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Képviselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Az RFV Józsefuáros Kft. elkészítette a 20II. évi mérlegbeszámolojźi (egyszeríisített éves
beszámoló mérlege, egyszenísített éves beszámoló eredménykimutatása és kiegészítő
melléklet számviteli szabá|yok szerinti szükséges tartalommal), melyet a fliggetlen
könywizsgáló i j elentés tervezettel egyĺitt kíván előterjesaeni.

A 2011. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérleg (1. szdmú melléktet) szerint az eszközök és

forľások egyezo fiíösszege 479.040 eFt, a mérleg szerinti eredmény - 472 ęFt. A 2011. évi
műktidés nagyobb problémrĺktól mentesen folyt és a viĺrakozrásoknak megfelelően alakult. A
veszteséget avärakozźtshoz képest kicsit magasabb működési költségek okozták. A veszteség
rendezésére javasolja a tźrsaság az E-Star Altematív Nyľt. tag ńszerő| engedményt kérni,
ezze|rendezni a saját tőket is.

Az e|őteqesztés 2. suźmú mellékletétkepezi az RFV Józsefuáros Kft. 2011. évi egyszenísített
éves beszámoló eredménykimutatása és annak kiegészitő melléklete, 3. szúmú mellékletét
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A napirendet _yl|tlzźń ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadasához eKyszęru/minősített
szav azattobbs ég szĹiks éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszotgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határo zati jav as|at a bizottság szźlmźlr a:

A Városgazdálkodasi és Pénzüqyi Bízottság/ Humánszolgźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnekazelőtęriesztésmęńárrva|ását.





qedig a vagyonkeze|t eszköz|e\tár, amelyben szereplő eszközökľe vonatkozóan a Kft.-nek az
onkormányzat, mint tulajdonos felé kötelęzettsége áll fenn, amely kötelezettség a|apján az
eszközöket vissza kell szolgáltatni a futamidő végén.

A BDo Magyarország Könyw:zsgá|ő Kft. által készített fiiggetlen kĺinywizsgálói jelentés

tervezet szerint (4. saÍmú melléklet) a Társaság egyszenĺsített éves beszámoloja a számvíte|i
törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően készĹilt ę1, a
Tráĺsaság 20Il. decembeľ 31-én fennálló vagyoni, pénnlgyi és j<ivedelmi he|yzetérol
megbízható és valós képet ad.

A FelĘyelő Bizottság 2012. május 25-éntartott ülésén, egyöntetűen elfogadásra javasolta a
2011. évi beszámolót és elszámolást. A FelĘyelő Bizottság jelentése és az ülés jegyzőkönyve
az előterjesztés 5. saźmú melléklete.

Mindezek a|apján kérjük az e|őte4esztés 6. szómú mellékletét képező nyíIatkozat a|źĺräsźt,
mely tartalmazza a 20|I. december 31-ével zfuődő lü,zleti évben mérleg szerinti veszteség
rea|izá|ásźú. valamint az onkormźnyzat avá|Iakozás folyatásaĺólszótó nyi|atkozatźú..

Az RFV Józsefuáros Kft. társastryi szerződésének módosítása szĹikséges, melyet indokol,
hogy a könywizsgáló tekintetében adatvźitozáss következett be (táľsastlgi szerződés X.
fejezete), a társaság cégegyzése a cég napi múködésének megkönnyítése érdekében önállóra
vá"|tozzon (társasági szęrzőďés V. fejezete) valamint az ugyvezetők összeferhetetlenségének
ijraszabá|yozása (tźrsasźlgí szerzodés IV. fejezete). Az előteľjesztés 7. szdmú mellékletét
képezi a módosítasokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzódés, melyben a
módosítdsok ddlt, félkövéľ betűítípussal jeliikek.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2)bekezdésén, a 3712003. (VII.07.) önkormányzati ľendelet 21. $ (1) bekezdésén, valamint a
gazdasági tĺíĺsaságokról szóló 2006. évi IV. törvényen alapul.

Fentiek alapjáĺ kéręm az a|äbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület, mint az RFV Józsefuáľos Kft. ttibbségi tulajdonosa úry dtint' hory

1. elfogadja az e|őterjesztés 1. és 2. számu mellékletét kepeza, az RFV Józsefuáros Kft.
20ll. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő
mellékletét a BDo Magyaroľszág Konyvvizsgá|ő Kft. źita| jovthagyott fiiggetlen
konywizsgálói jelentés tervezet a|ap1án, mely szerint az eszkłlzřck és forľások egyező
ftíösszege 479.040 eFt, a méľleg szerinti eredmény -472 eFt.

2. a RFV Józsefuáros Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjai közott
szerepeljen a Társaság tőkehelyzetének rendęzése és a t<!ľvényes mtĺködés feltételeinek
helyreállítása.

3. elfogadja az RFV Józsefuáros Kft. 2011. évi beszámolojához tartoző, az e|őteqesztés 3.

mellékletét képező, vagyonkezelt eszközĺikkel kapcsolatban a társaságot terhelő és az
Ollkormźtnyzat, mint jogosult javára kimutatott kotelezettséggel kapcsolatos
dokumentumot.





4. elfogadja az RFV Józsefváros Kft. f}II. évi beszámo|őjähoz tartoző, az előterjesztés 6.

mellékletét képeza,vá||akozás folýatásának elvét megerősítő dokumentumot.

5. elfogadja az előterjesztés 7. mellékletét képező, módosításokkal (cégjegyzés módosítrásą
ĺisszeferhetetlenségre vonatkozó rendelkezés beiktatása, könywizsgáló adataiban
bekövetkezettvá|tozás átvezetése) egységes szerkezetbe foglalt táľsasági szerződést.

6. ľellra|'alrlrzrz'f,d, uL ollktlruľfulyzat képvisęletéberl eljáľó tulajdorrosi képviselőt, hogy az
RFV Józsefuáros Kft. taggytĺIésén az 1-5. pontokban meghatározott döntését képviselje
és a szükséges dokumentumokat a|źftja'

Felelős: 1-5. pont esetén polgáľmester
6. pont esetén az onkormtlnyzati tulajdonosi képviselő

Határidő: 1-5. pontok esetén 20|2.jú1ius 19.

6. pont esetén az RFV Józsefuáros Kft. következa taggyl|ése

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: RFV Józsefváľos Kft., Gazdálkodási
Üryosztáty

Budapest, ZlIz.július 06.

SoĺĎs Csaba
iigvezető

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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Kicgészítő ľnetléIĺI'et a 20lI.. évÍ beszá.nlolóhoz

Á. Áhelĺ{aos ielĺegň kĺęgászítések

t. TÉmapag beęutgtása

I.l. Cég neve: RFV Jĺizsefoáros SzolgáľÍató Kíi
1.2 Cég ľovidített n*vę: KFV.' Jĺ5zseÍ}łtĺos Kfi
ł .3 Alakulas í'dőpon{ia: f0Đ7 .{7 -26.
ĺ.il Bejegyzés kelĺe: 2CI07.08.27. A ľ.öváľosi Cegbíróság áľtď.
1 .5 Cégiegľzékszám: 0l -09-8845 l 5

ĺ'6 Ksi{ szjm: l4s09222-3530. l 13.0l
|.7 legyz"elt tŐkéje 3 mitlió Ft. ĺnrĺ teljes egeszében bęĺŤz*tésre keľülĺ a banksz.iĺnlaľa

a ĺultjdonosok ĺĺIial-
1.8 Kft ĺulajđonosaí:

Bu.dapestF:ÖváľosJózselYaľĺrsÖnkormárlyzata sfa:?a7.at!aĺány30%

töW,sbetétaľány-: íl%
E*Star A[tematÍv Eneľgiaszo|gáttatĺl Nyrt.

tiirzsbetÉt aĺáĺy : 49"/ł

1.9 
-'ľáľsaság székľnlye: i t22 Btlĺ|apest. Szjkács u. 29.

saavďlati łrźny 7{f/,ĺ

| .l0 Cég kćpviselĺĺinek ueve' akĺk a beszanro.li aláíĺására jogosult:

Soós Csaba (an.: 
.ľelrresr,áľi Kláľa)

Lakcínle: ĺ03s Budapeĺ,I{ĺĺngakĆiz l. E. ép.

Pölc.zman Ákos: (an.: Sĺsgö K^aĺaĺitt}

l,akcíme: 2|31 cöd- HiviľĘu.5.

l.l l .Ąđoszim: ru0a92ff.4'43
1.l2 T.wékenységi kÖĺ{ik:

. 353Ü'Ü$ gózel|átás' lćgkondiciona.tás (főtevékenysćg}

- -i3l l'08 FéÍnfeldotgozási tenĺékłaĺítása
- 132?- '08 víz.- gáz-, fiĺtés., léglondicionáló szerelés

?t20'08 MiÍszaki vĺxgáIat, eleü}zés

68 2 0 
. 
08 sąi át ulajđon Ą berelt fu gatlan bffi eadas a, üzemeĺĺetése

. 3]l2'08 lparí gép, bsĺell.dezésjaÝítása

. 33t4.08 lparĺ villamos gép' bercndezesj*vĺtĺása
4l l0'08 Épiiteĺcpítési pľojekt szeľvezésc
4f? 1', 08 Folyaĺlćk szállÍlására Śzftlgáló kČĺämil épjtésę

. 4T22,a8 Elektro.mos. hÍradás.ĺecl1níkai cctú közmű építése

. 4312.08 Érlíĺésí ĺerüłet előkészítése

4J?9'Ü8 Egyéb épji|etgipész.etĺ szeľelĘ 
'

4332|08ÉpüIetasztďos-szeľkezetsz.e.ľelése

. : 4525.s3 Egyéb speciáJis szaképÍtěś .

6.209'Ü8 E gyéb infoľm ácíó-tectĺlol6.giaĺ szolgálttés.

- 71]lf l0.8 nléľnöki tevéksnyse$ mlÍszakĺ tanácmdás..



