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Buda pest Józsefvárosi onkoľmá nyzat

Képviselő-testület e számáłr a

Tisztelt Képviselő-testület!

E|őzmény

A Képviselő-testület 2012. máľcius 22-i n|éséĺ a 9612012. (III.22.) számuhattrozat 7. pontja
alapján, felkérte az igyvezetot az a|apítő okirat módosításához sziikséges előkészületekľe,
valamint a2012. május 2-i iilésre való beterjesztésľe.

A Képviselő-testiilet tulajdonosi jogkörében eljárva a 46112011. (XI.l7.) száműhatározattnak
2. pontjábarl az alábbi döntést hozta..

,,a) az 1' pont szerinti Szolidaratósi akció keretében felajónlott kc;zcéIú

természetbeni adományok elfugaddsárą a Józsefvárosi Koztisségi Házak Nonprofit
KÍt.-tjelöli ki.

b) az adományok rahározásónak céljára a ]083 Budapest, Szigony u. 16/8. sz.

alatti onkormónyzati tulajdonban álIó helyiséget kijelali, és hasznóĺatra
ingyenesen átadja a Józsefvórosi Kozosségi Házak Nonpľofit Kft-nek.,,
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Előteľj esztő : B ec skei-Kovács B aľbara ijgyv ezetó

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. május 03. . sz. napirend

Táľgy: Józsefuárosi KöztisségíHazakNonpľofit Kft' Alapító okiratanak módosítása

A napirendet aytltlzétrt' ülésen kell tárgyalni, a đöntés elfogadásához egyszeľtĺ/pqluggftqĘ
szav azafrobbsé g szfü sé ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźn ozati j av as|at a bizottság szźlmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.yi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|óteriesnés megtárgy a|ásźú.



Az előteľjesztés 1. szétmí mellékletét képezi a telephelyhasznáIatijogosultságot nyilatkozat
tervezete.

Fentiekben hivatkozott képviselő-testületi határozat a|apjźn a Jőzsefvźtosi KözĺjsségiHázak
Nonprofit Kft jelen előterjesztésben kívanja benyújtani az alapitő okirat módosításiĺhoz
sziikséges dokumentumokat, valamint kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől azok elfogadását.

Az előterjesńés 2. szźlmí mellékletét képezi a módosításokat tartalmaző alapítői határozat, a
3. szttmi: mellékletét a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapitő okiľat.

Az aIapítő okirat módosítása kĺiltségvetési fedezetet nem igényel.

A Képviselő-testület d<jntése a 2006. évi IV. törvény, az 1990. évi LXV. törvény 2. 5 Q)
bekezdésén alapul.

Kéľem az alá.ňbi határ ozati j av a s lat elfo ga d á s át.

Hĺ.ľÁnozĺ'TI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuaľosi Közĺjsségí Házak Nonpľofit Kft. egyszemélyes
tulajdonos úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eloteqesztés I. számt mellékletét képező telephelyhasznáIati jogosultságot
igazolő nyi|atkozatot és felkéri a polgármesteľt anyl|atkozat aláírására.

2. eIfogaďja az eIoter1esztés 2, szźmí mellékletét képezo alapítői hatźrozatot, valamint az
előterjesztés 3. számú mellékletét képezó módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt
alapítő okiratot.

3. felkéri a polgáľmestert a határozat2. pontjábarlmeghatźrozott okiľatok aláírására.

4. felkéri a Józsefraľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. igyvezetó igazgatőját a
hatźlrozatbaĺ foglaltak alapjtĺn a cégbejegyzéshez sztikséges intézkedések megtételéľe.

1-3. pontok esetén polgarmesteľFelelős:
4. pont esetén a J őzsefv źtro si Közö ss é gi Hazak Nonpľofi t Kft . ügyve zetőj e

Hataridő: 2012, május 03.

A dĺintés végľehajtásźi végző szervezeti egység: Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonpľofit
Kft.., G azďáIkodási Ügyo sztály

Budapest, 2012. ápńIis f3.

agyvezető

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

Ą,{&
a|jegyző ^?



előterj esztés I. számú melléklete

TELEPHELYHAS ZNÁĺ,aľr JoGo SULTSÁGoT IG AZoLo NYILATK 0.ZAT

Alulírott Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefuáľosi onkormányzat (IO82 Budapest,
Baross u.63-67., képviseli: đr' Kocsis ľL4atépo|garmester), mint a 1083 Budapest, Szigony u.
1618. szźrn a|atti ingatlan tulajdonosa _ jelen okirat aláírźsź..va| _ hozzájáĺulok ahhoz, hogy a
Jĺózsefváľosi Kiiztisségi H:źnak NonpľoÍit Korlátolt Felelősségű Táľsaság a fenti címet
telephelyként a Fővarosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz bejelentse, illetve nyilvántartásba
vétel e uttn azt te lephelyk ént hasznź.Jj a.

Budapest, 2012, május 3.

dľ. Kocsis ll.áté

polgáľmesteľ

Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat

Készítette és ellenj egyezte

Budapest, 2012. május 3.



előteľjesztés 2. számú melĺéklete

9ĺ2012. (05.03.) sz.
ALAPÍTóI HATÁRo.ZAT

Alulíľott, Budapest, VIII. keľület Jĺizsefvárosi Onkormányzat, mint a Józsefraľosi
Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a|apítőja, figyelemmel a

Kópviselő Testület 2012. maľcius 22. napjánke\thatáttozatźnak eleget Íéve az Alapító okiratot

1. az A|apítő okiľat I. fejezete 1.3 pontja az a|ábbiakkal egészůil ki:

Telephelyek:

1084 Budapest, Szigony u. 1618.
1085 Budapest, Józsefkľt. 68.
1085 Budapest, Józsefkľt. 70.

2. az Alapitő okiľat V. fejezet 5.12. pontj a az a|ábbiakľa változik:

5 .12, Az Alapító kizárólagos hatásköréb ę tartozik
- a szźtmviteli tcirvény szerinti beszámoló elfogadása,

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

- üzletľés zfę|osztásźůloz valő hozzájárulás,

- ugyvezető megválasńása, visszahívása, megbizćtsa, megbízásának visszavonása és

díjazása,

- a feltigyelő bizottság tagjainak megváIasztása, visszahívása, megbizása,
megbízásźnak visszavonása és dijazása,

- a könywizsgáló megváIasztása, visszahívása, dijazásttnak, megbizása,
megbízásźnak vis szavonása és dijazása,

- olyan szeruóđés męgkötésének jóváhagyása, amelyet a ttrsaság saját tagtrával,

igyvezetőjével, vagy azok koze|i hozzátntozőjźnal (Ptk. 685. $ b) köt, az
ügyvezető és a felügyeIőbizottsági tagok ellen kĺártérítési igények éľvényesítése,

- a taľsaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításźnak e|hatźrozása, valamint
más gazdaságitátsaságba tagként való belépésről való döntés,

- az alapitő okirat módosítása,

- míndazon ügyek, amelyeket a törvény vagy aZ a|apítő okirat egyébként a taggýlés
kizaľólasos hatáskĺjľébe utal.

