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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat

Képviselő-testülete számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:2012.július 05. . sz. napiľend

Tárgy: Üzletľész átruházásáxal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozata|a
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ o zati i av aslat a bizottság számár a:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiileürek az e|óterjesztés megtárgy a|ásźtt.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény

A Képviselő-testtilet tulajdonosi jogkörében eljárvą a Bárka Józsefuáľosi Szíĺŕrráľzi- és Kulturális
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bárka) (székhely: 1082 Budapest, Üilői tft8f .) 2012. évi működésére
vonatkozóan több döntést bozott. A Képviselő-testtilet a 16t20t2. (I. ĺ9.) szfunű hatfuozatáhan tryy
dönt<ĺtt, hogy

,,]. a Ludovilra Campus céljainak megvalósítĺźsa érdekében - a gazdasłźgi tarsasógolłóI szóIó
2006' évi IV. tarvényben foglaltak figłelembe větelével - inglenesen felajdnlja a Magyar Áilam,
illetve a Nemzeti KözszolgóIati Egłetem részére a Bárka Józsefvárosi Színhazi és KulturĺźIis Ęft-
ben lévő iizletrészét,
2. felkéri a polgármestert, hog1ł folytasson tárglalasokat az iizletrész dtruházósának lebonyolítdsa
érdelr.ében.,,

Tźjékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy az áů|am illetékes szerveivel, minisztériumma| az źúvétet
érdekében folyamatos egyeztetések folynak, végleges döntés előrelátható|ag 2012 nyarźn várhatő. Az
iiz|etrészáúraházÁsa érdekében a kisebbségi tulajdonossal is felvette a kapcsolatot azoĺlkotmányzat,

A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezesére
vonatkozóan a 126/2012. (VI.26.) Koľm. rendeletben döntött, melye 20|2. jtnius 29-én lépett
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hatá|yba. A Korm. rendelet l. melléklete beruházás helyéĺil érintett V[I. keriileti területeket is
meghattrozza, melyek többek kĺjzött az a|źbbiak:
orczy út 1., Diószeghy S. utca 38-40., 4f., |6.,18.,f0.,22.,24.,26.,28.,30., Korányi Sándor utca
14.,22-26., Dugonics utca 9., I7-f1'., Sárkány utca 8., VIII. kerüIet Nagyvárad tér hrsz. 3680ó/3' VIII.
kerület ullői ĺt 3680212, VIII. kerület Ludovika tér, Korányi Sándor utcą Diószeghy Sámuel utca,
Dugonics utca, VIII. keriilet Orczy út hrsz. 359f9ĺf '

A Bárka jegyzett tőkéje 93.470.000,. Ft, tulajdonosa: a Buđapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat93.ff0.000,-Ft (99,7325 Yo), Csźnyi János 250.000,- Ft (0,f675 %). 

^ 
Társasági

szerzł5dés 9./ pontja szerint a törzstőke a Trírsaság rendelkezésére lett bocsátva.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy Csányi János kisebbségi tulajdonos az
onkormányzat fe|é írásban bejelentette, hogy a Bárka Szinház Nemzeti Kozszo|gál|ati Egyetemnek
történő źúadtlst tźtmogatja, és ehhez a tulajdonľészérő| ellenszolgáltatás néIkĺil lemond, va|amint az
ehhez szükséges dokumentumokat aláírja.

Az ajtndékoztls _ ellenérték nélküli źúĺuházts szabźúyait a Ptk 579. $-tól, az iz|etrész átruházźlsźra
vonatkozó rendelkezéseket a gazdasźryi társaságokról szóló 2006. évi [V' törvény (Gt.) a 123. $-tól
szabźůyozza. A Gt. 123. $ (l) bekezdése szerint: ,,Az uz|etrész a társaság tagiaira - a társaság saját
uz|etrészét (135. $) kivéve - szabađon átruházhatő.'' A Társaságiszerződés nem taľtalmazazuz|etrész
átruhźlzźsźtra vonatkozó kor|átozást, vagy kizárźtst. A trársasági szeľződés az e|őterjesztés 1. mellékletét
képezi.

A Képviselő-testtilet döntését a Gt., valamint a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény f,s Q\ bekezdése alapján hozzameg.
Kéremaza|ábbihatáľozati javaslatelfogadását.

Hĺ.rÁnozĺ.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet, mint a Baĺka Józsefuárosl Színhź.zi és Kultuľális Nonprofit Kft. többségi
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja ajändékozźs címén Csányi János kisebbségi tulajdonos tizletrészét 250.000,- Ft
névéľtéken.

2. az I . pont alapján felkéri a polgármestert az ajtndékozási okiratok elkészítésére és annak a|źńrásfua.

3. a hatźrozat a|apjźn felkéri a polgármestert a Báľka Józsefuárosi Színházi és Kulturális Nonpľofit
Kft-t érintő cégjogi módosítások a|áirźsára,

Felelős: polgármester
Határidő: l. pont esetén: 20l2. július 05.

f.-3.pont esętén: 2012. július 14.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdźlllkodátsi Ügyosztály,
Bráľka JózsefuárosiSzínhźni és Kulturális Nonpľofit Kft.

