatat|an dĺjntések meghozata|ában,
illetve az l|yen intézkedések megtételében köteles részt venni.

f. A Társaság ügyvezetóje, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagiai és a könyvvizsgáló kĹilön
dokumentumban tett nyilatkozatukkal kijelentik, személyükben nincs kizárő ok, mely miatt a
jelen okiľatban megjelölt tisztséget nem tölthetnék be, valamint, hogy a tisztségľe történt
kinevezést elfogadj ák.

WlI. A TÁRSAsÁc G^ZD^LKoDÁS Áľa.r SZABÁLYAI

26. A tźtrsasźtg gazďźikodása során elért eredményét nem osztja fe|, azt az a|apítő okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységéľe fordítja, illetve az atársaság vagyonát gyarapitja.

Ix. BEsZÁMoLÁsI sZABÁLYoK. xozľra.szľÚsÁcl JELENTES

27. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést

készítęni.

2,8. Aközhasznúsági jelentés elfogadása az A|apítő kizárólagos hatáskoľébe tartozik'

29. Az éves közhasznusági ję|ęntés tarta|mazza:
a számviteli beszámolót;

- a koltségvetéSi támogatás felhasznáIását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
. a cé| szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elktilönített á||ami pénza|aptő|, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táľsulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szęľveitől kapott támogatás mértékét;
. avezető tisztségviselónek nyújtottjuttatások értékét, illetve cisszegét;
. a közhasznú tevékenységrol szóló rövid tartalmi beszámolót.

30. Az évęs kö'zhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság székhe|yén, az
iigyvezeto, vagy titkárság közľeműködésével saját kĺiltségére másolatot készíthet.

X. A MUKODESSEL KAPCSOLATBATI KELETKEZETT IRATOKBA
VALO BETEKINTES REIIDJE

31. A jelen Alapító okiratban megjelĺilt - a működéssel kapcsolatban kęletkezett - azon iratokat,
amelyek nyilvánosak, az érinteÍtek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves
méľlegét az érintettek a Cégbíľóságon is megtekinthetik.

3f . Az érintętt kérésére a Táľsaság igyvezetóje az iratot koteles megmutatni , abba betękintést engedni,

valamint azokr ő1 a kér e7męzó költsé sére más olatot készíteni.
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XI. A TARSASAG MEGSZUNESE

33. Jogutód nélkiili meeszűnés
a. A Táľsaság jogutód nélküli megsziinése esetén a Táľsaság tagtra részére a taľtozások

kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke cisszege ađható ki, legfeljebb a tag
vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig.

b. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Budapest városban műkcido, a jelen társaságéval
azonos' vagy hasonló közhasznli tevékenységet folytató nonprofit gazdasźĺgi társaság részére
adja át.

34. Jogutódlással töľténő meeszűnés
a. A Táľsaság más Táľsasági formába csak nonprofit jellegének megtartástxa| alaku|hat át,

kizźrő|ag nonpľof,tt gazđasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági
társasásokká válhat szét.

XII. VEGYES RENDELKEZESEK

35. A Társaság más gazdasági társaságnak nem lęhet tagja, ilyen társaságban nem szerezhet
részesędést. A Társaság tagja lehet más közhasznu társaságnak, feltéve, hogy az nem tagsa
gazdasági táľsaságnak, és ilyenben nincs részeseđése.

36. A jelen A|apitő okiratban nem szabźiyozott kérdések tekintetében a vonatkoző, hatá|yos magyar
jogszabályok, különösen a Gt. és a Ptk. ľendelkezései azirányadóak.