3. az A|apítő okirat V. fejezet 5.14. pontj a az a|źlbbiakľa változik:

5.I4.Az Áłrt. toon.ĺ $ (2) bekezďése aIapján a könywizsgáló szervezette, illetőleg a

könywizsgá|ő szemé|yére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz
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javaslatot a gazđá|kođő szewezet legfőbb szeľvének (ataggyúIés hatásköľét gyakoľló
egyedüli tagnak).

4. az .L|apítő okirat VI. fejezet 6.1. pontja a ktivetkezőkľe változik:

6.|. A nonprofit taľsaság igyvezetője Becskei Kovács Barbara (szül.: Budapest,
|982. 04.03., anyja neve: Török Gyĺirgyi, lakcíme: 1064 Budapest, Szondy u. 51/C.

|3 . ajtő, ađőszźlma: 84209 5 037 8), akinek megbizatása 201 0 . j únius L7 -tő| 20I 5 . május
3I. napjáig terjedő, hatáĺozott ídőtartamra szo|.

5. az A|apítő okiľat X. fejezet 10.1. pontja a ktivetkező|<revźůtozikz

10.l.A társaság Alapító által kijelölt könywizsgá|őja2013. május 31-ig:

C éanélĺ, -í-í- Ä llĺ|iŕ lČłinrrĺrwizsoá|ó l(ff

C é gs e gy zékszźlm: 01 -09 -3 6 49 4 4

Székhely: 1148 Bp.' Fogaľasi út 58.

Kamaľai nyilvántaľt ási szźlma: 000 062

A könywizsgá|at elvégzésééľt személyében felelős teľmészetes személy neve:

dľ. Szebellédi István

Kamarai nyilvántaľt ási száma.. 002431

Anyja neve: Mikó Eľzsébet

Lakcím: 1148 Bp.' Fogaľasĺ út 58.-

Amegbízatás kezdő időpontja: 2010.június 17.

A megbízatás lejárta: 2013. máj us 3 1.

A kĺinywizsgáLő tevékenység&e a 2006. évi IV. törvény 40-44. $ ľendelkezéseit kell
alkalmazni.

Budapest, 2012. május 3.

dr. Kocsis Máté

polgĺíľmester

Budapest Fővaľos VIII. kenil et J őzsefv átosi onkorm źny zat

Készítette és ellenj egy ezte:

Budapest, 20|2. május 3.



előterjesztés 3. szómú melléklete

Józsefu árosi Ktiztissé gi H:ázak Nonprofit Korlátolt Felelősségíĺ Táľsaság

20t|. ||. t7.én kelt új alapítĺó okiľatának mĺídosítása

egységes szeľkezetben

2012. máius 3.



ALAPITO OKIRAT

Budapest VIII. keriiletJőzsefváĺos onkormányzataaGazdasági taĺsaságokrólszóló 2006. évi
IV. tĺirvény (Gt.), valamint a közhasznú szęrvezetekő| szőIő 1997. CLu. törvény (Kszt.) a
helyi cinkormźnyzatoh.ól szóló 1990. évi LXV' tĺirvény 80. $-a, valamint a hatályos Aht.
vonatkozó ľendelkezései alapján _ figyelemmel a Képvisęlő-testiilet 3f3/f0l1. (vII. 21.) 1-es
szźtmuhatźrozatában foglaltakľa _ egyszemélyes kiemelten közhasznú táľsaságothoz|étre.

I. A TÁRSASÁG ALApÍľÁsĺ., CELJA

1.1. A tźlrsaság neve: Józsefráľosi Kĺizösségi IJazak Nonpľoťrt Korlátolt Felelősségű
Taľsaság

I.2. Ataľsaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

1.3. Telephelyek:

1083 Budapest, Szigony u. 16/8.
1085 Budapest, Józsefkľt. 68.
1085 Budapest, Józsefkľt. 70.

1.4. Atarsaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat

|.5. Az alapító székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

nyilvántaľt ź.si szám: 7 3 57 I 5

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

1.6. A táľsaság célja, feladata:

A taľsaság céIja az a|apítő onkormányzatnak a helyi önkoľmanyzatok<rő| szóló 1990.
éví LXV. ttirvény (otv.) 8. $ (1) bekezdésében meghatźlrozot1a helyi önkormányzat
á|taI kötelezően ellátandó feladat megvalósítása, a Budapest Józsefuáros
onkormányzat 323l20I|. (v[. 2I.) 2-es l20II. (VII.21.) számí hatźrozatźlbarl
meghatźtrozott feladatainak megvalósítása útján, az e célból a jelen nonprofit
tátsaságga| kötött megállapodásban foglaltak teljesítése. A helyi ĺinkormĺányzatokő|
sző|ő 1990. évi LXV. törvény _ a továbbiakban otv. _ 8. $ (1) bekezdése a|apján az
Oĺlkotmányzat kozszo|gá|tatási feladata aZ óvodiĺľól, az alapfokú nevelésről,
oktatásľól, anemzetí és ętnikai kisebbségek jogai éľvényesítésénęk biztosítésától szóló
feladatok e|Itĺtása, amely kozszo|gá|tatási feladatok a 2005l842lEK sz. Határozat
tekintetében általános gazdasági éľdekú szo|gá|tatásoknak minősülnek. Ezen
kozszolgźt\tatási felađatok megvalósítására az cinkoľmányzat megáIlapodást kötött
jelen taľsaságga|.