Pénztigyi Ügyosztáiy,

Budapest, 2012. július 03.

Törvényességi eĺlenőrzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/ /l,ąľ L
,,,k ,Vĺpł- "74-,-

/Dr.Mész,źlr Erika
aljegyző 20ĺ2 Jtjt 0 5.

?



A kĺemelten ktizhasznú Bárka Józsefyáľosi Színházi- és Kulturális
Nonpľofit Korlátolt Felelősségíí Táľsaság Táľsasági Szeľződése

A 2 0I. 1. 1 0. 1 1 .-i áIlapotna k m egfelelően, a v ź.Jitozásokkal egységes
szerkezetben

Á ruőilosítósak vastag dőlt betíível szedve

Ĺ/ A TÁRsAsl.G MEGAIAPÍTÁsÁNAK cÉ

(1) Egy olyan szeľvezet létrehorisa és miĺköđtetése, amely ľészben áftveszj a Táľsaság

mťikođési tertiletén lévő önkoľmáĺyzauktől olyan közfeladatok ellátását, amelynek végrss&e

a Táľsaság megfelelő személyi és targyí feltételekkel rendelkezik. A Kht. az !990. évi LXV.
tiirvényben meghataľozott telepütési önkoľmányzati feladatok teljesítésében

önkormányzatokJ<al kötött szerződésben foglalt feltételek szeľbt ľészlegesen részt vesz és a

vĺłllďt tevŁkenységet önállóan lĺítja et. A Kht. az |997. évi CLVI. töľvényben meghataľozott

közhasarú szeľvezetként otyarr közťeladatokat hat eL amelyet az önkormányzatnak

tinkoľmányzati feladatként kellene eĺlátnia.

(2) A Tarsaság önállóan az alźbbi közfeladatok e|Látásäban vállal szerepet, mely az 1991. évj

LXv. tv. s. $ (1) bekezdésében a telepiĺiési önkoľmanyzatok feladataként hatáľoz meg:

- azépített és teľmészetí köľnyezet védelme
- aközösségitérbiztosítása;
- köarr{Ívelőđési, tudorniłnyos, miívészeti tevékenység, spoľt támogďása;

2./ A TÁRsAsÁG cÉGNEvE:

BÁRKA JózseÍvárosi Színhĺĺzi. és Kuttuľálĺs Nonprofit Korlátolt Felelösségiĺ Táľsaság

A társaság ľövidített cégneve: BÁRKA (JózsefváľosÍ Színházi) NonpľoÍiŕ Kft.

s; a ľÁnsĺ.sÁs szÉxrm'lYn:

A táĺsaság székhelyeĺ.l.O82 Buđapest, Ültöi ť}t 82.

A táľsaság elektľonikus elérhetősége: noe@bmka'hu
A táľsaság honlapja: www.barka,lru

4./ Á TÁRSASÁG taqiainak neYe:

Józsefraľosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baľoss u 65-67.

Képvíseli: Csécsei Béla
PoIgaĺmesteľ

Csánvi János



An: Erdős Mĺĺĺia
Lakcím: 2133 Sződliget, Attila u. 56-58.

sł,ą rÁnsn*ie rpĺryrrrwspg ronr'
A táľsaság ,,kiemelkďően köárasalil,, szervezetként, hatáĺozat|anidóre jĺitt létro. A társaság
kĺizvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szetvezete pĺíľtoktól fiíggetlen és azoknak
anyagi táĺnogatást nem nyújt.

90. 0 1'08 Alkotómiĺvészet

b./ A tfusasáe egvéb k.ö.zfiasznú tevékenységi körei:

90.03'08 Előadómlivészet
90'02'08 Előadó _ míívészetet kiegészítő tevékenység
93,29,08 Máshova nem soľolható egyéb szőtakoztatás, szabad'idős tevékenység

c'l A táľsasáq tizletszeľií qazdasági tevétenvséei körei:

47 .6|, 08 Könyv kiskereskedelem
47 '62,a8 Ú.jsag-, papíľríĺu - kiskeľeskedelem
5 6' I 0'08 Etteľmi, mozgó vendéglátrís
5 6.3 0' 08 ltalszolgíltatás
58.11'08 K<inyvkiadás
58. 1 3'08 Napilapkiadás
5 B. l 4'0 8 Folyóiľat, idő szakí lđadvany kiađĺísa
58.i9'08 Egyéb kiadói tevékenység
59.1 1'08 Film-, video-, televízióm{isoľ gyiírtiĺs
59' 1 3' 0 8 Fi lm-, video-, televízióprograĺr terj esztése
59.14'08 Fjlmvetítés
59.20, 08 Hangťelvétel készítése, kiadása
68.20' 08 Saj át tulaj donri, béĺelt ingatlan bérbeadásą tlzemeltetése
77 .22, a8 Videokazett a, Iemez k<ilcsö'nzése
74,20,08 Fényképészet
82.99'08 Máshova nem soľolt egyéb kiegészító üzleti szolgáltatás
85.59' 08 Máshova nep.'s.oralt. ęgyéb oktatłis

d'-ĺ A Táĺsaság az L997. évi CLVI. tv. 26$ c) ponda ďapjár az alábbi közhasznú
tevékenységeket kívá:ąj a folytatni.
- kulhmĺlistevékenység,
- kulfuľ.ĺlis örökség megóvasa,
- műemlékvédelem,
. kĺizlrasznú szervezetek szźmára biztosított - csak k<izhaszĺi szewezetek által igénybe

vehętő _ szol gríltatások.