37. A Társaság beolvadással tcjrténő átalakulásárő| az Alapító egy alkalommal határoz. A vezető
tisztségviselők az áta|akuláshoz szükséges okiľatokat kötelesek ahatározat meghozatalttnak napjźľa
elokészíteni, ideéľľve az átalakulttsi határozat meghozata|ttnak napját legfeljebb hat hónappal
mege|őző mérleg-fordulónapra vonatkozó könyvvizsgáIó á|ta| elfogadott vagyonmérleg-
tervezetękęt és vagyonle|tźr-tęrvęzeteket, valamint mindazon egyéb okiratokat ęlkészíteni és
rendelkezésrę bocsátani, amelyeket az ide vonatkoző batźiyos jogszabályok eloíľnak.

A Képvise|ő-testilet 276/20||. (.YI.|6.) számű hatźĺrozata a|apián. a Társasźtg męgbizásábő|
ellenjegyzem:

Dľ. Horváth Máľia Maľgit
ĺigyvéd

Budapest' 2012. máľcius
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Ko ZsZoL GÁLTAľÁs r sznľ.zoľlÉ s nł ó u o s ÍľÁsa.

Alapító Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzata (1082 Budapest, Baross
a. 63-67.), a Józsefuáľosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofrt Korlátolt
Felelősségű Társaság (1089 Budapest, orcry út 1.; Cg:0l-09-9I923f) kozszo|gáItatási
szerződését az a|ábbiak szeľint módosítja:

1./ A Táľsaság kiizszolgáltatási szeľződésének 1) pont bekezdése módosításra keľül:

1. A helyi kozszolgáItatások kĺirében a következő kulturális-közmúvelődési feladat
ellátása a helyi önkormrínyzatohőI sző|ő 1990. évi LXV. tV. 8. s (1.) bek. és a
muzeális intézményekľől, a nyilvános könfiari ellátásról és kĺjzművelődésről szóló
1997 ' évi CXL. tv. Alapjĺán az onkormtnyzatfeladata.

Helyette felvételre kerül az a|ábbi szöveg:

I.Figyelemmel a Képviselő Testĺilet 81/2012. (III. 01.) szdmú hatdrozatában

foglakakra az onkormdnyzat vállalja, hogy 2012. úprilis ĺ-tdl tdmogatúst nyújt a
JKS Kft.-nek a Budapest WII. oľczy tÍt 1. sz. alatti park fenntartósóra, mindaddig,
míg a teriilet új tulajdonosdval (kezelőjével) az erre vonatkoaí megdllapoďlÍs
alóíľúsra kertil.
Az iinkormdnyzatot. mínt törvényben előírtfeladatot - a megdllapodús megkötéséig
a park fenntaľtúsónak költségei terhelík, melyet a Jóaefvdrosi Kulturdlís és Sport
NonproJÍt Kft.-nek ny újtott tdmogatdss al biztosít.

2.l A'Táłrsaság közszolgáltatási szerződésének 2) pont bekezdése ttiľlésľe kerĺil:

2. Az onkormányzat a k<jvetkező kultuľális és közmiĺvelődési feladatainak ellátását
źt\ta|a alapított kozhasznt tĺíľsasággal latja e|.

3./ A Táľsaság közszolgáltatási szerződésének 3) pont bekezdése törlésre keľĺil:

3, A kozhasznú taľsaság |étręhozásának célja, hogy az tinkormányzat kotęIezo
kulturális-, közművelődési feladatait olyan szervęzeti keretęk közĺjtt valósítsa meg,

mely rugalmasan alkalmazkodik a piaci viszonyokhoz, alkalmas a kerĹiletben élők
kultuľális-, közmiívelődési igényeinek megfelelő szolgáltatás ĺyíljtására.

4.l A'Társaság közszolgáltatási szerződésének 4) pont bekezdése töľlésre keľĺĺl:

4. Kft. alapítő okiratában megjelölt kiemeltęn
ĺĺnkormanyzatíkotelezoku|tutźtLis-,közművelődési
alábbiak szeľint:

a) Kozmĺĺv el ő dé s i fe l adato k

kĺjzhasznú tevékenységével az
feladatainak e||átását v źila|ia az

r Ą kerĹilet lakóinak megfelelő kulturális és szabadidős pľogľamok
szervezése; minden korosztálynak az igényes szőrakoztatźs
lehetőségének a biztosítása.