II. A TÁRSASÁG TEvÉKEI\rYsncľ

2.|. Atársaságkozhasznutevékenysége a Ksztv. 26. $ c) pontja alapján:

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



o Gyermek és ifiúsági programok szervezése fiátszóhtnak' vetélkedők, kirándulások,
drámafoglalkozás, családi nap, és egyéb progľamok szewezése, melyben a nevelés,
oktatás és képességfejlesztés kap szerepet),

. Tanfolyamok szervęzésę (számítőgépkezeIő, több fele nyelvoktatás, digitális világkép
elősegítése stb., - minden olyan tanfolyam megszervezése, amelyben a
képességfej lesztés kap szerepet),

. Az iskolaľendszeren kívüli oktatás, segítségnyújtás (felzźtkőztatás, iskolába segítés,
konepetálás, mentoľ progIam' álláskeľeső és információs nap szervezése, melyben az
ismeľetteľj esztés és a kép es sé gfej lesztés kap szerepet).

Hátľányos helyzetu csopoľtok taľsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Ksztv. 26. $ c)
11. pont)

. Az egyetemes, a nemzetí' a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek

megismeľtetése, az tinnepek kulturájanak gondozása, (tehetségkutató programok,

tematikus kulturális események, ünnepekľe fe|füzött foglalkozások),

o A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyházi tinnepek, évfoľdulók közismertté téte|e,

tźlmogatása. (nemzetkozi egyĹittműkĺidés gyakornok pľogram segítségével, amely

elősegíti a más országbőI, egyhtzbőI, és egyéb helyről érkezőkkel együttmúködve a

hátrányo s he|y zetu társadalmi csoportok esélye gyenlő sé gét).

Szociális tevékenység, családsegítés, időskoruak gondozása (Ksztv. 26. $ c 2. pont)

2.2 . A fentiek aIapj áĺ a tár s as ág ko zhasznű tevékenys é gének körei :

Főtevékenység: M.n.s. egyéb köziisségi, táľsadalmi tevékenység,
kiizhasznú tevékenység

2.3. Egyéb tevékenységi köľ<ik:

Kultuľális képzés közhasznú tevékenység -kiizhasznú
M.n.s. egyéb oktatás kiĺzhasznú tevékenység -kiizhasznú
oktatást kĺegészítő közhasznú tevékenység-közhasznú

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

Konfeľencia, kereskedelmi bemutató szeľvezése

Előadĺó.művészet

Előadó-miÍv észetet kiegészítő tevékenység

Alkotóművészet

Művészeti létesítmények mĺĺkiidtetése

M. n. s. e gyéb szőr akoztatás, szab aďidős tevékenys ég

Rendezvényi étkeztetés



Italszolgáltatás

Szakmai középfokú oktatás

Sport, szabadidős képzés

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

Egyéb befejező építés m.n.s.

Épütetépítési pľojekt szervezése

Pĺac., közvéIeménykutatás

Egyéb m.n.s. épÍtés

Bontás

Építési teľiilet előkészítése

ViIlanyszerelés

Tetőfedés' tetőszerke zetépítés

Egyéb speciális szakképzés m.n.s.

PR, kommunikáció

Építészméľniiki tevékenység

Méľnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

o s szetett ad minĺsztr atív szollgál ltatás

A tarsaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi koľĺjk módosításaľa.

2.4. Atáľsaság kozhasznűszol,gźllitatásait bĺáľki igénybe veheti (Ksztv. a. $ (1) a)).

2.5, A taľsaság vállalkozási tevékenységet csak korhasznű céljainak megvalósítása
éľdekében, azokat nem vęszéIyeztetre végez. A társaság gazdá|kodźlsa során eléľt
eredményét nem osńjafel, azt a jelen létesítő okiratban meghattrozott tevékenységľe
foľdítja. a Taľsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szęwezete
páľtoktól független és azoknak anyagitźnnogatástnem nyújt (Kszrv. 4. $ (1) bek.).

2.6. A taľsaság vá||a|ja, hogy a Józsefuaľos időszaki lapban kozzétéve az alapítő okirat
szerinti tevékenységének és gazđáIkođásanak legfontosabb adatait nyilvánosságľa
hozza a 1 4.I .-14.6. pontok szerint.

2.7. A társaság a kozhasznll tevékenységét az onkormányzat tu|ajďonát képező 1084
Budapest, Mátyás téľ 15. alatti székhelyén pľogramok, tanfolyamok szervezésével,
iskolaľendszeten kíviili oktató és ismęretterjesztő feladatok e|Iátásával végzi. Eseti
szeruődések alapjan külön meghatározott helyszíneken is végezhetí és felađatokat is
e||źihat.

ilI. A TÁRsAsÁc nĺuxonľsn

3. 1 . A tĺírsaság hatźlrozat|an iďőtartamraj ön létľe.

3.2. A tarsaság iz|etszęru gazđasági tevékenységet csak kiegészítő jelIeggel folytathat, a

gazdasági tttrsaság tevékenységéből szźrmaző nyereség a tagok között nęm osztható
fel, az a gazdasági tiíľsaság vagyonát gyarapítja (Gt. 4. $ (3).
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4.2

3.3. Ha a társaság jogutód nélktil megszűnik, így a tartozások kiegyenlítése után a
társaság taĄarészére csak a megszűnéskoľi saját tőke osszege adható ki, legfeljebb a
tag vagyoní hányaďáĺak teljesítéskori énéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a
cégbíróság az a|apítő okirat ľendelkezései szeľint fordítja kĺjzcélokľa. Ilyen
ľendelkezés hiányában a cégbíróság a megmarađt vagyont a megszűnő nonprof,rt
gazdasági taĺsaság kozhaszĺil tevékenységével azonos vagy a|thoz hasonló
ktjzérdekti célra fordída (Gt. 4. $ (6)).

Iv. A TÁRSAsÁc ľonzsroxnľB. AZ N.^PÍľó ľonzSBETETJENEK
n,lnnľpxn

4.I. A tarsaság t<irzstőkéje 500.000 Ft, azaz otszázęzer foľint, amely kĺzźxő|agpénzbeli
hozzźiáru|ásból áll.

Az Alaĺitő tcjrzsbetétiének értéke. és annak a tĺjrzstőke hánvadában valo kit.eiezése:

esyedüli tae tiiľzsbetét összege hányada a tiirzstőkébő|

Budapest YIII. keľület
Józsefuáľos

Onkormánvzata

500.000,- HUF |00,Á

4.3. Az Alapító a vagyoni hozzajaru|ást teljes egészében a társaság rendelkezésére
bocsátotta, az telj es e gészében a tár saság ľendelkezésére áll.