Á tevékeny.ség ľtĺviđ bemutatásal Ä taľsaság tagiai a tíiľsäságěĹ ar:a1 a céllał hoziák léte,
hog.o a Budapest Jóaqe,fráľos í}nkonrrányr-at irĺézményeinek eneĺgetikai-' ffités"'

rxelegvízel|átás kolszerűsítését ntegvalósĺŁsa, lrogy ezzel ellensťrlyor.r.,łł á ren<lszeľes eneryia
áľemetések haułsaít. Ennek éľde.lĺében a Ífusáság kĺ.ifsö ĺ'ai]alkozók bevonásával aszindíkäĺrsi
szeľzódésben faglaltak szerint a szĹikségcs koľszen1síte$eket a r'agyonkezelesbe átven
eszĺiĺjzökölr r,égrehajĺotta. A vagyonkez.elósi szeľződés fÜ07. jłilius 24ćrr keriilt aláínłsľa' A
vegyo*lĺez-ełésre łĺtr'ett esz*ŕizok éĺékelćse ttiggeĺlen szakeĺö álľal a t'-ag}'oÜŁezęlésĺ

ĺevékerłységmegkez.'désétłne-qelőz-ĺjenmegtörtćnt.
ĺ\ r'agyonkezeié,sbe átr,eii eszktizök- leírási iđőtarĺama 15 ćt'-

Á uíľsasag ĺłlta| a mérĺegbeszámĺllĺ5 elkészŕtése soľalt a|kalmaz.on módsz"erek kđveÍték a

Sziľnviteli Törvény előírásait.

?. Szfunviĺeli politika fiibb r.onásąi

A rarsaság kÜnyr.'eit és nyilvánĺart.ásaiĺ a 100Ü.ćł.i c. Szĺłĺnviłeli t.Ön'ényben

ľreg}ratŁ{Íoz.Đtt łrlapctr'ekhet összlmngbaJl \Ję.zgĺi.

;ł. táľsaság * számr'iręIĺ politÍkĄiában ĺiigzĺtette értęĺĺelési eljfuásaiĺ. mirđszeľeit'

^Ązegyszeľüsŕtettevesbeszrfu nolóÍaľlalmazłĺ,l

. rnÉľl€B

. .'A'' ripusli (tisszkö|tseg e}jánís) eľedmény, kimutaĺás

- kieg.ćszítőurelĺéklet

.Ą ĺáÍsa5Ękönyvvizsgálija; BDo Magynľĺlľszág Ktĺn1rľizsgálo Kft. (ĺlyt szaľll: ?587)
Kcĺnywĺzsgá'lói szoigäitaĺĺŁstvĘző EeYe: Janda szilvia(nyL s.ĺánr: Ü05ý24)

h"Önywiteliľzolgáltatá-s.vég{^ffi 
T,Jtffi Häťľ-.

lł'egisztrálási számľ l 53005

Á mérleg fbrclulonapja: 20t t. decombeľ 3l.. ľuĺeil.gzá.á" itlitponüa: 2ÜI2. májůs 2a'
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Beľbkĺęteĺt ęszk öze5k:
. Imnateľiálĺs iavak csoIpaľtjan bęľĺiÍ a 1,ągýoni éĺékiljogokat és *2ęl|enrí

termékeket hiáľom év alaĺt ĺtjuk Ie
- Táľgyi ęszktizłik: Á, táľsaság a Szvt.ĺv-nsk megfelelően aÍárgyÍ eszkĺizgket

ęyediteg éľtékeli.
ÉtékcstĺkŁerce e]szfu nalása:

f-l

- Á- ĺs0.ooo pt bąvęnzesi éľ.Éé& ďaüi largyi. eszkśzőkpt
htuz"nólatbą vételkoľ:eg}' össiłegffi snĺľnoljnlc e|.
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- Á 100"000 ľt beszerzesi éľék fclęttĺ táľgyi eszŁözók eseÍében trinęIźľis

|eírasi modsreľt al kalmazunli
. AmoľłizáciÓ elszĺánolasa idöaľan-yosan havonl,a töľténik.
. Nem szánotunk el éľtékcs{iklĺeuési leĺľási telek. és képz{imilvészeti

alkotások trtán
. Fĺĺ a |aľĺnsair .sz.*|gá|o ĺáľg"vi eszkĺĺr piaęi ęrtékę jelentősen meghĺla{ia az

gdott es'lĹöznek a r,isszaínĺs uiáni könyv szeľint érĺékét. a píaci é*ék és a

visszaíľás utárri ktiny'v seeľinĺi éľték köz6tü különbijzeĺ a mđrĺcgben az
eszkiiz.ôk kőzött éľtékhelyesbĺtésként. a saját tőkén belfil ćľtekelési

fŹrtä}élckéut kel I kimutatni.
- Anrennyibelt a?, ęszközłik nem taľiósan szntgál.iak a vállalkozas

ter'ékenpégét az,okĺrt ĺátrnin,ősítj iík forgóeszközzé.
- Terven ťetiili éĺĺđkcsrkkenést Łclĺ az ímnrateľĺátÍs jószłłgnĺíl. a táľgyi

eszköznél el*zá'nolni akkoľ'.lta' az immateľiálĺĺ jószág. a tärgyi eszköz {řde

.aem ór{ve a beruházást) kŐryv szsľhlti értéke tartlsarr és jeJentósen

n.lagasabb, mÍnt P.zen eszktiz piaci értéke.

- ĺ\mennyĺben az eszkÔzĺík kőnyv szeľinti éÍtéke ďacsonyabb ezę1l ssdűjzök

eľedeti bekeľĺilési éltékénél ćs az alącsonyabb éĺéken vat* é5t'ékelés o}ĺai

ntáľ uem. illeľvs csak ľđszben áIlnak fenn. a ĺeíľlÁĺoket meg ket| szu]ntęhrÍ, a

nreghízhetó éÄ valos összkep éľdękében * *z ese*ŕia Piaci éťékÉre' vissza

k,llt értđkelni {r.i ssz.a Ín{s).

'Táľsaságunk a vagyonkezeli esz.ktiz.tĺk ęsetÉbeĺ a bćľleti szt'ľz*dils lejĺíľata

ĺctóporrtjában váilrató nettó értćknek ulegfelelö összeget állapitja Íneg af
ęszĹłi'đt escÉibęn" mint maľĺrdván}'ćľtćk. A táľsasági adó kalkulácÍó sołin
ezen beáIlĺtás jelcntös e|tóľest clkoz a Tár.sasági adó ton'ény szcrinti és a

$zĺĺml,ĺtelí töľvény szeľĺltt elszĺfurrcllĺ éľtékesökken'es közö-tt.

ľoľgóeszJĺtÍzök

Köve{elések:
A december 3I-ĺ ľordutónapon a ilyilvánta{täsban szeľ,ęlö kóvetelések egyedi

nrĺnősítésľę keľĹllnek a kö.rĺetliezők szcľint:
. ĺcljes éľtéktl
- lratríridiĺn ĺúli
- kétes
. behajthatatlan követelesek

A k1tlŕölđj pénz,eltékľe szólĺĺ követeles etszámolĺása az MNts altal kŐz;zctstt

bjvatatos devizaáľfolyam lig1'e|enrbevételéveĺ ĺÜľľeuik.

2'.|.? ľnľľäsok

Sa-iáĺ ĺĺĺke:
- Jegyz.'vtĺ töke: trłľsasági szeruŕĺdésbelr ľögzíteü nÉ.véľték és a cćgbírcsagon

bejegyzetl éľték a szw. előínásainak megfleleĺően
. ľtĺtĺeiaľĺalék: taľsaság ľeĺrŕlelkez-éséľe bocsátott tartalék'

- ErcdménytaľtalÉk: nyilvántaltĺłs szeľint
- Ĺekiiĺtŕitt taľtaiék: aze''"đménytilľtalékból áwezeiésľę keľĺi]nek a sz'tv áltď

ľnegharáľozott téÉeleŁ
. -ĺĺeileg szerinti eľedmény: a sąiat tőkétrez való hozzájáľul4*. ęyezĺĺen az

' ercđmłny.ki m ptaüs ősszegéve|-



B.

3.

Celĺaľialék.:
Az, adozás elĺitti eľe&nény teľlrére. kepzett fortás. váľható

kiitelezetĺ#gekre, j Övöbeni költségekľe.

KiiieEezettségek
Á' ktilÍł'ldi pénzértekre szóli k$lslezeĹtsegek elszfunolása az Mlt{B á|tal

ktizśtett hirłatalos devizĺrĺrfolyarn figyelembevéteJével tđľÍénik. Á
vagyonkezelásbe átve{ĺ esľJĺőzökkel kapcsoĺatos kĺjtelez.ettségek az áĺvéĺelt
1}tegdőzően készĺĺett r'agyoneĺĺékclÉs alapjal k€ľĺlltęk a kĺĺĺyt'ekbe.

. Elhaĺarcltások
T.ĺáľsasagunk az elhntáľolasok kĺizötĺ szeľepelĺeĺí azon számlák énékęl"

' ameĺyek m€g ą táľgyévi tet,ékenysegeklrez kapcsotódnaŁ kiallításuŘ

a71t,nbaĺ máľ csak a kčtveikezó érůen tíiľtént. Ámennyihłen a szĺinrlázás nenl

tórténik lneg a neľlegkészítésig. akkoľ Tlfu.saságunk u tényleges tbgyaszta"s

. aiapiaĺ lĺallĺulália az elhatárolandó rételeket.

2.? Rsnđkívĺili téielek elklili'pítÉsálek szempotiíjai

A taľsaság a gazdasĚgi eseméĺly ľendľ<ĺłtiĺitÉ nyilĺánításainll a számvitsli
pnti{ikájáb{'n leĺľtak alĺpjan dölrĺ.

snecřĺllĺiľg łetlqgň kłpgÉpzítúseb

Mérleeh e'' lřą í'pło{ó d .Ú.Eę g{srjÍćsek

s.t Esľlĺspölĺ éłtéŔének łlakułłsa

A bęfektetett eszközłik alakulásat a l. sa meltćkletbgn rnutaqiuk be.

E}szánrolt ÍervtęEęľiirti éľtékcsiikkęnés; ?0ĺ0' évbe* 8^06leFr, a ifu.gyidőszakban: s.I70

eFt volt.

Foľgĺ$cszkilzłik alnku |ásĺr:
ađatokeF't-baĺl

qťłatokeFĺ'ban

Beťekteteĺt esz}ťö,zök i =-Ĺ8ŕ.



.Köv*telelsek beľü u ta t'ĺĹsa :

A Társaság * kapcsolt r,állalati követelésęir kiizÔtt a Józsefr'aľos Ônkoľman1.zaiiď
szemben a |ĺ:rdulónapon kimuĺzt[ott vevókövctslesu.ket ĺ.aľtja uýlr'ált l0ĺ.s93 ęFt
éĺékbeľl.

Áz egyćb kiivetelćsek $Üro|l bemutatořt 3.809 eFĺ Edótulfiz-etésből adóđik.