. Gyeľmek és ifiúsági programok szervezése (átszóh*zak, vetélkedők,
gyeľmeksz ínházi előadások) ;. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultuľa
éľtékeinek megismertetése, az iinnepek kulturáj anak gondozása;

r Ą nemzeti, kisebbségi, világi és egyhází tinnepek, évfordulók
közismertté tétele, támo gatása;

r Ą helyi tarsadalom kapcsolatrendszeľének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése a közmúvelődés eszkö zrendszerével;

r Ą civil szervezetek igény szerinti segítése, művelődési szándékuk
támogatása,talá|kozőkszervezése;

l Ą helyismeľeti, kclrnyezeti és teľmészętvéďő mozgalmak támogatźsa;
r Ą kerĹiletben é|ő művészek bemutatkozási lehetőségének

Ínegszerv ezése, képzőmúv észeti kiállítások lebonyolítása;
. Egyéb művészeti ágak bemutatkozási lehetőségének biztosítása

(koncertek, irodalmi estek, könyvbemutatók);
. Ifiúsági zenei konceľtęk szervezése;
. Tanfolyamok szervezése, befogadása, kÓzösségi cisszejövetelek

szervezése;
. Népi és iparmúvészęti vásarok lebonyolítása;
r Ą keľĹiletben fellelhető helytclrténeti emlékęk gffitése, gondozása,

bemutatása;
. Kĺiz<isségi nagyrendezvények, fesztiváIok szervezése;
. Az önkormányzati pľogramok, teĺdezvények szervezéséhez

segítségnyújtás;
l Ą testvérvaľosok kultuľájának megismeľtetése;
- Az iskolaľendszęren kíviili oktatás, képzés elősegítése (felnőttoktatás,

népfőiskola).

b) Spoľtfeladatok
r Ą keľület lakóinak megfelelő spoľt és szabadidős programok

szervezése;
. Sportversenyek szervezése,lebonyolítása;
. A lakossági tömegspot feltételęinek biztosítása;
. Sportlétesítmények (sportpályak) tizemeltetése;
. Az egészséges életmód gyakorlásához segítségnyújtás;
. Az iskolrín kívüli spoľtolási lehetőségek biztosítása;
r Ą diákolimpiai ľendezvények megszervezésével, lebonyolításával

összefüggő feladatok teljes k<iriĺ e||átása.

c) Nyóri napkÓzis tábor szervezése, afeladatokellátása

d) Ifiúsági informdciós iroda
l Az ifiúsági koľosztály tájékoztatásának segítése

e) Jó z s efv ór o s i Gal é r i a mijka dt e té s e

fl Zás zl ó gyűj temény műkö dte té s e
r Ą Zász|őgy(Ątemény bemutatása.



5./ A Táľsaság ktizszolgáltatási szerződésének 5.a) pont bekezdéséből ttirlésľe kerül:

,,Budapest VIII. kerĺilet 1089, orczy tft |. (orczy Park)
Budapest VIII. kerület 1085, József krt. 70. félemelet 3.
Budapest VIII. kerĹilet l085, József kľt. 70. fszt. 4.
Budapest VIII. kerĹilet 1085, József krt. 70. fszt.5.
Budapest, VIII. keri.ilet 1085' József krt. 68.''

Helyette felvételre kerti| az a|ábbi szöveg:

,,Budapest VIII. keriłlet 1089, Orc7y tłt 1. (orczy Park),

6. / A. kőzszo l gáltatás i sz eľz őd és e gyéb p o ntj a ĺb an v á|toza;t|'an m aľad.

A jelen közszo|gá|tatási szerződés módosítást Alapító a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilete áIta| ź.ŕtuhźzott jogkörére tekintettel, elolvasás
és éľtelmezés után kja aIá.