4.4. A társaság fennállása alatt az Alapító tĺjrzsbetétet a tźrsastlgtól nem követelheti
vissza és nem tarthat igényt atársaságméľleg szerinti nyereségére sem.

v. A TÁRsAsÁG ALApÍľóĺÁľAK JoGAr ns xoľELEZETTSEGEI

5.1. A társaságnál a taggyĺĺlés hatásktjľébe tartoző kérdésekben az egyeďili tag (alapító)
dönt. A 2OII. évi CXCV. törvény ĺłtľ.l figyelemmel arÍa, hogy a cég
önkormányzati kĺiltségvetési szerv ęgyszemélyes gazdasági társasága - , az egyedĺJ|i

tag _ a megváIasztással, illetőleg kinęvezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a
hatásköľébe tartoző dĺjntés meghozata|źÍ, megelőzően köteles a vezető
tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság (felügyelő szerv) véleményét
megismerni (ülést összehívni vagy íľásos véleméný beszerezru). Ha|aszthatat|an
dĺintés esetében a vélemény beszerzése rovid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is
tĺirténhet, azonban az így véleméný nyilvánító személy 8 napon belül kĺjteles
véleményét íľásban is a döntésthoző rendelkezésére bocsátani. Az íľásos vélemény
vagy aZ ülésről készĹilt jegyzőkönyv, illetőleg annak kivonata nyilvános, ań. az
egyedtili taghatttrozatźtval egyiitt - a döntés meghozata|źŃől' számított harminc napon
belül _ a cégbíľóságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

s.z. Üles cisszehívása esetén _ annak ideje, helye és napirendje közléséve| _ az egyedüli
tag képviselője 8 nappal korábban írásban (levél, fax) kiild meghívót a vezető
tisztségviselőknek, illetőleg feliigyelő bízottsági tagoknak.

5.3. Az egyedüli tag a dontéséľől a vezető tisztségviselőket, feliigyelő bizottsági tagokat
illetőleg a könywizsgźiőt 8 napon belül, írásban a hatźnozat kivonat
megküldésével_ íľásban köteles értesíteni (Ksztv. 7. $ (4))

5.4. A gazdálkodó szewezet legfóbb szerve köteles szabéiyzatot alkotni a gazdá|kodő
szervezet vezető tisztségviselői, felügye|ő bizottstlgí tag1ai és más, a legfőbb szerv
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tůta| meghatźtrozott vezeto állású munkavállalói javađa|mazása módjának,
mértékének főbb elveiről, annak rendszerérő|. A szabáLyzatot az e|fogadásától
számított 30 napon belül a cégiratok k<jzé letétbe kell he|yezni. A szabáIyzatban
foglaltak a|apjáĺ a legfőbb szetv kizéttólagos hatáskörébe tartozik a szabáLyzattaL
éľintett személyi köľ javadalmazásénak (így külcinosen díjaztlsának, munkabéľének,
végkielégítésének, egyéb j uttatásainak) megáILapítása.

5.5. A nonprofit tarsaság és az AIapító közötti szeruođés érvényességéhez a szerződés
ír ásba fo glalás a sztiksége s.

5.6. A gazdá|kođő szewezet és a tagja között létrejövő szerzodést a szeruődés aIáírásátőI
számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiľatok kĺizé letétbe kell helyezni.
Ezarcĺdelkezés nem irányadó abban az esetben,haa taľsaság és a tag a társaság
tevékenységi köľébe tartoző, a létesítő okirat áItaI meghatćrozott szokásos
nagys ágľen du szqzo dést köt.

5.7. A gazdtikodő szęrvezęt köteles az okirat a|áírásátőI számított haľminc napon belül a

cégbíľósághoz _ letétbe helyezés céljából _ benyújtani ań" az okiratot is, amely barki
javáta ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak osszege az egymiiiió ťorintot
meghaladja. Az összeghataÍ szempontjából a két éven belül ugyanannak a
személynek Vagy szervezetnek nyrijtott juttatásokat ĺjssze kell szélmítaru.

5.8. Az Alapító pőtbeťĺzetésľe nem váIIa| kötelezettséget.

5.9. Az Alapító mellékszolgá|tatás teljesítésére nem köteles.

5.10.A taľsaság tevékenységéből származő, mérleg szęrinti nyeľeség az A|apítő tészére
nem osztható fel. A taľsaság teljes nyeresége a tźrsaság kozhaszn,Ú feladatainak
eLlátásźlho z használandó fel.

5.11.A társaságnak akozhasznu tevékenységéből, illetőleg avźi|a|kozási tevékenységből
származő bevételeit és ráforđításait elkülönítetten kell nyilvánt aÍtafi .

5 .| 2. Az Alapító kizĺĺľólago s hatáskcjrébe tartozik :

- a számviteli tcirvény szerinti beszámoló elfogadása,

- aKsztv. 19. $ (2)bekezďése szęrinti közhasznúsági jelentés elfogadása,

- üzletrészfę|osńźsźůloz valő hozzźĄáruIás,

- ugyvezető megvá|asńása, visszahívása és díjazźlsának megáI|apítása, valarlint az
ugyv ezető feletti megbízőij o gok gyakorlása,

- a felügyelő bizottság tagjainak megváIasztása, visszahívása, díjazásuk
megállapítása,

- a kcinywizsgá|ő megvá|asztása és visszahívása, đíjazźsánakmegá||apitása,

- olyan szerzőďés megkötésének jóváhagyása, amelyet a taĺsaság saját tagsával,
igyvezetőjével, vagy azok koze|i hozzéúaľtgzőjáva| (Ptk. 685. $ b) köt' az
igyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kĺíľtérítési igények érvényesítése,

- a táĺsaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításanak e|hatźrozźsa, valamint
más gazdaságitźnsaságba tagként való belépésről való đöntés,

- az alapítő okirat módosítása,
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- minđazon ügyek, amelyeket a törvény vagy aZ alapítő okirat egyébként a taggyĺĺlés
kizárólagos hatáskörébe utal.