(1) A taľsaság nem zfuj.vkl, sőtĺrĺmogada, hogy cétjának megvalósítasa érđekében az a|apítón
kíviil más is részestilhessen közhasanri szolgźiltatásaibő!. A tfusaság célją hogy minél
szélesebb köľ részesülhęssen aközhasznu szofuĺíItatásaibő|, az ehhez."tĺt'égl' fe1téte1eket
biaosítją és a lehetőséget megteremti.
(2) A társaséęvźi|a|kozási tevékenységet csak közhasznú céljainak rnegvalósítrása érdekében'
azokat nem veszél y eztetv e v é gez.

(3) A Tagok tuđomásul ye!'iŁ hogy képesítéshez kötött tevékenységet - ha önkorm tĺryzati
ľendeletnéI magasabb szintíĺ jogszabály kivételt nem tesz _ csak akkór folytathat a tarsasĘ,
ha munkavállďói, ilĺetve atársasźągaĺ kÓtött tartós polgĺáľi jogi szľ'xződés łapján a tláľsaság
muĺkavállalói, illetve a táĺsasággat kőtött tegalább egy 

- 
olyan személy. van, aki á

jogszabályokban ťoglďt képesítési követelményeknek megĺeTel.

\7 avnitd kijelenti, hogy a tĺĺľsasági szerződésben meghatáľozott tevékenységi körcikből az
ll.*i' koncessziós, vagy engedélýez kötotĽ tevékenýséget nem, vagy csak az engedély

. biľtokában, annak megfelelően gyakorolja a táľsaság.

(4) A tláľsaság éves tevékenységének és gazÄźilkodásának legfontosabb adatait (éves
számviteli beszáĺnoló' köńaszrrisági jelentés) a Józsefuáľosi onkormanyzat hivata1os
lapj ában minden év június 30. napjáig nyilvánossá gtahozzu

(5) Atarsaságiigyvezetője kiiteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséľől, ameiybőI a
taggyíílés döntéseí, vďamint azugyvezetőnek a tláĺsaság tevékenységével, gazdáłkodásával
kapcsolatosan hozott döntéseinek tartalną a döntéslrozatal időpontją á ao''teš haúúya,illetve
az taggyulési döntést megelőző véleményezés során az taggyu|ési döntést támcgatók és

.. eL|eĺuők számaránya (ha lehetséges szeméIye) rnegállapítható'

(6) Á társaság rigyvezetője köteles gondoskođni a:ról' hogy a taggyritési döntéseket és az
tigyvezető döntéseit az éľintettek a dijntést követő 15 napon beltil megkapjäk. Az alapítói
döntésekről és az ügyvezető döľtéseiľől a taggyrĺlés elnöke vagy á\taLa kijelölt tagsa,,łagy a.Łáľsaság íigyverstoje adhattájékoztatást a sajtó képviselői és a nyilvłĺnosság ľészéľe.

(7) Az érdeklődők a táĺsaság mťiködése soriĺn keletkezett iľatokb a a társaság szél.ĺfielyén
betekinthetnet azłY'rőI saját költségĹikön masolatot készítheÍrek, vagy kérhefirek,
amennyiben ez üzleti titkot, vagy személyiségí jogot nem sért. Az érintettek jogosultak a rájuk
r,onatkozó, taĺsaság működése során keletkezett iľatokb ą . íde éľľve a kozhasznrisagi jelentést
is -, a tlársaság szélĺtrelyén betekinteni, saját ktiitségen másolatot készíteni vagy kémí, kivéve
azÍ. az iľatot, iiletve a? iÍatnak azoa tészét' amely más személyre vonatkoző o|yan ađatot,
iizleti titkot Íartalmaz, amelynek megismerésére nem jogosr:ttak.

(8) A k<inywízsgźló cégre, íllefue a könywizsgáló szemé|yére.az igyvezntés a
feliĺgyelőbizottság egyetéľtésével tesz javaslatot a taggyíĺIésnek'

(9) A Tfusaság és annak tagsa között léfuejövő szerződést a szerződés aláirásátót szfunított
haľminc napon beliil a cégbíľóságon a cégiľatok közé letétbe kellhelyezni.