,Ą tłíľsaság éltékpapírokkat łis készletekkeJ nenr ľendelkezik.

Á.ktíĺ. ĺdđbe|ĺ elhairiľolĺłsok;

A bsv"éĺelek aktír. idŕibe|i ethatäľolása kćiz#t{ a 'I'ársaság a t&ryleges łogyasztas alapján
kalh:láit. a táľgyét'et éľintíĺ, ĺloľđulönapig nem szárnlázott hĽlszolgáltaĺással
kapcsolatos bęvételeket ĺaľtja nyilr,án

.Ą kölfsÉgek akľÍv řdóbęli e.lhaĺaro|ása a Józseťváros {)nk.oľnrányzattri| 2007.ben t5
rĺves tiltalnídiľę bćľglt kazan]łÁzak elitľe megÍiľ.eľłtt beľletĺ dÍjáttaľtalmaaa- Ałe|orc
megtrzeĺľtt tlérłeii drj a iirtamidövel aľányĺlsaĺr keľiłI ťeloldásľa. a Íenti összeg erurek

rnegfeleloen a trálralgvii futanlídőre vonďkozó bérleĺi d{jai ĺartalmazr'*'

i:Ialaszíott n{ĺoľdításokna neÍn töÍtént elhatfu olás'

3.Ź Fqrrfisok łi$szet'éŕc|ének ss éľtí{šénęk Ülakülfisą

adatokeFt.ĺłałl

; 
ji:il:ili::,'*iiii! j:: ;üłě.ĚiiE.iłffi é&ri= i]:i i..l;.i ;::::.

ľl?í'!l!é!lz:i:i:i.:

Saiár töke I 705 1 ?32

Ktĺtelezetrségek 4fr 339 473 265

ľasszír' iđő bel i el hatrir.olások 3f 633 4 543

|'ä!il!ll.;:::!:1:i:];ilí;;ł;;Ii:i;:.iii;!i:ĺI.::::+i í+:ij.iĺi::i:n:i.':llin::L-!:j:łl;:;.;

A słjít tőke ľářtozĺĺsa:
(łdaĺ(}k elI.ĺ-bul

ĺ-1,z e.rędmerlytartalek élteke aze|ózrt évi fuÍSZlĺ áwez'etésév.đ enrelkedett.

i-*..".-śśtŔ.

' *==,,= 
=f-- JIll;..-=.

ĺ.''::::i.-

Megľev*aés
.|egy"ÍL(

rökę
.tóketsťľłlék Drcdmćny-

ĺaľtaIék
i*I.6ł6Í'
{artaIék

Énetercsi
taľtĺ|ék

Mérlcg sz'erinti
eľcdmény

NYiÍĺi ecvcn|es 3 000 U | 3.42 0 0 47

Nôvekedćs 0 n 4? 0 0

Cs6|ĺ|ienés 0 0 o t, 0 519

ĺ{erchÍtćs I

tárú 3 {l{to {t t 19ó o 0 4t7



CŕtÍaľta|ekok;

.A Társaság 20l l ' évra céltartalékoľ rrem kćpzett.

Kĺiťe!ĺ:zeĺlsćgek:

Eosszú |cjárłtú kötelezettségek:

A kapcsolt vallnlati kötelezettségek I33.I74 eFt é.rtékę az E-Star Nyrt' átta| ry'újtt.rtt
kölcson éven túrti részét taľtalnrazza' a következő évben esediĺ(e's ľész 23 536 e.zeľ ľt
éľtékben átsoľolásra keľiilĹ a rtivid tejłíratu kiitclezeťtsegek köeé.

Á varyonkezelésbe áĺľetĺ eszíĺcizôkkel kapcsolatos kötelezettsĘek a vagyonkezelésbe
arjoĺĺ csz-kĺĺzt'k éľŕeken keru|tek a könyvekbe.

Rövid ÍejámÍú k6tclezetĺs{gek:

Pasľłĺv idóbeli e|határolások:

Á köItségek. ľáfbľdĺtasok passzí"- ídőbeli elhataľolása közĺĺtt a Táĺsaság clsősorban ł
tftgyéví tényĺeges Í.bgyasztl*s ďapjánkąlkrl|äÍ; még nem słÁm|ázlłtt hlsr.o}gá|tątással

kapcsolaĺoskŕilbégeketta4janyíJv.án.$}'elyÉľtétg3 8E| ezeľF't 
.

Ą feĺtieiĺ nrelletĺ költBě.gek p+śżí* iooneli 
:elbaĺáĺo.lásąi. : körÍťt a Táľsaság a

konywdzsgálat' es. a heszáľriolĺó kö'z,+tét9t.dĺja Í.nrtja nyĺIvan. ;

ř.r_-f.\*.-. í \--
:\i:J:=Ę:.\_*-.'.}.

. \ .'.+äś.fr
\-

i..

adatok elłt-hcrl

ađaiok eFl.han

E-ŠwMyrti 33ő7Ž'| i67{}4

E-Staľ Nvĺ" közvetÍĺett srol



Etęę|ménvkĺmut*táshoz lĺp.pesďĺńđó kimutatĺ{soB

a. 1 ltę'vó{eJ#ĺ gkJĺu|ĺís a :

Á nettó árbevétel nagyesa az alábbi kéĺ elenrbol adódík:. hódíj lreĺ'éte}
- sz<llgá|taĺásí dii bevétel

A Társasĺłgrrak 20l l. évben Esyéb ber'ütele nem volt'

4''2 Anvng költsée

l5t 328 eľ\
212094 eFt

a.3lgpny',bęľ'e.Ít,iil*ľagieJleg*,pmJ**lBľ#'glĺá

A Táľsaság a t*ľleti dĺjak közŕitt a lrosszłi tár'ri béľlęti szerzóđésböl adódi. ĺ.árgyévet
éľiniii aranyos kiiltséget ľnutatja ki..

4'c Ewéb szoleá|ŕĺÍásoE éttélĺe:

4.5E|adotŕ{k$z.veľĺtef.t}ył.ĺ.'Igáltäf ńsokéľřéke:

Á.z E.{itaľ Nyľt. ĺáltal szolgáltatott energia kĺiltsĘ előzĺĺ ĺdőszaleĺ énéke 270.186 eFt.

taľgyévten 337.{}67 eFt kerĺrlt elszalĺolasľa- ameJy utľtalüMzza a haví volgáĺtatási
díjakaĺ, vaĺamínt az BStaľNyľt.IrezkČizvętleniiĺ a szllgéItatótól beéľkező höd$akat.

ľ. ".llj:.: ;'......;':-- .
i - i'-'..,. ::: .!. *-.-.....-----:::::.--

ąľlaĺok eF.ĺ-ban

adciak eFł.[nn



c.

4.6 t]'gYéb rjífnľdításgB

ĺ arĺló

Ĺłlőzii ćr'eh T

ráÍbľĺ|ítás

4.7 PćIrzĺigvi ĺnúľeletek bevótcleĺ:

4.8 Pó.nzĺiryi müĺ.cletgk nífordĺtásai:
adatakelľt-ban

Á ľáľsasáLłnak ą20Í l" đvben nern volĺak rendkíviili tételei"

Ąc|ózés előľfi eľeđmerry: -}93 eFt

Tá iókorjaiđ i cllętű kiegéstÍtsek

A Táľsas{łg táľgyér,bcn foglďkoztaÜottallrali létszátu'á1, beľkö|tségét

szernelyijellegű egyób koltségeÍt az a|äbbi ĺáblázathan mutada be.
va|amínt a

.ľaĺ-saság 
ügyvezetôi ľćszéľe a táľg;.é.v.ben clőleget és kölcsönt nen f.ofyósíto11.

.Ą taľsaságĺ adó megáilapitásánál figyelenbe veĺt nrĺĎdosĺtó téteĺeket a 2.sz'

ľne| Iékl etben nl u taĺjrrlĺ ł:e.

A cég r,eszéľyes hulladékkal nem ľendelkezik

Kutatĺís és kÍsérleti fejlesztési kđltseg a tĺ{rgyévbełl nem meľĺili fel.

Táľsasĺágunk ťejleszĺési ĺÉĺnogatás a tárgyévbeĺ ĺem kapott.

ądąłok altĺ-han

adapkeFt-ban

aĺłałak eFÍ-ban



D. M*'sJgłpĺ!$gŁ

Vĺg1'oni helyzsthez kĺtpcsoltĺdô mutłtók

Tökeerłĺsseg

Eladrsodás alďĺu|ásą

Befelĺteĺaiĺ eszközi}k anĺuya

Foľgóeszköztik an{nya

ľénai}gyt te|1zľtre vonatlĺozÍ nutatółĺl

l,ilcĺ' jdiMsi gy'orsľátĺł

.Lĺkviđitási ĺnuĺatĺi l.

Jövedelwg,őségi muta'tóB

Ál bevéte|.aľányos jövedetmeziiség

Eĺdeözaľáĺryos j övedclmezÓsúg

Soos Csaba
ĺigyv'ezetö

. -.' . Sajáĺ tôke 
-.

Osszęs fonás

Táľ5,éľ YĺĺItłzás

03ąvo .3 l'joro

99.?4% ł,lýo

12,76n1q -5,99o

2|,889Á, 24Ą$$lo

Ide.eon tóke
$ajáĺ os idegen ÍÔke

|g$ezko?.öL-'ffiszes erzktia---._

F'tlľgócszközrk
R{}vid lejánĺu k{ĺfuluzeĺtségck

0.75

70"9oł

11JSaĺi:

3,2lo/a .38'9yö

-Í}.Ü894.||5.4%

Elřĺöér.

0,37aĺą

gg,639ą

45'4loĺŕl

6'35?ó

0r4.t

ą.t4

0,539/6

0.75

U1eJu- ilŁvdkenys gg eľed nrénl'e
Eľtěkesíŕěs neśtó árbęvéĺęle.

* A{.úzes'ql9lqqgq 
'].'ś!}--.-.---ljszkÖŽi'k lssuesen

'ľasaságunk ktinyveiben a vagyonkezelt eszközök miatt a beťektsteľt es7*'tiuČik magss

ľészaranyt képv ĺselnek

Tev.ékenysegtlnk fe.nntartásajel|emzőęn kiĺIső foľnisbÔl keľĺjl finaĺszírozitsra.