5.I3.Az igyvezető köteles az egyedüli tag (alapítő) jővahagyásat beszerezni mindazon
esetekben, amikor a társaság olyan beszerzést végez, vagy szo|gźitatást vesz igénybe,
amelynek ellenértéke nem éri el a közbeszerzési törvény értéIď:ratárát, de a bęszerzett
eszközök értéke, i||. az igénybe vett szolgá|tatás éľtéke az ađott év uz|eti terve szeľint
nettó 1 millió forintot az ađotĹ eszkoz vagy szolgáItatás tekintetében eléri. A
jőváhagyő hatáskĺjľt az egyedili tag (Alapító) képviseletében a Polgármesteľ, a

felü gye l ő bizotts ág e gyidej ű táj éko ńatźls a me llett gyakoro lj a.

5.I4.Az Ánt. toonrĺ. $ ........ bekezdése alapjan a könywizsgáló szervezetre, illetőleg a
könywizsgáIő szęmé|yéte az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz
javaslatot agazdá|kođő szervezet legfőbb szervének (ataggyúIés hatáskörét gyakoľló
egyedüli tagnak).

vI. A TÁRsAsÁc ÜcrrvEZETőJE

6.1. A nonpľofit tátsaság ügyvezetóje Becskei Kovács Barbaľa (sztil.: Budapest, 1982.
04.03., anyja neve: Törtjk Györgyi, lakcíme: 1064 Budapest, Szondy u. 51/C. 13.

ajtő, adőszźma: 8420950378), akinek megbízatása 20L0. június I7-tőI2015. május
3I.napjáigterjedő,hatáĺozott.ídótartamľaszől.

6.2. A taĺsaság Alapítója kijelenti, hogy az á|ta|a kijelölt ĺj;gyvezetó nem tagsa az
önkoľmányzati Képviselő-testületnek, illetőleg személyével szemben egyéb
összeféľhetetlenségi ok sem áll fenn. Az igyvezető a társasággal kötött megbizási
szeruo ďé s keretéb en ltńj a eI fe|ađatát.

6.3. A megbizási jogviszony létesítése, megsziintetése, időtartama, a megbízáskor a
mcgbízźsi díj ć,s az egyéb jĺíľandóságok megállapítćsa az egyszemélyes társaság tagja
hatáskörébe :artozlk. Az egyéb megbizői jogokat az A|apítő képviseletében a
Pol gáľmesteľ gyakorolj a.

6.4. Az igyvezetőte alkalmazaĺďők a gazdasági táľsaságokĺól sző|ő tĺirvényben
szabályozott kízárő okok. Nęm lehet továbbá a kozhasznu szervezęt megszűntét
követő két évig más közhasznú szervezet vezetó tisztségviseloje az a szemé|y, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be _ annak megsziĺntét mege|őzo két évben
legalább egy évig _ vezeto tisztséget, amely az ađőzás rendjéľől szóló törvény
szeĺinti konarbzását nem egyenlítette ki (Ksztv. 9. $ (1).

6.5. Az ugyvezető nem szerezhet táľsasági részesedést a társaságévaI azonos
tevékenységet folyató más gazđa|kodő szervezetben, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdá|kodő
szewezetben, kivéve, ha eł.lhez az Alapítő hozzźtjáĺul. Az igyvezető és kozęli
hozzźiartozója nem k<jthet a saját nevében vagy javéna atźrsaság tevékenységi kĺirébe
tartoző ügyleteket, kivéve, ha ehhęz az A|apítő hozzájatu|. A tarsaság rigyvezetője és

közeli hozzátartozója ugyanannéi a társaságnáI a felügyelő bizottság tagsává nem
vá|asńhatő meg. Ha ezen szabályok megszegésével az igyvezető a ttrsaságnak káľt
okoz,k akkoľ akár meg!érítésére vonatkozó igényt a káľ bekövętkeńétőI szźmlított egy

éven belül lehet érvényesíteni. Az ügwezető osszéfiérhetetlenségi szabálvaira
alknlmazandók a Kazhaszrui Szervezete|crőĺ szóló l997. évi LCVI. torvénv 8. f (2) és a
]4. € G| bekezdése.
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6.6. A jelen okiratta| Iétrehozott egyszemélyes nonprofit táľsaságnáI a tag (A1apítő) az
igyvezető hatáskörét elvonhatja és tészére írásban utasítást adhat. Ezekben az
esetekben az A|apítő döntése mentesíti a vezető tisztségviselőt a Gt. 30. $-ban
meghatározott felelőss ég aIőL. (Aht. 1 00^4. $).

6.7. Az aIapitő okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzettjogoknak, tényeknek és

adatoknak, ezek vá|tozástnak' valamint tĺlrvényben eloírt más adatoknak a

cégbírósági bejelentése azigyvezető kötelezettsége. Azigyvezető korlátlanul felel
azokért a karokért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából,
iltetőleg a bej elentés késedelméből vagy elmulasztásából száľm aznak.

6.8. Azťigyvezetó koteles az Alapitő kéľésére atársaság ügyeiről felvilágosítást adni, a
taľsaság iizleti könyveibe és iľataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a kéľelemnek
nem tesz eleget, az A|apítő kérelmére a cégbíróság kotelezi a taľsaságot a
felvilágosításľa, illetve a betekintés biztosításaľa. A jog gyakorlása nem sérthęti a
társaság iizleti érdekeit, illetve uz|eti titkait.

6.9. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az igyvezetó
gyakoroija. Az igyvezeto az iigyek meghatározott csopoľtj ára nézvę a társaság
munkavállal ó it képvi s eleti j o g gal rvhtłzhatj a f eI.

6. 1 0. Megs zí,nik az igyv ezető megbízatása:
- a megbizás iďőtartamának|ejártáva|,

- visszahívással,

- törvényben meghatározottkízarő ok bekövetkeztével,k

- lemondással,

- elhalálozássa|,

- törvénybenmeghatátozottesetben.

6.1I.Az igyvezetó a tisztségéről bármikor lemondhat, dę ha azt a tiíľsaság
mĹlkcidőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétóI szfuritotI. 60

napon belül vá|ik hatályosság' kivéve, ha a táĺsaság a|apítőja az igyvezető
megvá|asztásaľót mźr ęzt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá
vźiásához az igyvezető ahalaszthatat|arl döntések meghozata|ában, illetve az ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.