(l0) A Táľsaság aziigyvezető ritjrán köteles az okiľat alfutásätő|számitott harminc napon
belül a cégbíľósághoz - letétbe helyezés céljából - benyujtani azt az okiratot is' amellyel baľki
javfua ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot



7.t

meghaladja. Az ö,sszeghatáľ szempontjaból a két éveĺ belül ugyanannak a személynek vagy

szervęzetrrek nyrijtoĺ juttatásokat össze kelĺ számítani.

(11) A Taggytilés koteles szabát\yratot alkotni avezeto tisztségvisetői, felĺigyelöbizottsági

tagaí es mas,ä legÍöbb szerv ĺ{ltai me$latfuozott vezető állásli munkavďlaLői javadalmazása

*ädi.ĺouk, méŕéklnek főbb elveiről, annak ľendszeréľől. A szabályzatot az elfogadásától

számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe ketl helyezľri' A Taggyiílés kizarólagos

hatáskirébe tartozik a szabá|yzattal érintett személyi kör javadďmazźsőnak (így különösen

dijazasźnak.munkabéľének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megá||apíÍtĺsa. Munkabér

ĺätt a Munka Tŕirvénykönyvéľől szóló I99f. évi XXII' torvény 142/A. $ (3) bekezdésében

foglaltak értendők.

A táľsaság töľzstökéje 93.47o.00o..Ft, afaz Kilencvenhárommillió-négysztnbetvenezeÍ
Foľint, amely teljes egészében pénzbe]i betétbl ál.I.

Soľsz"á
m

Tag neve Tłĺľesbetét (Ft-ban) Szavazatok
száma

íJztetrész
Vo

1, Józsefuáľosi
Önkoľmánvzat

93.220.000.- 93Zf 99,733

2. Csánvi János 2s0.000,- f5 0.267

p.ił ľłnsĺsÁc es,ł. ľłcor ffi

A TöRzsTóxB nrpcFIzETÉsE

A torzstőke teljes egészében mar koľábban a Társaság ľendelkezéséľe lett bocsátva.

A .ľársaság bejegyzését kovetően a tagok jogait és a Társasäg vagyonźrból őket megilletó

hányađot * wlět,e"z testesít -"g. A"oooy mértéltii iizfetrészhez azonos tagsági jogok

ffízödnek. lłr|ji.:J'.

Minden tapak csak egy üzletrésze lehet, ha a tag másik öruĺlló ilz7etrészt szerez meg, eredeti

ijz\etrészeazátvettiizletrésszelmegnövekszik.

AzÍlz]etĺuzek atagok törzsbetétjéhezigazoóĺaka 8' pontban meghataľozottak szerint.

Á TÁ.GoK EGYÉB VAGYoNI SZoLGÁLTATÁSAI

A választott tisztségviselőként végzett személyes közľemťlködést mellékszolgáltatrásként

figyelernbe venni neń 1ehet. A veszeségek fedezésére a Taggyíĺlés pótbeflzetés-1elj.esítésére

ko.tetezheti atagokat, Azegyes tagokat1erhelő pótbeťlzetés méĺéke nem haladhĄamega

8./
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törzsbetét 3 %-át,. A tagok felelössége a Tríĺsasággď szemben a töľzsbetétek szolgáltatasára és
egyéb vagyonĺ hozzźtjálrulásľa teľjeđ ki. A Taľsasag ktitelezetts égeiérta tag nem ňlel.

A TÁG Üzr,rľnÉsZENEK ÁľnurrÁzÁsĺ
(1) A tag uzletészéta Táľsaság báľmelyiktagjára szabađon átrĺńäzhatja.

(2) Az tizletr ész ttllhétzźsĺíhoz írásbeli szeĺződést kell kötni.

(3) AŽ tŁletľész csak átľuhiízás, a megsziĺnt tag jogutódtása és ö,röklés, valamint ahź.rzastźľ;si
kČizös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyĺĺlés hozzájźtu!ása
sziikséges.

A TAG I\rYERESEGRE vALo ĺoc,ł
(1) A Táľsaság fennďlása alatt atag az ĺáJtala teljesített vagyoni hozzáljaruliäst a Trársaságtól

nem követelheti vissza' a Társaság számviteli jogszabá|yok szerint számított adózott
eľedményének a taggyűlés általi felosztasára nem tarthat igéný. oszťalékľa a tag nenr
jogosult. A tevékenységbő1l származó nyereség a Taĺsaság vagyonát gyarapítja.

(2) A Taľsaságnak a töľzstőke fedezéséhez sziikséges vagyonábóI a tagok tészéte Íizetést
teljesíteni - a ĺneliéksz-o|gćitatáséľtjárő díjazást, és a törzstőke leszállítást kívéve - nem
lehet.

(3) A veszteség pótlásłíhoznem szrikséges pótbeťrzetéseket a tagoknak vissza kellť:ľ:etni.