. A likviđitási nrtĺtató az e'lváľt batárérték ďa$ l'an. a ľövid |ejáĺatú kČĺtclezritségek

ĺtdezeie íern hiztosĺtott a ĺbľgoeszköuĘik által. A T{íľsasěg finaĺszíruzását clsősoĺban
af E-slar A|tęmatĺv Nyn biztosŕtja" így gyerrge likviditasi:rrĺĺa6jaelleĺéľellaľmađík
feIekkęI szęmbeni liz,eiési kötelez-ettsćgeinełr elegę'$ tud tennĺ.

Á. lratékoaysagi muhtó ľom|ása annak kösz,önhető' hogy az ĺłr.bevÉtel növekedését

lnegbalađĺa a raforđítások nĺivbkedése.

l}uda1xst"20t?.měĘusf4.

t,ikvid nénzesz}ĺózĎk
Reviil lcjáratti kiit€l€ae$sé8ck



l. sz. mellěklet

BErEKTETEľT EszK Özűl<tnrÉrÉmnK EvEs vÁLT0zÁsÁ

ImĺnatEľÍá|is iavak
Átĺpiĺág.

átsrsíTeińr
Kĺeĺlett
feIlaĺrľés

vą8YoBi
éÍt€liIíoÉok

s'eBłm|
termékei

{iz|et| ľagy
CeBśíÉh

ĺmmatcđäĺs
iäÚekľa adott

előle6eh

!ľí'ErĺlcłE|lr
ĺĐíta*

ąlsr€lcn

tsf{tttl érték

FłvĺÍó értÉk o o 1!14 0 0 o t:14

NöłeŁeđés o o 0 n 0

Cs<ĺk|ĺenés 0 0 0 o 0 o 0

zlffiÉÍlék 0 g 1:t4 o 0 o ,u

Énékg6kkelÉs

Älyitö érrék 0 o Í| 0 0 JJ

fr|ôvdtedé* o Ü {5 o 0 45

ťsłĺH+enéĺ g o 0 o 0 o

uíóéľĺŕ;R o o 98 It 0 ga

NYĺtó nEíó tťték 0 G 8I o 0 0 Bĺ

Iár{ {ettó ěÍték B o 36 ł, 0 36

ÍáĺgyJ eĺrkBrći*
t'lsatlanď ěÍ

vatľutJ
{rľ{łűlogok

MłlsraŁ| EEÉh r€nYésŹíilatoł
BcÍtá6á10|Ĺ

Íe|'ljĺlóÍo|t

BŕflÍtá!ásía
illoE

clěltgck

Táígyř
esdtörÜk
łis5Ĺe5m

sluttó éĺréłĺ

lÍyitó 6ľiék o f#6Ż7 0 0 0 g f3062.1

Ndvekeděs o 6 04s c Ü 6MS 0 tt 0{t0

Csôkkenés q {t o o 6 0'15 0 É $.ls

x,Á,óérték g 13,4672 0 o 0 0 ł3Böl2

trtek<sÜHí€ĺ'ils

t$yÍtó Éľ|ék o ZIT6T 0 o 0 23 767

rlłhekedés I 125 0 o U 8 rŻs

Gikkefié9 o n 0 o 0

aÍđért4k $ 3t 892 0 0 0 3ĺ 89e

|.łylló ĺetsł éĺték 0 z06 86ĺl 0 I o o 206SEO

zäró nettó éíté* o ?1478ÍJ 0 ł, 0 0 2Ílł 780

- *,r:.::.:]t,__.:"-*.-
í '..>=<l:i:'.' ''...--..-..:L
r.

l0
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2 sa ĺnelléklet

Tá rststí gi ađĺí megállapĺtás{nál fĺgrelem be r'eÍt módcsÍt.ó tétclek

ađąlok eFt.han
Táľwév

Adóz.ás el{ĺtti creĺl -393

Adĺóa |ĺp ttłikkentő t{telek: 33 670
Ađóttĺntny szeĺfułĹi éľtékcsłĺkkenes 33 670

Adóa ĺap ľövelö tólqlqli 2t 0CI3

Számvitęĺi törvénv szerinĺi énékcsřjkkenés 8 r70
B{ľsác t58
AluttĺÍkésítés miaĺĺ.i téte| t2 675

Jíivede|cmminim um ĺlapián adóalłp 787

Szamított társagĺgi ađó {l07o) 79

ÄdózatÍ eredm{nv -412

lr ---"''-'-:'<;:*-:-rl--..-- "-\\,
' .|; -ŕ}t.





fTt

3 1r'.ĺuqĺ-l

**oErrŕ'iś+t!

ffl..|#tíĺtŁ6ilD

ĺ6ą|brottb.s

*đĘ't*l|

tEb*sŇĘtýE

#btÉtĘ.4

kfu!ÉEe!.ĘÉ.q

*c!Ękrĺ|

dBksíD.+t.Ę

p.+rFkf!s

*ł*bfu.El*Úrjl

dEdeEÉttr$..'s

Udryq!Ęl!LFt|Đ

óŚřsH mse .đĐ |8ń 't€s .Đs .És a gąs Dru@ B76ý t67C o
''BÉ

uaa





ł ' *"o"o.l"q*p
BDo Magyaĺoĺszíg
Könyr";izsgátó Kft.
t 103 Sudap=st
Kőér tltca Z/A. C, éptitet
í47ó Budap€st, Pf.Í38.

FÜggetlen Könywizsgálói Jelentés

az RFV Józsefváros Kft. tu|ajdonosai részére

.iy+,,,
Az egyszeríísített éves beszámolóróĺ készült jelentés 

...,j,i*
Etvégeztiik az RFV Józsefváros Kft' mettékett 20ĺĺ. évĺ egyiłěnĺi'łtä$-t.,eu"' beszámotójának a
könywizsgátatát, ame(y egyverűsített éves beszámotó a 20ĺ ĺ. ďé('ember 3.ĺli1fordutónapra etkészített
ńériuguőř- ńárýuun á' äś=tłi'tĺl. és források egyező végiissżege"a:Igo4o eżiłľ1.rą a mérteg szerinti
eredm-ény .47ź ezer Ft vesífteség.' és az eaęr'ŕ időponttal' végziíií1ij.* évr9 vonatkozó
eredménykimutatásbó|,, valamint a száńvĺtetĺ polĺtika;tłłéghatározo etemeit és -ażilegyéo maEyarázó
Ínformácĺókat ta.t"t'á'o kiegészító mettéktetbĺít ált,:=;Í-,ł.-;.i.,.1,..'.-] 

..,.,.,,. -+;Ę..

Avezetés fetelőssége az egyszerűsített éves ĺeszámoti*łÍ'',f::.;1..';.i..ii.:i."-.i, .,.....

Aki,nywÍzssőIó

könywizsgá(atunk atapján.
ĺ Standardok és a ktinywizsgálatra

!B,DO

A mi felelőssętink az.ęi
Könywizsgátatunkat .!. a

Tel:*3é í 235 30í0' 235 3090
Fax:ł3ó 1 f66 é438
wrvw.bdo.hu

vonatkozó -

standardok

besámotó Ý

jogszabályok atapján haitottuk végre. Ezek a
etikai követelményeknek, valamint hogy a

hogy keltő bizonyosságot szerezzÜnk arró[, hogy az
a lényeges hibás áttításoktót.

il

eljárások végrehajtását, amelyek cé|'ia kłinywĺzsgálati
beszámotóban szereplô <isszegekről és közzétételekrőt. A

vizsgátó az egyveriÍsített éves beszámotó gazdátkodó egység
szempontjábót releváns belső kontrottt azén mértegeli, hogy

klVátasztott
lényeges h

egyszerűsített éves beszámotó akár csalásból, akár hibábót eredő,

kockázatok ityen
áttal.ĺ etkészítése

könywizsgátó az
fetméresét is, a könywizsgál.ó megítélésétőt függnek. A
izsgátó az egyveriÍsített éves beszámotó gazdátkodó egység

olyan könywizsgá|,atĺ tervezzen meg, ametyek az adott köriitmények között megfelelőek' de
nem azért, hogy a betső kontrottjának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A
könywizsgátat-magábaň'fogtatja továbbá az atkatmazott számviteti potitikák megfete(őségének és a
vezétés áĺtat tészíiett számviteti becslések ésverűségének, vatamint az egyszerűsített éves beszámoló
átfogó prezentátásának értéketését ĺs.

MeggyőződésÜnk, hogy a megszerzett könywizsgátati bizonyíték etegendő és megfele|'ő alapot nyújt
ktinywizsgátóĺ záradékunk (véleményÜnk) megadásához.

Đ[to Pěsra.otág xłi,r}tJil!3átó {Ł cgy mgyaľ io'.áĺc}rideióssęÜ táŃEäg, ż e8';.sáľ. iđľélľásb4|i 6i)o ĺntent(lsBĺ Ĺim'tEd ga:äaČ.ż áaPj kE'litott Í€iei5s*gÜ
ráísráé t.iliä śi ä íĹiE8c!'|en (ít.ď"tä á(t{i RĐz€ŁĘ'óź' BÍ}o hil|ć?et et?é.

ôDo řiĐE!ry áJdjt Ltd.. r loíęaÍan tiolitÉd iiąbit;r' {tr'psÍy. ĺs s Ben.!(ľ o| EDĺJ 
'ńigmtlta( 

Limited, a tj( c'npoĄy ttuiłed by gBrłlt*t énś fđřć pt|-t of lĺc
ÍľůĐút!@ôt Bľx) tĹE:Đr|i oí iącepcDśď'!. ĺlru'

cŃrttšzE6iio íGřđp.io.iľ}: l l/8c7.st'4 ĺ
€eP Ý,l'T NÍ'l ĺ1,|77ô0í'|

Fúltĺosi Bild#.4 Cś5iĺó:rga, (egie3y:ćŻeám: ť4- oí'09.E6;7s5



IBDO
Tel:+3ô í 235 30Í0,2]5 3090
Fax:*3ó 1fĹń64l&
t'.śjrY-bdo,hu

5D0 jllasyärorgfág
(őnyrnłizsgátó RÍt.
t 103 BuCapest
Kőér ĺĺtca ziÁ' c- éPiil'et
147ó Budapesr' Pí'138.

Záradék (vélemény)

A kłinywizsgálat során az RFv Józsefváros Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit é5
tételeit, azok könyve|ési és bizonylati a|átámasztását az érvényes nemzeti könywizsgáĺati
standardokban foglaltak szerint feĺijlvizsgáltuk, és ennek a|apján elegendő és megfeleĺő

rf
lilťor a tagoknak hätározniuk kell
ígét- a társaságĺ.szeződés nem
törzstőke teszá|'tításáról, mindezek

itletve jogutód nétküti
[L hajtanĺ.