6.I2.Azugyvezeto köteles taĄegyzéketvęzetĺi. Atagsegyzéken fel kell tiintetni:
- atagnevét (cégét), székhelyét és tcirzsbetétjét,

- a töľzstőke mértékét,

- az a|apitő okiratnak az eset|eges pótbefizetésekrę és mellékszoLgá|tatásokĺa,

valamint az üzIelľész átnlhźnásanak korIátozásáta vagy kjzárźłsáĺa vonatkozó

rendelkezéseit.

6.13.Az ügyvezetőnek a tagjegyzéken át kell vezętnie a tagok személyében vagy
uzletrészeiben bek<jvetkezett minden vá|tozást, így az uz|etrészek ź./rnshź.r;ását,

felosztását, a tarsaság tulajdonába keľülését vagy bevonását.

6.14.Az igyvezető k<jteles a tagsegyzéket, illetőleg a tagjegyzékben felttintetett adatok

megvtitozás esetén a hatályos tagegyzéket a cégbíľóságnak benyujtani. A
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tagtregyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét
valószínúsíti.

6.15.Az ugyvezető a tagsegyzéken kíviil gondoskodni köteles olyan nyilvántartás
vezetésérőI is, amelybőI a vezeto szeľv (Alapító) döntésének taĺalma, időpontja és

hatáIya megállapítható (Kszťv. 7. $ (3) a). A vezętő szerv (Alapítő) a döntéseit
íľásban köz|i az érintettekkeI, a 14.I.-|4.6. pontokban részletezettek szeľint.

vII. A cncľBcyzns

7.1.A cégsegyzés akként töľténik, hogy az igyvezetó az előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégszoveg a|á önállóan ír aIá, a hiteles céga|áírási nyilatkozatnak
megfelelően.

VIII. CEGVEZETO

8.1. Césvezető kinevezésére sor keľülhet.

IX. A FELÜGYELD BIZDTTSÁG Bs ľĺ.NÁCSADó TESTÜLET

9.1' A taľsaságnál 3 tagí felügyelő bizottság mfüödik. A feltigyelő bizottsági tagok
jogviszonyának létesítéséről és javadalmazásźnak megá||apitásárőI az Alapító dönt.

9.2. Az Alapító a felügyelő bízottságtagjainak az aIábbi személyeket jelöli ki:

Név: Gulyás Mihály Balázst
Anyja neve: GurmaiZita
Lakcíme: 1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 41.
A me gbizás határozotĹ időre szól.
Amegbiztls kezdő időpontja: 2010. november 18-tól
Amegbíztls lejárta: 2015. május 3l-ig'

Név: Gábosi Csaba Endrét
Anyja neve: Derzsi Ella
Lakcímę: 1083 Budapest, Práteru. 55. félem. 5.

A me gbízźls határ ozott időre szóI.
Amegbízźts kezdő időpontja: 2011, jil|ius22.
Amegbízás lejárta: 2015. május 3l-ig.

Név: Hélisz Györgyöt
Anyja neve: Petz Ilona
Lakcíme: 1089 Budapest, oľczy tlt4l.II.23
Amegbízźts határozott időre szól.
Amegbízás kezdő időpontja: 20II. jiiiusZf.
Amegbízźls lejárta: 2015. május 3l-ig.

9.3.A Ksń. 26. $ m) pontja alapjźn a feliigyelo bizoltság tagsai és elnĺjke vęzętő
tisztségviselőknęk minőstilnek, ennél fogva irányadóak rájvk a Ksztv 8. és 9. $-ai, valamint
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a Gt. a|apjźn a vęzeto tisztségviselőkĺe vonatkozó szabályok (íey a l<lzátő és

összeférhetetlenségi szabályok is).

9.4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy taĄa az a személy, akí
a, avezetó szerv elnĺjke vagy taga,
b' a nonprofit társasággal a megbízatásan kíviili más tevékenység kifejtésére iranyuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban á||, ha jogszabáIy

másképp nem rendelkezlk,
c' a nonprofit társaság cél szerinti juttatásából ľészesül _ kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tarsadalmi szervezet á|tal
tagénak a tagsági jogviszony a|apjźn nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást-, illetve
d,aza,-c,pontbanmeghatározottszemélyekhozzátartoző ja.

A Gt. 38. $-ban szabźiyozoťt munkaváIla|ői képviselet kivételével a gazdasági társaság
munkavállalói nem válhatnak a feltigyelő bizoÍtságtagtrává (Gt. 36. $ (2).

o < Á falr.inrrp| A lnizał-tąÄai +qoaá ^palĺĄ7qęzÍn.Í.t c'z.,tr,éIlĺ ez lii fiszfséoe elfnoarlásáfó|/.J. l\ rvruóJvrv

szárrlitott tizenĺjt napon belül, azokat a gazđasági taľsaságok*, kozhasznú szervezeteket,
amelyeknél mar felü g y e| o bízotts ági tag, írásb an táj ékoztatni kĺjtel e s.

9.6. A felügyelő bizoltság az AIapítő részére el|enőrzi a taľsaság tigyvezetését. A felügyelő
bizottság a vezeto tisztségviselőktől, illetőleg a gazdasági tarsaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kéľhet, atársaságkönyveit és iratait megvizsgáIhatja.

9.7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgá|ní az Alapító részére készült valamennyi
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság
a|apítőjźnakkízań|ag hatáskörébe tartoző ügyre vonatkozik. A számvitelről sző|ő 2000.
évi C. töľvény szerinti beszámolóról és az adőzott eľedmény fe|hasznáIásárő| az Alapító
csak a felĹigyelő bizotÍság íľásbeli jelentésének biľtokában határozhat.

9.8. Ha a felügyelő bizottság megítélése szeľint azugyvezetés tevékenysége jogszabźiyba,
az a|apítő okiľatba, illetőleg az alapítő hatátozataíba ütkĺĺzik, vagy egyébként séľti a
gazđasági társaság éľdekeit, haladéktalanul értesíti az A|apitőt.Ha a feliigyelő bizotíság a
kĺjzhasznú tevékenység folyatásának feltételeiľől kötött szerződés megszegését ész|eli,
köteles haladéktalaĺrul értesíteni az Alapítőt.