A közhaszrú szervezet a gazdálkodasa soľĺín eléľt eredményét nem oszthatja fe|, azt a jelen
okiľat szerínt meghataľozott tevékenységéľe kell foľdítani.
Ha a kĺĺáaszrui szeľvęĺ.et az źilaÍnhtlzrartiás ďrendszereitől támogatásban részesül, a
szerződésben meg kell hataľozĺli a tamogatassal vďó elszámolás feltételeit és móđját, illefue
azigéĺybe vehető támogatásí lehetőségekről országos napilapban a közvéleményt tájékoztatni
kell.
A ktizhasznú szervęzet - a bĺáľki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgráltatások
kivételével _ felelős sznmé|yt, támogatőt, valamint e személyek hozłÁtaĺtozőját cél szerinti
juttatasban.nem ľészesítheti.
A köz,haszĺtú szeľvęzet bánnely cél szerinti jutiatást a taggyulé.s jóváhagyásával
meghaüározott renđtaľtás szeľinti páLyźnathoz ktĺtheti. A pźůyázat nem taľtďmazhat olyan
feltételeket amelyekból'-.äZ ÔS€t összes körülményeinek méľlegelésévę.l _ megáilapíthatő,
Íĺogy apá|yázatnak előĺe meghatározott rryertese van, vagyis színleit pźiyázat.

ĺ1./A.TÁGGYŰL!9g

(1) A taggyiílés a Tĺírsaság iegfőbb iranyÍtó szerve, amely a tagokból, illetve képviselőbőI all.
A taggyűlést legalább évente €gyszeľ össze kell hívni. A taggyiilés nyilvános.

(2) A taggyťiiés akkor hatáłozatképes, ha a töľzstőke 75 o/o.a képviselve van. Ha ataggyí|és
nem volt haaľozatképes' az emiatt megismételt üaggyiĺtés az eredeti napirenden szeľeplĺ5
Ĺtgyekben a jelenlévők ĺáltal képviselt törzstőke, úl. szavazati jog méľtékétöl filggetleniil
hatarozatképes.



(3) A taggyulés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény
a taggy{Ílés kizárólagos hatásköľébe utal'

(4) A taggyíilésen a tagot erre rneghataĺmazott személy is képviselheti- Nem lehet
meghatalmazoĹĺ az ügyvezetö, a cégvezető, a felrigyelő bizottság tagsą valamint a
ktĺnywizsgáló.

(5) A tageytĺlést az ügyvezető vagy a Feltigyelő Bizottság hívja össze.

(6) A taggyutést a Taĺsaság székhelyéľe, i7|. az ĺigyben eljáró ügyvéd irodájába lehet

összehívni'

(7) A taggyűlésľe a tagokat a napirend közlésévęl kell megbívni, a meghívók elkiildése, és a
taggyiĺlés napja között legďább 15 napnak kell lennie. Azigyvez.ető jogosult ataggytůésí
meghívóban olyan másik taggyiílési iđöpontot megjelölni, amely időpontban a taggyúlés .

amennyiben az eľeđetí taggyulés a megjelentek számaľa tekintettel nem lenne hatáľozatképes
- a meghívóban szereplő napiĺendek vonatkozásában a megielentek száĺmátta tekirrtet nélkul
mínden tagranézve kötelező erejiĺ hatáľozaÍothozhat. Az eređeti és a másik taggyu|éskezđő
időpontj a k<i zött |egaltbb 1 óĺának kell eltelnie'

(B) Báľmety tag jogosult az źltala megjelölt napirenđi kéľđés megtaľgyalását kéľni, ha
javaslatít a taggyÍílés előtt tegalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.

(9) A Táľsaság legfőbb szerve az üléséľe szóló meghívókban nem szereplő kéľdésęket csak

akkor tłĺľgyalhatja meg, ha az ülésen val'amennyi tag jelen van és egyhangúlaghozzźtjáni a
napiľendi kérdés megtáľgyalásához.
(to) Ha a taggyiílést nem szabíĺyszsrĺlen hívták össue, |łatÁrozatot csak akkoľ hozhat, ha

valamennyi tag jelen van, és a taggyütés megtaĺtása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

(i 1) A tagok jogosultak a száĺnviteli törvény szeľinti beszímoló elfogađásárő|', és az adózott

eľedmény felhaszrrálásćtő| hozarlđő hatfuozatokat kivéve taggyiilés taĺtása néIkül is a

hatáľozni'

(l2) Az iilésen kívtl javaso\t hatfuozat tervezetét - ha a taľsasági szeľződés ennél ľövidebb

hatĺíridőt nem állapít Íneg - tizenöt napos liatariđő kitűzésével íľásban kell a tagokkal közcilni,

akik szavaza1lkaĹíľásban adjak meg. Ahat*rozptot az utoIsó szavazat beéľkezését követő

napon kell meghozottnak tekinteni. A' szavazćs eredményéľől a tagokat az utolsó szLyazat

beérkezését követő nyolo napon betül az igyver-ető Íľásban tźtjékoztat1a.

(13) Ha bármelyik tag nem szavaz' akkot azt, úgy kell tekinteni, hogy a sravazästó|

t''tó"kodik, és ennek megfelelően kell figyetembe venní a szavazás eredménye

megállapításĺánal.