Budapest, 7012. május f4.

Janda Szilvia
Bejegyzett könywizsgátó

Kamarai tagságí száma: 00592Ą

Đoo iŕł9}Ę'aYá8 íłbtyý.fqátô ĺ.lL eB!. tróg}ŕd'i€ŕ*'úl.' ÍeieĺésÉgÚ eámcá3, aa' cai€Jtt tdtít}.jtb.lĺ Et,c ln?€satiffil ĹknitEd Barendá ala!4 is!átołr í.tet.ftgü
$!9!á8 tđBia s a íi}gse't.ĺen cÉ3ĺ|.lłól áĺió nqsz.Ĺlłz| 3Ĺ!o hálća! íEé.

BDJ }iÜls3ry Ąudĺt Ltd.. e Htĺrgallan ĺlnĺted ĺiebiĹitY ffi'rr.i, is s ola..lber ď EĐo k|lďsđt!6al Límiteđ, ć vĺ( cffiPon.' lĺrĺttd by gÜllanttr, End foffis part cf ihg
ĺntcmatieät EĐo nś'tt!.ďk oÍ ind€p{Msi. Íi!Ť:ĺ

c:oportazeosítĺi í6íąqi.ic'|4ť,!:1vE87.+4 2
Gfup vÄí l.ln: ĺĺUt??a0í'j

Fóárcś 9!:rB* cégrŕéii!ä. íétjF*}:é|.gáEl {g. ít'09'BéIi85



R.ľ..v Jóus€fviĺľos szÜ|gátÍató Koľtátall seletősségű Táľs*ság
(Cg.: Ül-09-s845t5. szekholye: l t22 Budapesĺ= Szék{ĺs u. ż9.i

Fe lŕigye|ő Bĺzotfsá gá na h

.ĺeIentćse

a táľsaság 2ł11.. évlę vonatkozń szĺ{mviľeli t<irv.ény szeńnti beszámolojáIroz

Á. ĺielügyelťĺ Bĺzoĺtság 20lI. évbelr a hatá|yos jogsralrá|yoknak nrcgfelelcĺar,
ügyľelrd.ie és nrunkar.endje alap-iaĺ végezte munkáját.

ĺ\ Bizottsĺtg ľendelkezéséle bocsátott eltĺtedeszÍesek, szóhelĺ, ĺrásbe|í tajékoztatólĺ
folyarratosan biztosĺtoĺták a táľsaság tevókenységének ellenŕÍrzését. a tastiilet
feladatán ak e| végzesét.

A Feliigyelcí Eizoĺĺság 30t2' mĺíjus hť' 25. ľa1ljńu lneglaľľott ülesélr mcgtrĺrgyalta cs elłi:garlta
a tíiÍsźlsíig 3012. évľc vonaľ'kozn sráľnvitę|i ĺčľvény szerĺntĺ bmrńmolŮjítnak teľvezetéi

#"ru{q. c Ft t6rgyóvi ĺszköz-{.ĺlľľas cgyľĺ"đ ň:rsz'łggr:l.-472 cFĺ mérleg sľ.cľin(i cređnrcnnyel'

{vesaeseggel)' .invaso}ja tovább& }rogy a társasalg osirtalékot ne íŁŁ{sen a tagokĺĺk.

A |bntiekľe tekintettel a FelÍigyetĆi Biz.ottság az RliV JózseÍváľo"s Szolgáltatĺj Kĺrľ|ĺłtolĺ

trclel{ĺssÉgiĺ Táľsaság 20ĺ l, ćrlre vonatkozo számr,íteli tÖł.vény szeľinti beszánrolóját a

kön.n.vizsgáli bcszálrpłůľlan i'bglaltnkĺrt jóváhngyil jeĺenteséndĺ hiĺokában a Íáľs*ság

l egľĺĺbb szeľĺének el foga dásľa j avasolja.

.Budapęst 2{}l.2. mĄus 25.

f-, -J.';"^ą \ż.t'...-,...;:,..."....'...' 
-; \

ć'+.:.Fŕ- 
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đ." ". 26ę6''y foltfut Tiboľ
Efuök





JEGYz'Őxoľwv
anrely kcsz.iitt Budapesĺen 20l?. május Z5'nap.ián. a RFV' JóineĺŤätns Szolg#ltató Koľhitoĺt
Feĺel<íssegiĺ Társaság icégiegyeék szjnra: Cg. 0l-íl9-sĺł45l5, sz"ékheĺyc: l|22 Budĺłpest.
$z''ékát^.t utca 3ĺ}.) Fclĺi gy ető B 7'o ttsá gfu la k íĺlésérö t:

Í'[e[vĺzín: .Ą Íársasŕrgszékhelye: t l22 Budapest- Szék;ícs utca 29.

Jelcł vąĺĺnnlĺ:
l. šoós .[.ibĺlr 

a Felüg5.cłő' Bĺzotĺság tagia
f, ZćIĺĺ{ny hl|táll 'I.Íllora Fe|ĺigye|ő Biz.ottság Elnłike
3. Lttczĺy Fétcľa Feltigyeĺő Bi.zotÍságtagia

7ĺÉkŕrny ?sł|túln Tibĺlľ kösz-tintĺ:a megielcntekeĺ, megállapítja. lrogy az iiles satbáIyszĺnrÍen
összehírĺrtt. határoatkćpes' azÜn ĺ bizoÉtság mínden t.agiĺ jelsn Ýfln. az iiles nregÍaľtása etlen
neĺn ii|takoxak" a}rhoz kiťejexttm hozz*jáľrrltak. ezt kłivptŐeĺ javaslatot tcsz az tĺlés
tisztségviselő in ek rĺęvá|aszĺásáŕa az a |ább iak seerint:

.Ą' jłr'asfathox hozávgllas, asznrvćtel neni éľkszeľt. Á felsornlt tisztsrlgelĺ.e j*lrilt szenĺllyek a
js|ö lest vnĺĺrnennyien el ťogĺtdják:

Ezĺ kivetĺĺełl a. Bizoŕtság meghoet* ae aŁł[rbi ha!írozłľtoÍ:

|: ľ20 |2. (0s.25 .) Bĺzottłági b aŕĺ1ľoľaĺ:
Á. Bizottsĺíg elbnszayazat ćs tąÉózkoďás nÉlküil- cryhangÉ*n mcgľ*-lĺs-z;totta az iĺté*
tís7ÍsĘĺĺselöĺt az slĺ{bhĺ;rk szeřtnÍ:

l. ütĺs |ev ęr.łÍ#'glnöke:
2. Jegmőkłin5ľ.hito|esŕtő:
3. J eĐrrlÍ kti nyv.v ezető :

Soós Titlor isrneľtcti a BizoĺŁságď a napirellcli pĺlnĺokĺtĺ.

Nanĺre.pliJĺlontl

l. napiľł:nĺli płrnt:
Đóntós táľsaság szanrvite|í Íiin,ény szeľiĺtí ér.ęs beszámolojĺŁ.ól Ús az adĺ,lzott eľednÉny
felhaszná|ásáriI

2. napirollĺlĺpĺlnt:
Feltigyela Bizĺüság jelentwének ell,clgaĺlása

.$o(ls Tiboľ megkwdczi a jęlełltévdket, lrogy a nrai iils: nregtaltnsával kĺPcsolatban van-c
esmevétełiik vagy inđítványuk' Á jeJenl.évők reszéní| &zĺevéiej, illĺav*e indíľvány neĺn.
balgzĺltt ei. Ea köverőeĺr ĺ Bizłtŕság ĺľlegtnaa az ałĺbri hafáľoz.'ĺrtłt:

t. Ules levezető etnĺikę:
f . Jegyzliktĺrlyr -hitetcsíio :
3. Jeg3zőkön.w.ýgzoĺĺĺ:

Saús llihoľ
T,ékäny Zĺł.ltfr|lT]ĺboľ
Łuc!ĺ'y ľé*er

ľĺĺoös Tĺboľ
?'Í/ĺ;ńny ?-oĺtán 

.l'iboľ

Lucľĺy Pé{cr

ll
ĺ.. j --..'-*.!a"'\

*!żź:x:.:*-..'.-'. \
....jj-."'*---"'- '\

Ł.''-J- łĺ{
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?lfÍ,t?. (Ü5J5.) Břzotts*gĺ h ĺtá ľozat:
*t Birĺttág ęllcnszĺvĺtz:t ós fáľŁÚzlĺĺlđás néIlĺĺil, ep.h*ngúan elfogat|ta az cliĺte{esrÍctt
nłpirendi płntokat'

|./ i}ttłiľenĺIi nonti
Sois Tibor ł koľábbalt kĺizöĺte'kkel egyczően isrrrcrtc{i a Biĺĺttsággal ĺ RFV Jó:ľeft.áľos
Szolgáhatťl Korlŕto}t Pe|e|iÍssógrĺ Társaság ?í}| I. évľe !.onatkoń seámvitelí łoľĺ,ény sz.eriĺlti
beszámołojá(, ezl kövctÔsn kéri a Bizottságot ĺr besámoloban fog|altak j<ivrítľrgyrĺsáľa.

Á javas|aľhc'z heiziułsztilxs" esa.et,ctel nem éľkcz.eŁ{. Ezľ kör,oition a Biznitság rncghozia a
kör.ctĺĺęző llatáruzal.ol

3 l2{, tf . ($5.25. ) Bĺľłtts/agi lł atá nlza t ;

A F.cliig'clő BizotĹsiĺg elĺensľsr.*zat ćs taľtĺłzkoĺlás néllĺřil, eryhaugt'ĺun jđvábagvjĺ n
lłF.V .lózsofvĺlľas ĺizĺtgáltłtó.'Kortátolt tľeĺelősségiĺ T*rtaińg 30II. Gvl* von*tkoaó
számviŕeli tôľlóny sĺ.cľinÍi b*sľámo|ójána|ĺ TERYEZETET .Í79B40".g-E tárg.'évi
pszküz.Í''oľľás eEĺłz,o łissr,egg*lo .*72 łFt méľ|cg szeľinti cľedĺ'lrénnycl (ve*zicséggc$,
javĺsolja tovĺĺbbĺĺ, lrogp a triľsa;ság osztaléko't lte fizc*seh a t*goknak"

2./ r\goiiéńdĺ Hlllt:
ffi;řfuäjffiĺ.krs tskintetĹel. iĺmcrteti a Biz"oÍis*ggá| t ,ĺ.áľsäság 

Felügy-ctti Biz.otľsĘiłnak
jetęnte€ét n táľsasag 20l1- év.rc. vonatkozń szanrviteli t{iľVény $zeľiłiti lieszanrolojahc,'4 ut
kôvefően kéľi a Biz.ĺl ttságĺ.rt a jeleĺrÍesben fuglaltłk .iŕ-rváhagyasára.