9.9. A felügyelő bizoÍtsźą testtiletként jáĺ e|. A felügyeló bizottság tagtrai soľából elncjköt
(sztikség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) váIaszt. A felügyelő bizottság
hatźlrozatképes, ha mindhaľom tag jelen van,határozataít egyszeriĺ szótobbségge|hozza.

9.10.A felügyelő bizottságtagsai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelőbizottságtagát e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

9.1 1. A feltigyelő bizottság üléseit az elnök hívja cissze és vezeti. Az ülés összehívását _ az
ok és a cél megjelölésével _ a felügyelőbízottságbármely tagja íľásban kérheti az elnciktől,
aki a kérelem kézhezvéteIétó| számított 8 napon beltil köteles intézkedni a felügyelő
bízoÍtság ülésének 30 napon belüli időpontra tĺjľténő tjsszehívásaľól. Ha az elnok a
kérelemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az ülés ĺjsszehívásáľa.

9,I2. A felügyető bizottság egyebekben az igyrendjét maga źt|Iapítja meg, amelyet az
Alapító hagy jővá.
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9.I3. Ha a feltigyelő bizottság tagjainak száma az alapítő okiratban meghatátozott|étszám
alá csökkeÍL, vagy nincs aki az .Jlését összehívja, a gazďasági társaság tigyvezetése a
felügyelő bízottság ľendeltetésszerĹĺ működésének helyreállítása érdekében ktjteles
értesíteni az A|apítőt.

9.I4. A feliigyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagtr,át

megbízhatja, illetőleg az e||enőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagsai kozotÍ.. Az
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottságí tag felelősségét, sęm azt a jogát,
hogy az ellenőrzést más' a feltigyelő bizottság ellenőrzési feladatkĺjľébe brtoző
tevékenységéľe is kiterj essze'

9.15. Egyebękben a felügyelő bizottsági tagság keletkezéséľe és megszűnésére a Gt.
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

9.16. A felügyelő bizottsági tagok koľlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági
tarsaságnak az e1,1,eftőtzési kötelezettségtik megszegésével okozott kráľokért'

9.17. Ha az aÍrajogosult szeflI a tĺirvényes múködés helyreállítása érdekében szfüséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul étesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szeľvet.

9.18. A 2006 évi IV. törvény 19. $ (6) bekezdése alapján, a gazđasági taľsaság döntéseinek
előkészítése érdekében a tĺĺľsasági szervek mellett az a|apítő |étrehozza a Kesztýgyár
Közösségi HázTanácsadó TestüIętét6 fővel,20L1. miírcius l7-tolhatározat|anidőre.

x. A TÁRSASÁG KoNYwIZsGÁLoJA

10.2.A táĺsaság Alapító által kijelĺllt könywizsgáIőja2013. május 31-ig:

Cégnév: CC. Audit Ktinywizsgáló, Kft.

C é gs e gy zékszźlm.. 0 1 -09 -3 6 49 4 4

Székhely: 1148 Bp.' Fogarasi út 58.

Kamar ďl nyi lvántart źsi száma.. 0 0 0 0 6 2

A könywizsgáIat elvégzéséért szeméIyében felelős tęrmészetes személy neve:

dr. Szebellédi István

Kamaľai nyi|v źlŃartási száma.. 002 431

Anyja neve: Mikó Erzsébet

Lakcím: 1148 Bp.' Fogaľasi út 58..

A megbízatźs kezďo időpontj a: 2010. j únius 1 7.

A megbízatás |ejárta: 2013. máj us 3 1.

A konywizsgźiő tevékenységére a 2006. évi IV. törvény 40-44. $ rendelkezéseit kell
alkalmazĺi.
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l0.2. A könywizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezetó
tisztségviselőktől, a feltigyelő bizottság tagsaitő|, illetőleg a társaság munkavállalóitól
felvilágosítást kéľhet, a társaság banksz{ámláját, pérutźtrźtt., értékpapír- és áruá||omźnyát'
szer zó déseit me gviz s g áIhatj a.

10.3. A kc}nywizsgá|ő a gazdasági tarsaság ügyeiről szerzętt értestiléseit uz|eti titokként
köteles megőrizni.

I0.4. Ha a kcĺnyvvizsgźiő gazdá|koďő szewezet, a személyi összeféľhetetlenségi előírásokat
a könywizsgálói tevékenységet végzo személyen kíviil a gazdáIkođő szewezet valamennyi
tagsára,vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalőjźľa is alkalmazni kell.

10.5. A könywizsgáIatért felelős személy atźnsastryrészéľe más megbízás a|apján munkát
nem végezhet, és a könywizsgáIő gazdálkodó szervezet csak akkor lźúhat el más feladatot is,
ha a megbízás tfugya nem érinti a könywizsgáIőnak a Gt..ben megjelölt feladatainak
e||átását.

10.6. Haez szfüséges, a kĺinywizsgálót tanćpskozási joggal az A|apítő, illetőleg a felügyelő
bízottstlg iilésére is meg lehet hívni, illetőleg a könywizsgáló maga is kezdeményezheti ezen
üléseken való ľészvételét. Ez utóbbi esetben a kĺjnywizsgźió kérelme csak különĺjsen
indokolt esętben utasítható vissza.

10.7. Ha a könywizsgá|ő megá||apítja, illetőleg egyébként tuđomást szetęz aľról, hogy a
gazdasági táľsaság vagyonának jelentős mértékű cs<jkkenése vźnhatő, illetőleg olyan tényt
ész|el, amely a vezeto tisztségviselők (vagy a felügyeló bizottság tagjainak) a Gt.-ben
meghattrozott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni. Ha az A|apitő a
jogszabźiyok által megkívánt döntéseket nem hozza meg) a kĺinywizsgáló kötelęs erről a

tĺirvényességi felügyeletet ellátó cégbíľóságot értesíteni.

10.8. A kĺĺnywizsgálói megbízás az Alapító döntése alapjarl visszahívással, a

könywizsgálóval kötött szerzőďésben szereplő időtartam lejźlĺtávaI, töľvényben szabá|yozotí
kizźrő ok beálltával, ilIetőleg a könywizsgáló részérc| a szerződés felmondásával szűnik
me g. A könywizs g á|ő tĄľ av áIaszthatő .