(l4) A|?' Ĺigyvezető megvalasztása a Taggyi:|és % szőtöbbségíí hatźaozatźxal történik oly

ňółoo, hogy az ĺigyvezetó személyére nem kötelező a ptl|yázat kikása. Amennyiben a

Taggyűlés 
-ptĺyánat 

kiíľása melletĹ dönt, a pźiyäzatol<at a Magyar Szinbáa Täľsaság, a

ľĺeśŻr oľszĺgos Színészegyesiilet (vagy azok jogutódszervezetei) szakvéleményével

kiegészítve és azok javaslata alapján bfuá|ja eI.
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(15) A közhasznú szervezstmiíködésének, tevékenységének és gazdálkodásrínak legfontosabb
adatait, beszámolóját annak tarta|maszerint a Józsefuiíľosi tnkórĺnányzat hivataloš hpjában,
iĺlętve a kulturális tfucabivata|os lapjában tesziközzé évente egy alkalommal.

(1)Á társaságigyvezetőjévé a TaggytĺIés egyhangúan Seľess Zo|ttn(sz.: Kiskunfélegyháza,
1962. május 2I. anyja neve: Zahorecz Anna) 6000 Kecskemét, Balaton u.28. szím a]atti
Iakost v él|asĄa 2009. november 1? -til 20 l 4' novembeľ 1 7-i g.

Q) Azigyvezető azlťlgyvezetés köľében önáÍlóan jogosult eljarni.

(3) Az iigyvezető, amennyiben késöbb más taľsaságban is vállalna vezető tisztséget, tryy afĺ
előzetesen köteles a tttrsasźtgtuđomásáĺa hozni.

(4) Aztig;vezetö tuđomĺísul veszi, hogy:. nem lehet a táľsaság iigyvezetője az, akit bťĺncselekmény elkÓvetése miatt jogeľősen
szabadságvesztés-bĺintetésre ítéltek, arníg a btintetett eIőélethez fiĺződő hátranyos
jogkövetkezmények alóI nem mentesĺiit.

- akit vďamilyen foglďkozástól jogerős bíľói ítéIettel eltiltottď<, az íté|et hatäúya alatt az
abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági tríľsaságban nem lehet vęzeto
tisztségviselő.

. Akit jogerős bíľói ítélettel averstö tisztség gyakoriĺísátóI ęltiltottak, e tilalom hatá|ya alatt
nem lehet veretó tisztségviselő.

. a gazdasági társaságnak a megsziintetési eljáľás soľán való töľlését követő két évig nem
lehet más gazÄaságí táľsaság vezętő tísztségviselője az a szeméIy, aki a töľlést mege!őzó
évben a t<ĺrléssel megsz{ĺnt gazdaságitaľsaságnál vezető tísztségviselő volt.

- avezetó tisztségviselő - a nyilvánosan működö ľészvénfiársaságban valő részvényszctzés
kivéielével . nem szereztret táľsasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos
tevékenységet is folytató más gazđálkodó szeľvezetben, továbbá nem lehet vezetó
tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdźikodó szervezetben,
kivéve, ha en, az éťłntett gazdasági táľsaság tarsasági szpvndése (ďapítćl okirata,
alapszabálya) lehetővé teszi vagy a gazÁuägitarsaság legfiibb szerye ehhezhozrÁjćru|,

- a vezet(i tisztségviselő és azok kozeli hozł'ätaĺtozója [Ptk. 685. $ b) pont] nem köthet a
saját nevében vagy javétta a gazdasági tiáĺsaság tevékenységi kĺjľébe tartozô ügyleteket,
kivévą baezt atáľsaságí szľ;rzőđés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi'

- a gazđasáĺgitőłsaságvezetiĺ fisaségviselóje és közelihozzÁtaľtozója [Ptk. 685. $ b) pont]
ugyanaĺnál a társasĺígnĺíl a felugyelő bizottság tagsáva nem vłilasztható meg

- a közhasznú szervęzst megsz(ntét követő két évig nem lehęt más közlraszru3, szeruezet
vezętő tisztségviseLője az a személy, aki olyan kłizhasanú szervezetnéI töltött be - annak
megsziíntét megelőzó két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az ađőzás
rendjéľől szóló töľvény szerinti közĺaĺtozźsätnem egyenlítette ki

- a k<jzhasznű szewezetet elözetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejťileg
más köáasznú szerĺĺezeÍnél is betölt.

(5) Az ugyvezető a meghatározott határidő elteltével újľaválasztható és az alapíto ä|ta|
báľmikoľ visszahívható.

(6) A tátsaság alka|mazotÍaifelett a munkáltatói jogokat azvgyvezető gyakorolja'
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13./ A B.ELI}GYELo BIzpTTsÁG

(1) A feltigyelő bizottság ellenőľzi a Tĺáľsaság tigyvezetését, valamint a Tláľsaság miĺköđését
es gazdálkođasát. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést, a táľsaság
munkavrĺllalóitól pedig tĄékoztatäst vagy felviIágosítást kérhęt, a tárasäg könyveit és iľatait
megvizsglĺlhatja, illetőleg szakéľtővel megvizsgálhatja.