Budapest, f0ĺ2. március

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Képviseli : Fábián Lész|ó ugy v ezető

Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefvárosi
tnkoľmányzat
Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

iegyző
nevében és megbízásából

Dr. Mészár Eľika
a|jegyzó

Fedezet:......

Dátum: Budapest, 20|2. ...'....''

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzügyi lJrgy o sztá|y v ezető





rozszor, cÁr-ľl.ľÁsr sznpzőo r s
mĺídosításokkal egységes szeľkezetben

mely létrejött a

Józsefváľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kiizhasznú Nonpľofĺt Kft. (székhely: 1089

Budapest, Orczy út 1. képviseli: Fábián László tigyvezető), mint akozhasznű szervezetęk'rőI
sző|ő 1997. évi CLVI. törvény a|apjánkiemelten ktjzhasznú társaság _ továbbiakban Kft. -

valamint a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat (székhely:: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67., képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester), mint a társadalom közös
szfü ségleteinek kielégítéséért felelős szerv - továbbiakban onkorm źnyzat _

(Kft. és onkormanyzat a továbbiakban együttesen a ,,Felek'') között a Kft. źlltal' végzeÍt
kiemelten közhasznú tevékenység eLIátásáĺőI, az alábbi helyen és időben, a továbbiakban
ľ észIętezett feltétel ekkęl :

1.. Figyelemmel az Orlkormźnyzat Képviselő-testületének 8Il20|2. (III. 01.) számu
hatźrozatában foglaltakĺa az onkormźnyzat.vá|Ialja,hogy 201,2. április 1-től trímogatást nýjt
a Kft-nek a Budapest VIII. orczy ut I. sz. alatti paľk fenntaľtásríra, mindaddig,míg a teľület új

tulajdonosáva| (kezelőjével) az erre vonatkoző megáIlapodás a|źirásra keľül.
Az onkoľmźĺnyzatot - mint tciľvényben előírt feladatot - a megá||apodás megkötéséig a park
fenntaľtásának költségei terhelik, melyet a Kft-nek nyújtott támogatással biĺosít.

2. AKft". _az a|apítő okiratában megjelölt kiemelten kozhasznű tevékenysége a|apján - az
önkormányzatkote|ezófeladatĺínakę||źtásátvá||a|jaazalábbiakszerint:
A kĺlzpaľk fenntartását az önkoľmányzat által nyújtott támogatásból, saját szemé|yzetéve|,

saj át technikaí eszkozeivel látj a el.

3. onkoľmányzat vtila|ja, hogy a Kft. mfüĺjdéséhęz szükséges arryagi fe|tétęIe|łlez az
alábbiak szerint j aľu| hozzá:

a) Külön vagyonleltáĺbaĺ rcgzített, a következőkben részlętezeĹI ingatlanvagyon
ingyenes haszná|atí jogát, tĺzemęltetési jogát jeleĺ szerzőđés időtaľtamfua átadja a Kft.
részéte:

Budapest, VIII. kerület |089, orczy tÍ |. (orczy Park)

Felek rögzítik, hogy a létesítmények és azok működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos-,
közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatat|an részét képező belső
berendezések cseľéje és az értéknövelő beruházások az Önkormányzatot, az egyéb üzemeltetési,
karbantartási, javítási költségek a Kft-t terhelik. A Kft. köteles az ingat|anhoz tartoző
zö,ldterületek gondozására, karbantartására, bizonságos őrzésére.



b) Ingó ttrgyi eszközöket leltár szerinti bruttó értéken a Kťt. hasznźĺ|atába adja, melyről
minden évben aktuális leltár készül.

c) Támo gat źsi p énzeszközĺĺk rendelkezésre bocsátásával.