10.9. A könywizsgáló felelősségére, a konywizsgttLőra vonatkozó jogszabél|yokban,

illetőleg a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabá|yok az iľányadók. Egyebekben a

nonprofit taľsaság ktinyvvizsgáIőjźlra is irlínyadóak a Gt. 40-44, $-ainak előíľásai, valamint a

Ksztv. 8. $ (2) bekezdésében foglalt összeferhetetlenségi szabźiy.

xI. A ľonzsľoKE FELEMELÉSÉNEK ES LEsZ1lLLÍľÁsÁľa.K SZABÁLYAI

1 1.1. Ha az Alapító a töľzstőke felemelését határońa el, a felemelt tĺjľzstőkét új törzsbetétek
befizetésével kell fedezni.
II.2. Az Alapító a tĺjľzstőkét csak veszteség esetén száI|íthatja le. A töľzstőke nęm
szá|Iíthatő |e otszźzezer forintnál alacsonyabb összegre. Ha a törzstőke Ieszźů|ításźlra azért
nincs lehetőség, meľt ezze| a társaság törzstőkéje otszázezer forint aIá csökkenne, az A|apítő
köteles a tfusaság jogutód nélkiili megszűnés érol hatátozni.

xII. A ľÁnsĺsÁG MEGSZUľÉsB

|2.I. A taľsaság megsziĺnéséroI az Alapító dönt.
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I2.2. A taľsaság jogutód nélküli megszűnése esetén a taľsaság tag|a (Alapitőja) részére a
taľtozások kiegyenlítését kĺjvetően csak a törzsbetétje teljesítéskoľi értéke adható ki, az ezt
meghaladóan megmaÍadó vagyont oktatási tevékenységgel kapcsolatos közhasznú célra kell
fordítani.

12.3, A.táľsaság más taľsasági formába csak nonprofit jellegének megtartásávaI alakulhat át,

nonprofit gazdasági tiíľsasággal egyesülhet, illetőleg nonprofit gazdasági társaságokkávźihat
szét (Gt. 4. $ (4).

XIII. EGYEľ RENDELKEZESEK

13.1. A nonproÍit korlátolt felelősségű tfusaság kciteles az éves beszámoló jővź.hagyźsával
egyidejűleg kozhasznÍlságijelentést készíteni. A közhaszníságijelentés elfogadása a legfőbb
s zerv (Alap ítő) kízár őIago s hatásköréb e 1arto zik.

13.2. A kĺjzhasznúsági jelentés tarta|mazza:

- a számviteli beszámolót,

- a költségvetési támogatás felhaszĺźiásźń,

- a vagyon feIhaszná|źtsával kapcsolatos kimutatást,

- a céI szerinti juttatások kimutatását,

- a központi költségvetési szervtő|, az elkül<jnített állami pénzalaptőL, a helyi
onkoľmanyzaltő|, a kisebbségi települési önkoľmányzattőI, települési önkoľmányzatok
taľsulásától és mindezek szeľveitől kapott támogatás mértékét,

- a nonpľofit táľsaság vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értékét, illetőleg
összegét,

- akozhasznú tevékenységről szóló ľövid taľtalmí beszámolót.

xIV. A ľÁnsĺ.sÁG NYILvÁNossÁGA

14.1. A taľsaság működésével kapcsolatos tilésekľől kötęlęs jegyzőkonyvet készítęni. A
jegyzőkönyv tarta|mazza a taggyúlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az źl|talvk képviselt
szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számarźnya és

személye is megállapíthatő. A jegyzokonyvet azigyvezető és egy - ataggyú|ésen jelenlevő,
hitelesítőnek megválasztott tag irja aIá. A jegyzőkönyvbe foglďt hatátozatokat
haladéktalanul be kell vezetní ahatáĺozatok könyvébe.

14.2. Az ülések hatttrozatait a meghozata|uktő| szźrrÍtott 30 napon belül postai úton kell
közölni az érintette|<kel. Ezzel egyidejrĺleg a társaság és az alapítők székhelyén talźihatő
nyilvános hiľdetőtáblán ęlérhetővé teszi 30 napon belül legalább 30 napľa a meghozott
határozatok szövegét. Ennél rcjvidebb hatźtridőt akkor köteles a tźnsaság teljesíteni,
amennyiben aŻ. a hozott határozat jellege megkciveteli.

14.3. A taľsaság múködésével kapcsolatosan kęletkęzeIíiratokba munkaidőbeĺ, előzetesen
egyeztetett időpontban bárki betekinthet, a pénzügvi kontrollernél, sajź./- kĺiltségére másolatot
készíthet. Előzetesen időpontot munkaidőben a cég székhelyén (]084 Budapest, Mátvás tér
] 5.) lévő portán lehet egleztetni.
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I4.4. A társaság éves beszámolója megtekinthető a |4.3. pontban meghatározott
feltételekkel. A tĺĺrsaság éves beszámolója megtekinthető a táľsaság székhelye szerint illetékes
cégbíróságon is.

14.5. A taĺsaság működésével, tevékenységével és gazđá|kodásával kapcsolatos ülésekről a
szolgá|tatást igénybevevőit éľtesíteni kell. Az értesítési hatáľidők męgegyeznek a taggýlések
összehívásanak rendjével. A szo|gáItatźls igénybevevői ktjre ktilönösen Budapest Főváros
VIII. keľület teriiletérękorlátoződik. Egyébként a megjel<llt kedvezményezetti köľ semmilyen
más feltétellel nem záĺt és nem korlátozott.

14.6. A szo|géitatéts igénybevétele módjźnak kozlése töľténhet közvetlenü| a szolgáLtatás
igénybevevőjének megkeresésével, illetvę a I4,3. pontban megjelölt módon.

14.7. Jelen a|apítő okiratban nem szabá|yozott kérdésekben a Gazđasági Társaságokľól szóló
2006. évi IV. törvény (Gt.)' valamint az egyesülési jogról, akozhaszĺujogállásról, va|amint a
civil szervezetek mfü<jdéséről és támogatásárő| sző|ő 2011. évi CLXXV. törvény (Ksztv)
ľęndelkezéseit kell a]k_almazfr .

Budapest, 2012.05. 03.

dľ. Kocsis Máté

polgármester

Budapest Józsefváro si onkorm ány zat

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012.05. 03.

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy az a|apítő okiľat egységes szerkezetbe foglalt sz<ivege

megfelel az alapitő okirat módosítások alapjan hatályos taľtalomnak.
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