(2) A felĺigyelő bizottság köteles megvizsgálni az a|apítő elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

(3) Ha a felĺigyelő bizottság a közhasmú tevékenység folytatásnak feltételeiről kötött
szerződęs megszegését észleli, köteles errő! az Alapítót haladéktďanul értesíteni'

(4) A ťelügyelő bizottság évente legalább e1ysz.tÍ ülésezik.

(5) A fetiigyelő szeľv köteles az iĺtézkeđésre jogosult Alapítót Ííjékofraffii és az Alapító
döntését kéľni, ha aĺľő| sr-ercztudomást, hogy

a) a szervezet miiködése soľarr olyan jogszabálysértés vagy a szeÍvezet érdekeit
egyébként súlyosan séľtő esemény (mulasztás) történt amelynek megsztintetése vagy
következnényeínek elhárítĺása" illetve enyhítése az jntézkeđésre jogosult Alapító d<intését

teszi sztikségessé;
b) a vezető tísztségviselők felelősségét megalapozó tény merü[t fel.

(6) Ha az ana jogosult szerv a törvényes mÍÍködés hetyreállítasa érđekében szĺikséges
intézkedéseket nem teszi meg, a feliigyelő szeÍv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ťeltigyeletet ellátó szervet.

(7) A felügyelő bizottsag tagJajn^k száma 5 fő, akik maguk köziil elnököt vét|asztanak, A
feltigyelő bizottság tagjai tevékenységiik ellátásáéľt tiszteletdíjban részesülhetnek.

(8) A feĺiĺgyelő bizottság tĺtését az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság hatáĺozatképes,ha
mindegyik tz gÍ a j el en van. Határo zatait e gyszeríi szótobbsé gge| hozza'

(9) 
^, 

első felügyeiő bizottság tagjaít a taľsasági szerződés jelöli ki, hatćtozott idötartamľa
nz:7a|, bogy tagjait az a|apítő bármikoľ indoklás nélkĺil visszaluvhatja'

(10) A felugyelő bizottsag tagaítudomásul veszik, hogy
. nem lehet a táľsaság vezető tisztségviselöje az, akit bűncselekmény elkövetése miatt

jogerősen szabadságvesztés.büntetésre ítéltet amíg a büntetett előéIethez fíjződő
hátľányos j ogkövetkezmények ďól nem mentesiilt.

. akit valaľnilyen foglďkozastól jogerős bíľói ítéleĺel eltiItottďc, M' itélet l:.e'tćllya a|att az
abban megjelölt tevékenységet folýató gaz-dasági tĺírsaságban nem lehet vezető
tisztségviseiő.

- Akit jogeľős bíĺói ítélettel avezető tisztség gyakoľlásától eltiltottak' e tilalom hatálya alatt

nem lehet vezető tisztségviselő.
a gazđasźĺgi táľsaságnak a megsaintetési eljaľás soľán vali torlését követő két évig nem
lehet mĺás gazdasägtr taľsaság vezęto tisztségviselője az a szeméIy, aki a törlést mege|őzo
évben a töľlessel megsztĺnt gazđasägi taľsaságnál vezető tisztségviselő volt.

- avezętő tisztségviselő - a nýlvánosan miíköđő részvénytĺírsaságban való ľészvényszetzés
kivételével - nem szeręzhet tfusasági ĺészęseđést a gazdasägi táľsaságéval azonos



tevékenységet is folytató más gazđálkodó szervezetben, továbbá nem ĺehet vezetłś
tisztségviselő a társaságévď azonos tevékenységet is végző más gazđálkodó szeľvezetben,
kivéve, |n ezt az éintett gazdaságs tĺírsaság táľsasági szętződése (alapító okirata,
ďapszabálya) lehetővé teszivagy agazdasáLg}taľsaság legfőbb szerve ebhezhozzájátuI,
avezető tisztségviselö és azok közeli honéÉartozoja [Ptk. 685. $ b) pont} nem köthet a
saját nevében vagy javaru a gazdasägi taľsaság tevékenységi köľébe tartoző tigyleteket,
kivéve, ha ezL a tĺíľsasági szerzőđés (alapító okira! a|apszabćůy) kifejezetten megengedi.
agazdasági társaság verstó tisztségviselője és kozeli hozłźiartozoja [Ptk' 6s5. $ b) pont]
ugyanannál a tráľsaságnál a felügyelő bizotság tagsánánem váIasztható meg
a munkavállalói képviselet kivételéve| a gazđasági táľsaság munkaváilalói nem válhatnak
a feltigyelő bizottsĘ tagtráxá
a ktjzhasznú srewezet megszrintét követő két évig nem lehet mĺłs közhaszĺŕt szeruęzęt
vezetö tisztségviselője az a személy, aki olyan kĺizhasznú szetvezetnéi töItött be - annak
megszíĺntét megelőző két évben legalább egy évig - vezeÍó tisztséget, amely az adőzás
rendjéĺől szóló törvény szerinti köúArtozásźlt nem egyenlítette ki.
a vezető tisztségviselő, illewe az ennek jelö1t személy köteles valamennyi éľintett
közhaszli szervezetęt ęlőzetesen tĺájékoztatni arrói, hogy ilyen tisztséget egyidejiíleg más
közhasznú szervezefirél is betölt.
nem lehet a felügyelő szerv elnökę vagy tagsa a táľsaság tagją valamint az a személy, aki
a közlrasznrl szeľvezettel a megbizatrísłán kíviili más tevékenység kifejtésére iranyuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésĺe irrĺnyuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik, aki a közhasznri szervezet cél szerinti juttaüásából részestil -
kivéve a báľki ĺáItď megkötés nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli szolgriltatásokat, és a
tĺĺľsadďmi szewezet által tagjanak a tagsági jogviszony a|apjannyújtott, létesítő okiľatrak
megfeleló cél szerinti juttatást -, illetve aki a fenti személyek horuźúartozója.