4.1. onkormányzati Támogatás összegéľől, utalásának ütemezéséről a Felek minden év
december l5-ig elozetesen egyeztetnek. Az egyeńetés érdekében a Kft. vá||a\a, hogy minden
év novembeľ l5-igelkészíti és az onkormanyzatnak átadja a Kft. kĺivetkező évi
feladatf,rnanszítozásra vonatkozó előzetes llz|eti tervét. onkoľmĺĺnyzat vá|Ialja, hogy a
kövętkező évi feladat ellátási elváľásainak ismęľętében minđen év december 20-is. eldĺjnti a
Kft . követk ező év i támo gatásának elő zete s ö s sze gét.

4.2. Kft. tudomásul veszi, hogy az onkormányzati Tiímogatás végleges összege az
onkormrínyzat ađott évi költségvetési rendeletében keľül meghatározásľa. onkormányzat
váI|a|ja, hogy a Kft. miĺködésének zavarta|an e|Iátása érdekében az adott évi költségvetés
elfogadásáig dĺintést hoz az átmeneti gazdźikodás keretében történő ťĺnanszírozástőI.

4.3. Felek az onkoľmźnyzati költségvetési ręndeletben elfogadott adott év tźmogatásźlrő|,
folyósításának pontos titeméről valamint az e|számolás szabéiyairől minden targyévľe
vonatkozóan külön állapodnak meg az aktuális jogszabá|yok figyelembe vételével. A táľgyévi
támogatási szerződés a jelen KilzszoIgáltatási szerződés 1. számú mellékletét képezi, annak
e|váIaszthatatlan tésze. Amennyiben az onkormanyzat év közben további új feladatokkal
bízza meg a Kft-t, és ezt a feladatot az onkoľmányzat éves támogatási összegen felül
ťlnanszírozza, a Fe|ek erre vonatkozőan kĺilĺjn megállapodást kötnęk, mely megállapodás a
Kozszo|gáItatási szęľződés további sorszámozásu elválaszthatatlan mellékletét képezí.

5. Kft. köteles üzleti tervét és beszámolóját a jogszabáIyoknak megfelelően elkészíteni,
köteles közhasznú jelentést készíteni és azt a|apítő tnkormanyzat tészére megktildeni,
legkésőbb a mérleg elfogadásával egyidejríleg. A szĺímadási k<jtelezettség teljesítéséig a
további ťlnanszítozás' illetve ttĺnogatás felfüggeszthető, amennyiben a Kft. nem
rendęltetésszeriĺęn hasznźija fel a támogatás összegét. Az önkoľmiĺnyzat eL|enőrizni jogosult a
fe|haszná|tlst és a szélmadást.

6. Kft. minden évben köteles a jelen Kozszolgá|tatási Szerződésben foglaltak végrehajtásáról
beszámolni az onkormányzat képviselő-testületę felé, illetve azt mege|ozően az illetékes
szakbizottságnak.

7. Kft. az onkoľmányzat áttat kért tájékońatttsokat köteles megadni és az el|enórzésí
tevékenység soľán az iratokba betekintést biztosítani.

8. Jelen Kozszolgźitatási Szerződés a Felek á|ta| tĺrténo aláírás napjźn lép hatályba és
határozott időtartamľa _ a végleges megállapodásig - szól.

9. Jelen Kozszo|gáItatási Szeľződés érvényesen csak írásban, a Felek á|ta| cégszeruen a|áírt
okirattal módo sítható.

10. Jelen Kozszo|géitatási Szerzódést Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefi'ĺírosi
onkoľmanyzat Képviselő-testiilete, a ,.....l ......... szźtmuhatźrozatáva|hagýa jővá.



11. A Felek között korábban létrejött, azonos tárgý megállapodások jelen Kózszo|gáItatási
Szeľződés aláirásáv a| hatálvukat vesztik.

Budapest, 2012. március

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józs efvárosi Onkoľm ány zat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Dt.Mészár Erika
aIjegyző

Fedezet:.. .

Dátum: Budapest,2012.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Pĺáĺis Gyuláné
pénzngyiigyosztá|yvezetó

Józsefuáľosi Ku|tuľális és
Spoľt Nonpľofit Kft.

képviseletében
F ábiáĺ LászIő igyv ezető