A javaslathęłz |wzzlsrnlŕs" oszľevétel nem éľftezett. |ĺ-z{ kővcĺtjen a Ęřz-oitság meglrozta ĺr
kovgtkerjĺ lutáĺozatot

4 ĺLg L2, ({|$.ł5.. 1 Biaŕtsá gi hatám,ĺafi
Á. Fc'Iĺłpe|6 lli:ĺoł,tság pllcusľgľĺcĺłt ós t*ľrŕlľJłĺĺ|ńs nÍlkĺil; c$ŕhfing*ätt jńvá|lagyjĺ a
Táľs*ság F.e|ĺł6ľelő Bir'otts{gának jela 'nt{xét ĺ fĺtľs*súg 2(}I l. ósľc yooĺrľkozĺĺ ľzjmvitďi
t&'ľł euy sz.erin tĺ besľÍ m ĺll$j fi h oa

.Ą megie|entek egyhĺrngťlĺ kijelentik, hogy az űltxen meglrozott hat,ározatoklt ćn.ényesnck
tekintik.

Mivel a jelen|évćĺk ĺcszćľől klvábbj felvcĺe.s nđn menllt ĺ'ř:i. a |evcz.ctő u|nłik uregkiiszôni u

ré'ęzv.ételĺ. ei az üIślłi lreľek'ęseteti" ]

I|,

*.=':jŕ.:-.... - *-..
r'ł.-'_.-':v.-"- t'
\....... '.." ,łékłÉ'ľny &llĘ:n Ti|roľ

Ję1zőkĺĺnyv.l.H tclesíiĺĺ

ł
/

ĺ t^/
ĺ,ĺtL-

Luczay Péter
Jegpđkőnyv.vezetö
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t3Đo ňĺĺgy:rrorsz.łĺg Kłiuytrring:Íló K{t.

.řanĺIĺr .saí|ľiĺr rćsĺŕľe

l t()3 BudapesL Ktier u. 2ĺłt

řĺt}NGÁRY

lšax sz;inr: + 36. ĺ -2óí}.64-]ĺ}

Budapst. 20 l ?.młljus 34'

T iszJcit Kiĺrryvv'izsgá l ťr !

."\z, RFV Joz.seĺVäľos Szoigältaró Kĺł. lulajĺlorrosĺrikeł:t kijelentjtlh, hog,v tudolnásunk van arróI a

tĺĺnyľŕil' lrcęy a.tár.raság a ?0ll' decembgr 3t-{:vcl r,ártĺlłl iizlctí évben mér|cg szclitltĺ ĺ'esäetćgot

ľealizalt.

Kijelentjĺiĺ; ho.g1.. t jelerr|eg! ĺ,esz're,ség cllenére ĺ1 "I ársĺrság nlrikőĺlÉsśt fenn kívánjuk taľurnĺ a ĺ:eláthaĺó

jťrvdhen. leiúl a váilalktizás ltilytaĺásállak srÁlrrviteli a|apelr'e ncÍĺt ľ'og sá.ĺilnj.

Üt{vôalErtsĺ .

Fuĺtapest Fĺjvá ros .lĺlescfvttos iirrkoľmĺinyzrĺ;a E-Star Álłel naiív Nyľt





n. 2-, ,",JnL^ł

RFv Józs efvá ľos KoľIátolt Felelőss égti T árs a s á g

ľÁnsłsÁGĺszunzioÉsr
(Erységes szerkezetb en az id őkiizben bektivetkezett mĺódosítás okkal)

amelyet a gazdasági tarsaságokĺól szóló 2006. évi IV. töľvény (továbbiakban: Gt.)
ľendelkezései alapjĺĺn a tarsaság tagjai az a|ábbiak szerint fogadtak el és ktĺtĺlttek meg:

I. A TÁRsAsÁG MEGALAKUr,Ása.

l,Atáľsaságcégneve: RFV Józsefuaľos Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
ľarsaság

Rĺjvidített cégneve: RFV Józsefuaros Kft.

2, A tarsaság székhelye: ||f2Budapest, Székács u. 29.

3, A tĺírsasźĺgtagaí: Budapest Főváros Józsefuĺĺľos onkormanyzatatag
Székhely: 1082 Baross u. 63.67.
Nvilvántaľtási szám: 7357 15

E-Star Alternatív Energiahasznosító Nyrt.
cégegy zékszźłn: 0 1 - 1 0- 04 5 42 8

székhely: I I22 Buđapest, Székács u. 29.
Rtividített név: E-Staľ Alteľnatív Nyrt.

4, A tarsaság jogi személy.

5, A tĺíľsaság főtevékenysége a tevékenységek egységes éryazati osztźiyozási rendszere
(TEAOR'08) alapjan:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)

33l l Fémfeldolgoási termék javítása

33|2 Ipari gép, beľendezésjavítása

33|4 Ipari villamos gép, berendezés javitása

41 lo ÉpiiletépÍtési projekt szeľvezése

422| Folyadék szźi|itźlsfuaszolgá|ó közmĺi építése

4222 Elektľomos, hÍradás.technikai célú közmű építése

43|f Építési terület előkészítése
432I Villanyszerelés
43f2 Yiz-, gźlz-, fiĺtés-, légkondicionáló-szeľelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4332 Epületasztalos szerkezet szerelése
4399 Egyéb speciá|is szaképítés
6209 Egyéb infoľmáció-technológiai szolgáltatás
68f0 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése



Ha a tevékenység folytatasźtt jogszabály hatósági engedélyhez köti, a taľsaság az adott
tevékenységet csak ennek binokában folytathatja. Képesítéshez kötĺitt tevékenységet a
Tĺĺrsaság csak akkor folytathat, ha tagiai vagy alkalmazottjai között olyan személy van, aki a
jogszabáIyokbanmeghatźrozottképesítésikövetelménynekelegettesz.

6. A tĺĺrsaság időtaľtalma : hatźlrozat|arl

7. A tĺírsasáry torzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében
készpéĺubetétből á11.

8. A tagok egyes törzsbetétei:

Tap neve: Ttirzsbetét:

7 rll
7lr2
7r20
7219
7490
8l l0

Budapest Főváros
Józsefuaros onkormányzata

Ebből készpétz;

E-Star Altematív Nyľt.
Ebből készpéĺu..

Építésznéľnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadas
Miiszaki v izsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, mÍĺszaki kutatás, fejlesztés
M. n. s. egyéb szaV*rnai, tudományos, műszaki tevékenysé g
Epítményiizemeltetés

1.530.000.- Ft

1.530.000,- Ft

1.470.000,- Ft
1.470.000, -Ft

9. A felek megállapodnak abban, hogy a törzsbetétben rögzített ĺisszeget, a tarsasági szerzodés
a|áíráséńőI számitotl3O napon belül fizetik be a tarsaság betétszźnriźĄara.

II. A TÁRsAsÁG ns ĺ TAGJAI rozoľľI JoGvIsZoNY

1. A tagok kötelesek a pénzbetéteket befizetni azI. fejezetben foglaltak szerint. A tagok
nem mentesíthetők a befizetés alól, és a tráľsasággal szemben beszámítiísnak sincs helye.

2. A tarsaság tagsźlt a bíróság a tarsaságnak a tag ellen indított keresete a|apjankizźttja a
tĺĺrsaságból, ha a tagnak a tarsaságban maradása a társaság céljának elérését
nagyméľtékben veszélyeztetné. A tag nęm zźrhatő ki a tarsaságbő|, ha a tĺíľsaságnak
csak két tagia van. Nem ziĺľhat ő ki az a tag, akj legalább a szavazatok haromnegyeđével
ľendelkezik.

3. A peľindításról a taggyĺlés hiĺľomnegyedes szótöbbséggel hatźroz. Ahatźrozatot írásba
kell foglalni. Az éľintett tag a perindítás kérdésében nem szavazflat. A keresetet a
határozat meghozata|átő| szĺímított tizenot napos jogvesztő hatáľidőn belül lehet
előterjeszteni a tlírsaság székhelye szerint illetékes megyei (fővĺĺľosi) bíróságnál.

4. A taggytĺlés - legalább hiíromnegyedes többséggel meghozott hatźlrozata alapjan -

pőtbefizetési kĺitelezettséget írhat elő' ha az a veszteségek fedezéséľe szfüséges. A
pőtbefizetési kötelezettség évente egy alkalommal hatźrozhatő el és legfeljebb a



tö'ľzsbetétek 20 Yo-a eĘ éig terj edhet.

5. A beťĺzetést a hatarozat meghozata|átő| számított 60 napon beliil kell teljesíteni. A
pőtbefizetés csak péĺ:rze| teljesíthető a tarsaság bankszámlájáĺ4 beszámításnak nincs
helye. A pótbefizetés ĺisszege a tag törzsbetétjét nem növeli. A veszteség pótlĺásahoz

nem szfüséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kellfizetni, a visszafizetésre csak
a törzsbetétek teljes befizetése utlín kerĹilhet sor.

6. Az ilz|etrész értékesítése esetén a tagot, a taľsaságot vagy a taggyiilés által kijelölt
személý - ebben a soľľendben _ elővasárlási jog illeti meg az éĺtékesíteni kívant
ilz|etrészĺe. A tarsaság adőzott eredményét a töľzsbetétek arźnyában kell a tagok kozott
felosztani.

7. Ha a tag az áttlfuźz:ási színdék bejelentésétó| szźlmitott tizenöt napon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásarlási jogával nem kíviĺnt élni. A tarsaság
vagy az á|ta|akijelölt személy esetén ahatźtrĺdő a bejelentéstől számított haľminc nap.