(11) A felrigyelő bizottság tagsai:

\J Név: dľ. Feręncz oľsolva
Anyja neve: rĺ.ĺkos Ilona
LakcímE:1088 Budapest, Puskin u. 24'

2.l Név: Szilfuyi Demeter
Anyja neve: Giczi Máľůa
LakcÍme:1029 Budapest,Iľányi Dániel u. 8.

3./ Név: Szabłí ĺ,Äii"t
Anyja neve: Magyaľ Eľasébet
Lakcíme: 1035 Budapest, SzéI n 17. Wa36.

A felügyelő biz-ottság tagjainak megbízźsa2010. decembeľ 9. napjátóI (Szabó Eľuébet esetén
2011, október 11-tőĘ 2015. május 31-ig szól'

14.i Ą KoI\IwvIZsGÁLo

(t) A tlársaság kĺinywizsgłílójának megbízása2O11. junius 1,-tőIf}I4 május 31. napjáig szól.
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(2) A Łĺľsas4e ki'nwvizsgá1ój.ą;
Kerek Auditor Ktinyvelő, Pénztigyi Tanácsadó Bt.
(1223 Budapest, Vilnos u- 13.)
cégi egyzększam: 0 1 -06 -277 803
MKVK:002198

A könvwizsqálatért felelős személy :
Név: Major Miklósné
Anyja neve:Píntér Juliaľrna
CimeL2f3 Budapest, Vilĺnos u. 13.
Nyilvántarĺási szam: MKVK00639 1

(3) A könywirsgáLő cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
feliigyelőbizott sĘ egyeÍéľtésével tesz javaslatot a taggyĹĺlésnek.

15./ A gÉGJEqYzÉ$ MoDJAi

A taľsaság cégiegyzése alĺ:ként töÍténit hogy a taľsaság iratain a tfusaság képviseletéľe
jogosult az iratokat a gazdasági tráľsaság cégneve alaÍt_ a hiteles cégaláíľasi nyilatkozatanak
megfelelően _ saját névaláírásával öruállóan látja el.

I í./ A rÁRsAsÁG MEG$ZťJNESE

Ha a Tarsaság jogutód nétkiil satnik meg, úgy 
" 

1il16"á'sok kiegyenlítése után a tźtrsaság

tagia(i) ľészéľe csak a ĺnegszťĺnéskoľi saját tőke ĺĺsszege ađható ki' legfeljebb a tag(ok)

vagyoni háĺyadának teljesítéskoľi értéke erejéig. Amennyiben a jogutód nélküli megsziínés a

taggyiĺlés döntésén aĺapul, úgy jogosultak a fentiek szerint megmaľadó vagyon sorsät illetően

- a tarsasági szerzőđés módosítása útj'án - is ľendelkezni. Ilyen ręndelkezés hiányában a

Cégbíróság a megmaradt vagyont a Tĺársaság lĺözlrasmli tevékenységével azonos vagy ałlhoz
hasonló kiizerdekii célľa foľdítia.

1 7./ EG YÉ B RE N.D E LKE z És E K :

Jelen tarsasági szerzőđésben nem szabályozott kéľdésekben a gazdasägi táľsaságokľól szóló
2006. évi Iv tv., és a közhasznli szenĺezetekről srslő |'997. évi CLVI. törvény rendelkezései
az irányadóak

A fenti táľsasĺágÍ
ellenjegyzem:

szerződést ä változĺísokkal egységes szerkezetbe foglaltam és

Euđapest, 2011.11.16.

CZ'EL Ugľéĺli lľoda
dľ. Czél István

VvýiĐ| {R#ĺ}ł
ipb/á:1:i$JyVéd

Capes'i, L)ol6os u.'i
ĺ/B ép. |ll.6.

ĺ'126 Buđapesf, Dolgos u.2.