III. A TAGGYULES

1. A taggytĺlés a tĺĺľsaság legftĺbb szeľve.

2. A taggytĺlés kizĺĺľólagos hataskÓńbe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a
tĺĺľvény a taggyulés kizaľólagos hatáskörébe utal:
a.l a számviteli torvény szerinti beszĺĺmoló elfogadasa;
b.l osztalékelőleg fizetésének elhatarozása;
c.l pőtbefizetés elrendelése ésvisszatérítése;
d.l elővásarlási jog gyakor|ása a taľsaság által;
e.l elővásĺĺľlásrajogosult személy kijelölése
f.l azilz|etészkíviilálló személyre történő átruhźzásánál a beleegyezés megadása;
g.l eredménytelen arverés esetén döntés azÍlz|etrészĺo|;
h.l i,lz|etrész felosztásáhozva|őhozzźljźtrulás és az uz|etrész bevonásának elrendelése;
i.l a tagkizélrásának kezdeményezéséróI valő hatźrozat;
j. l ügyvezető megv źt|asztźtsa, visszahívása és ďíjazásanak megá||apítása;
k.l felügyelő bizottság tagiainak megvá|asztása, visszahívása és díjazásanak

megállapítása;
Ll könywizsgáló megválaszttsa,visszahívása és díjazásanak megállapítasa;
m.l olyan szeruőďés megkötésének jóvahagyása, amelyet a tráĺsaság sajźt tagsáva|,

ugyvezetőjével vagy azok koze|í hozzźtartozőjáva| (Ptk. 685. $ b.) pont) illetve
élettĺĺrsával köt;

ĺ./ a tagok, az ugyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könywizsgáló
elleni kĺĺvetelések érvényesítése;

o./ a taľsaság beszĺĺmolójának, tigyvezetésének, gazdźikođásĺĺnak könywizsgálrő á|ta|

tĺiľténő megvizsgálĺísának elľendelése;
p.l az elismeľt vállalatcsopoľt létrehozásźnak előkészítéséről és az uralmi szerződések

tervezetének taľtalmaľól való döntés, az uralmi szerzodés teľvezetének
jővéhagyása;

q.l a taľsasági jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásanak e|hatfuozása;
r./ a tarsasági szerzódés módosítása;
s./ a törzstőke felemelésének és leszállításának e|hatfuozása;
t.l tĺjľzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi joganak kjzźrásai



a
J.

u.l tĺjrzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlásaľa jogosultak kijelölése;
v.l törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek

arźny átő| való eltérés megźůlrapitźsa;
w.l törzstőke leszállításakoľ a törzsbetétek aranyátó| va|ő eltérés megá||apitása;

Továbbá a taggyulés kizrírólagos hataskörébetartoznak mindazok a kérdések'
amelyeket a tríľsasági szerződés a taggyiĺlés kizaľólagos hatasköľébe utal:

a.l ataľsaság éves gazdasági tervénekjóvahagyása;
b.l cégvezeto kijelölése és képviseleti joggal töľténő felruhazása;
c.l hitel felvétele;

A taggytilés ahatáľozatait egyszenĺ többségge|hozza, kivéve azokat az eseteket, amikor
a Gt., ill. jelen tarsasági szerződés 3l4-ęs ttibbséggel meghozott vagy egyhangú
határozatot íľ elő.
A taggyrĺlés akkor határozatképes, ha azoÍI a tĺiľzstőke legalább fele vagy a leadható
szav azatok többsége képviselve van.
A taggyulés egyhangú hatźxozata szfüséges aIII.Z. pont l., q., pontok, valamint a III.3.
pont c., d., e. pontok esetében, 3l4-es többséggelmeghozott hatźtrozat szfüséges aIII.2.
pont j., valamint a II.3. pont b., pontjai esetében.

Ha a taggyűlés nem volt hatarozatképes, az emiatÍ, megismételt taggyulés az eredeti
napiľenden szereplő tigyekben a jelenlévők áltď képviselt törzstőke, illetve szavazati
j og méľtékétől fiiggetlenül hataĺozatképes.

A szavazati jog terjedelme a k<ivetkező:

4.

E- Staľ Alteľnatív Nyľt.

Budapest Főváros Józsefuĺíros
onkormrĺnyzata

70 szavazat

30 szavazat

5.

6.

7.

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

AtaggY(i|ést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Gt-ben meg}latźrozott eseteken
felül a taggyulést akkor is ĺissze kell hívni, ha az a táľsaság érdekében egyébként
sztikséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyulést a szfüséges intézkedések
me5étele végett, ha a tĺáľsaság méľlegéből, könywiteli nyilvĺíntartásából kitűnik, hogy a
saját tőke veszteség folytĺín a törzstőke felére, illetve haľommillió forint alá csökkent,
valamint, ha a taĺsaság fizetéseit beszűntette, és vagyonaatartozásokat nem fedezi.

A szavazatok legalább 5 %-át képviselő tagok a taggyĹílés összehívását - az ok és cél
megielölésével - bármikor kérhetik. Ha az iigyvezető ennek harminc napon beliil nem
tesz eleget, a taggyu|ést az inđíwanytevő tagok kérelméľe a cégbírősághivja össze, az
erľe vonatkoző kérelem benyujt"ásátő| szźmított harminc napon belül. A kérelemnek
helyt adó cégbíľósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A cégbíróság ataggyiilés összehívásaľa csak akkor köteles, ha az indítvĺánytevő tagok a
szfüséges k<ĺltségeket megelőlegezik, és bizosítjźi< a taggyúlés megtaľtásanak egyéb
feltételęit is. A taggyulés dönt arról, hogy a taľsaság taggytĺlésének összehívásával fel-
merült kĺiltségeket a tarsaság vagy az ülést összehívók viselik-e.



8.

9.

A tagokat a taggyu|ésről meghívóval kell értesíteni úgy, hogy azok elküldése és a
taggyĺlés hatámapja kĺjzött legalább tizen<it napos időköz legyen. Az éľtesítést a
napirendi pontok közlésével, ajánlott levélben kell megtenni . Az aján|ott levéllel töľténő
éľtesítéssel esik egy tekintet aIáate|ex vagy telefax útjan tt'ľténő éľtesítés is.

A hatźĺozatképtelenség miatt megismételt taggyilés tjsszehívása az ereďeti taggytílés
meghívójában megielölt feltételekkel töľténik, azaz a hatźrozatképtelenség miatt
megismételt taggyulés időpontját és helyét az eredeti taggyúlésre kikiildött
meghívókban is szerepeltetni ke||.Eztital a feltételesen megtaľtásľa keľülő megismételt
taggytĺlésről a taľsaság minden tagJát értesíti a tarsaság vezetése. Ilyen esetben a

taggytĺlés és a megismételt taggyíĺlés köztitt legalább 3, legfeljebb 15 napnak kell
eltelnie.

A taggyulés oly módon tĺiľténő meglartáséra is lehetőség Vffi, hogy a tagok a

taggyĺĺlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanęm a táľsasági szeľződésben
foglaltak szerint, erľe alkalmas, a tagok közötti paľbeszédet, illetve vitát kor|źtozás
nélkĹil lehetővé tevő elektronikus híľközlő eszkoz közvetítésével vesznek részt. A
taggyíĺlés ily módon történő megtaľtása esetén nem alkalmazhatők olyan elektronikus
hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyrĺlésen részt vevők személyének
megźů|apitásźú.

Az elektľonikus híľközlő eszköz kĺizvetítésével taľtott taggyíĺlésen elhangzottakat és a
hozott hatźtrozatokat hiteles módon, úgy kell ňgzíteru, hogy az utóbb is ellenőrizľrető
legyen. Ha a taggyĺĺlésen hozotthatźlrozatot be kell nyujtani a cégbírósághoz, a felvétęl
alapjĺĺn jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ugyvezető hitelesít.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáľól és az adőzott eľedmény
fe|haszná|źlsaról hozandő hatźrozatokat kivéve a tagok taggytĺlés tartása nélkül is
hatźrozhatnak. Az tilésen kívül javasolt hatiĺľozat tervezetet nyolcnapos hatáĺidó
kitrĺzésével írásban kell a tagokkal közcilni, akikszavazatukat íľásban adják meg.

Ahatźrozatot az utolsó szavazatbeéľkezését kĺĺvető napon kell meghozottnaktekinteni.
A szavazás eredményéľől a tagokat az utolsó szavazat beérkezését kĺivető nyolc napon

belül az ügyvezető íľásban tájékonatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggytilést össze kell
hívni a határ ozaÍtew ezet me gtáľgyal ásźr a.

A taggytĺlésrő| az igyvezető jegyzőkcinyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a

taggytĺlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az áItahlk képviselt szavazatijog mértékét'
továbbá a taggyĹĺlésen lezaj|ott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a
határozatokat, az azok'ĺa leadott szavazatok és ellenszavazatok szttmát, illetve a

szavazźstől taľtózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az

ügyvezető és egy - a taggyulésen jelenlevő, hitelesítőnek megvá|asztott - tag í4aa|á.

Az igyvezető a taggytilés által hozott hatźttozatok'ĺól folyamatos nyilvántaľtást vezet
(Hatźrozatok könyve). A hatźrozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell
vezetIie a Hatźrozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a Hatźrozatok könyvébe
bármelyik tag betekinthet, és az azokban foglaltakľó| az ugyvezetó źtltal' hitelesített
másolatot kérhet.

10.

n.

12.

13.



|4. Valamennyi taghozzájárulása és egyiittes jelenléte esetén a tarsaság székhelyétől eltéľő
helyszínen is taľthat taggýlést.

nI. Azticyvľ'znľo
A tláľsasag tigyvezetéset kettő Ęyvezetłl lat'a el. Soos Csaba tigyvezető gyakorolja a taľsaság dolgozoi
felet a munkíltatoi jogokaĹ

Az üĐNezarők kötelesek a tagok kéľesere a táľsasĘ iigyeirol felvilĘosíüást adnĹ a táľsasĘ iizleti
kĺinyveibe es irataiba való betekintest lehetové tenni.

Az ügwezetők feladatai kiilĺlnĺisen:
a) atáľsasagképviselete haľmadik személyekkel szeľnbenbÍrósagokes mashatóságokelőtĘ
b) a munlcĺltaÍoi jogok gyakorlĺásą
e)atĄegyzékvezetfu;
d) a gazdasĺĺgi táľsaság alapítasanak, a társasági szerződés módosításína]Ĺ a cegegyzśkbe
bejegyzett
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek viá]tozásźnak' valamint tĺirvényben előíľt más
adatoknak a
cégbíľósĺígi bej elentese.
e) a táľsaság tizleti könyveinek vezatésríĺ|való gondoskodas;

f) a táľsasag vagyonmérlegénet varyonkimutaÍásáĺlak elkeszítése es a taggyűlis síé teľjesztése;

g) atagok koésere atáľsasĘ tigyeiről felvilagosítas ĄÄásď'

h) atagokreszeľebetekintés lehetővététele atláľsasĺĘĺizleti könyveibe és irataiba;

) gondoskodĺĺs a taggyiĺlés összehívlĺsaľol.

A tárcasóg két iignezetĘe haÍdrozaÍIłn ídőtartamła:

Soós Csaba (Sziiletésí hely, év: Pécs, 1974.06.04., Anyja neve: Temesvdri Kldra) 1038
Badapest, Hanga kijz I/E. szdm alattí lakos és

Benke Ákos SlÍndor (Sziiletési hely, év: Budapest, 1964.08.24., Anyja neve: Szegő Katalín)
2089 Telki, Levendula utca 33. szdm alatti lakos.

A vezető tisztségvíselő - a nyilvdnosan múíkiidő részvénytdrsasdgban való részvényszerzésen
ttil _ ľészesedést szeľezhet Tdrsasdgéval azonos tevékenységet megjelölő mós gazddlkoůÍ
szervezetben, tovdbbd vezető tÍsztségvÍselő lehet a Tdrsasúgéval azonos tevékenységet végző
más gazdas dgí tlźľs asúg ban, illetve s ziivetkezetben.

AzĘyvezstőkkijelentit hogy a2006. évi IV.tv. 23.és25. $-aibanmeghat.írozotttigyvezetőitisaseg
betöltęsenek akadáIyeú, ké4rzzÍ' okok nem áil fenn velfü szembeĄ Az Ęyvezetbk visszahívásĺĺhoz a
taggyĺiles háromnegyedes szotilbbseggel hozatt|w,źrczaaviikseges.
Ha a táľsaságnak nem maľadt ügyvezetője a taggyiĺlést báľmelyik tag összehívhatja.Haeľĺe a
vá|tozźls bekövetkezésétől szźtmitott haľminc napon belül nem keriil sor, vagy az nem
lehetséges, akkor a taggyĺílést báľmelyik tag vagy hítetező kérelmére a cégbíróság hívja össze.

v. CÉGJEGYZES ns xn'ľvlsELET

1. A tdrsasúg képvíseletére az iigłvezetők iindllóan jogosultak.



2. A túrcasúg cégjegłzése akkent történílĺ, hogl a tdrcasdg kézzBl vagł géppel előírt,
előnyomoűvagł elónyomÍiloű cégneve (riividíÍú cegnue)fr,lé az iigľezstő nevét önóIlóan aLÍírja
a hiÍelg cegaliűľlÍsí cű,npéruÍny szerinÍ,

vI. A ľonzsľoKE FELEMELÉSE, LEsZ1iLLÍrÁs.ł.

A töľzstőke felemelhető pélube|i, illefue nem pénzbeLihoz'zájźtrulas szolgáltatásźlva|, valamint
a t<iľzstőkén felüli vagyon teľhére.
A tĺirzstőke felemeléséhezataggytĺlés egyszeľíi szótöbbséggelhozott hatźlrozata elégséges.
A tőkeemelést elhatarozó taggyu|ési hatérozatban meg kell hatźttozli, hogy a tőkeemelésre
milyen nagyságú pél:ľ;be|i, illetve nem pénzbe|ihozzájźtrulás szolgáltatźsźpal keriil sor.
Vagyoni hozzájźruLás szolgáltatásával megvalósuló töľzstőke emelés esetén a tagoknak a
tőkeemelés eIhatźlrozásátől szźmitott tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van aÍTa' hogy a
tőkeemelésben részt vegyenek.

A taggytĺlés a ttirzstőkét |eszállíthatja, a Gt-ben meghatźtrozott esetekben pedig köteles
Leszá|Iítan. A törzstőke nem szá||íthatő le harommillió forintnál alacsonyabb ĺisszegre. Ha a
Ieszźi|ítźts a törzsbetétek hĺányadának visszaťlzetésével töľténik, a megmaĺadó törzsbetétek
legkisebb tisszege nem lehet kevesebb százezer foľintnál.

Ha a torzstőke e tĺirvény á|ta| e|tjirt |ęszállításara azéľt nincs lehetőség, męrt ezze| a tźrsasźry
törzstőkéje az e törvényben meghatźĺozott legkisebb tisszeg alá csĺikkenne' a taggyrĺlés
köteles a tĺírsaságnak más tĺáľsasági formában történő átalakulásáľól vagy a tarsaság jogutód
nélküli me g sziĺnés ér o| hatźr ozni.

vII. A ľÁnsĺ.sÁG MEGsZtĺľĺÉsB

l . A tĺáľsaság megszűnik, ha
a) a tarsasági szętzóđésben meghatiĺrozottidőtartam eltelt, vagy más megszűnési

feltétel megvalósult;
b) e|hatźnozzajogutód nélktili megszúnését;
c) e|határozzajogutódlássaltörténőmegsziinését(átalakulását);
d) a cégbíróság megszúntnek nyilvánítja;
e) a bíľóság felszámolási eljaľás soľĺín megsziinteti.

Ha a tĺĺľsaság tagjainak szźtma 1 főľe cstikkent, a taľsaság nem szúnik meg, hanem
egyszemélyes társaságként az arľa vonatkoző szabźiyok alkalmazźsźxa| tovább műkc'dik.
Amennyiben a tĺírsaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi
tarsasági szerzódést alapító okiľatra kell módosítani.

2. A tiĺrsaság megsziĺnésének eLhatáttozásźůloz a taggyű|és legalább hiíromnegyedes
szótöbbséggelhozotthatźtrozataszĹikséges.

3. A tarsaság jogutód nélktili megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájźtrulźts aĺanyában kell felosztani.

vlil. Á TÁRsAsÁc ľr.ł.ľÁnozĺ.ľAINAK ľÍnosÁcl FELt}LvIZsGÁLATA



1. A tarsaság bármely tagja kérheti a tarsaság szeľvei á|talhozotthatźtrozatok bírósági
felülvizsgá|atźÍ arra hivatkozással, hogy a határozat a Gt-be vagy más jogszabáIy
rendelkezéseibe, avagy a tĺĺľsasági szerzodésbe ütközik. A taggnilés által hozott
hatźttozat bíľósági felülvizsgálatát - a x. fejezet 2. pontja szeľinti jogséĺtésre
hivatkozassal - az igyvezető, illetve a feltigyelő bizottság bármely tagtra is
kezdeményezheti.

2. A jogsértő taľsasági hatźlrozatbíľósági felülvizsgáIatairźntí keľesetet ahatźrozatról való
fudomásszerzéstőI szźlľ'ĺútott 30 napon belül a tarsaság ellen kell megindítani. A
hatźrozat meghozata|átó| számitott 90 napos jogvesztő hatáľidő elteltével ahatérozatot
akkoľ sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közĺjlték, illetve arról
addig nem szetzett fudomást.

3. A keresetindítás joga érvényesen nemzétrható ki, de nem illeti megazt a személyt, aki -
a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve - a hatźtrozat
meghozata|źůloz szavazatáva| hozzájtruLt. A keresetindításnak a hatétrozat
végrehajtásaľa ha|asztő hatźiya nincs, de a bíróság a hatźnozat végrehajtását
felftiggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

4. Ha a felülvizsgálatot az igyvezető kezdeményezi, és a taľsaságnak nincs olyan
ugyvezeti5je, aki a tarsaságot képviselhetné, a perben a bíľóság a tarsaság képviseletére
ügygondnokot rendel ki. Ha a felügyelő bizottság valamennyitagtra felperesként perben
á||, abírőság a táľsaság képviseletére ügygondnokot rendel ki.

5. A jogsértő hatźrozatot a bíľóság hatályon kíviil helyezi. A jogséľtő tarsasági határozat
felülvizsgálata során hozott bíľósági határozathatá|ya azokra a tagokĺa is kiteľjed, akik
nem álltak perben.

Ix. A FELtiGYELo BIZoTTSÁG

1 A Felügyelő Bizottság (FB) a gazdasźęi társaság legfőbb szeľve számźlra e||enórzi a
Taľsaság Ĺigyvezetését. E körben a vezeto tisztségviselőktől felvilágosítast kérhet, a
Tarsaság könyveit, iratait megĺizsgźúhatja.

2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Taĺsaság legfőbb szerve ülésének
napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely
a taggyű|és kizĺĺrólagos hataskörébe tartozó ügyľe vonatkozik. A számviteli törvény
szeľinti besziĺmolóľól, és az adőzott eľedmény fe|hasznźiásáról a taggyulés csak a
Felügyelő Bizottság írásbeli j elentésének birtokában hatérozhat.

3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint azigyvezetés tevékenysége jogszabá|yba,
Tĺĺľsasági szerződésbe, taggyľj|ési hatáľozatba ütközik, vagy sérti a Taľsaság vagy a
részvényesek érdekeit, összehívja a Taľsaság taggyűlését, és javaslatot tesz annak
napiľendjére.

4. A Feliigyelő Bizottság előzetes hozzájátru|ásźra van szfüség olyan szerződés
létrej öttéhe z, mely et a Táľsaság tagj ával kĺit.

5. A felĹigyelő bizottság ellenőrzi a tlírsaság ügyvezetését minden terĹileten. A társaság
taggytĺlése egyszeni szótĺibbséggel haľomtagú Felügyelő Bizottságotvá|aszt.



6. Az első felĹigyelő bizottságot az a|apítók a tarsasági szerződésben neveŻték ki öt évľe,

ezt követően a felügyelő bizottságot ataggyulés választj ahatźlrozatlan időre.
A Felügyelő Bizottság tag1áta taggyĹĺlés tĄravéúaszthatja' és bármikor visszahívhatja.
A Feltigyelő Bizottság mfüödésére, feladat. és hatĺĺskörére a taľsasági tĺirvény
rendelkezé sei az iránvadók.

A Feliievelő Bĺzottsáe taeiai:

Név: Zékźny Zo|tźnTibor
Anyja neve: Magyaľ olga
Lakik: 1016 Budapest, Avar u.2lB.

Név: Soós Tiboľ
Anyja neve: Koós ZsuzsźlÍula
Lakcím: 2440 Százhalombatta. Mészaľos S. u. 18.

Név: Luczay Péter
Anyja neve: Nagy Csilla Judit
Lakcím: 424lBocskaikeľt, Báthory út 30.

7. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik
- a megbízás iđőtaĺtam anak |ejźtrtźx a|;

- visszahívással;
- lemondassal;
- elhalálozĺással;
. valamely törvényi ok bektĺvetkeztével.

A Feliigyelő Bizottság bĺáľmely tagia tiszts égérőI bĺĺľmikor lemondhat, azonbarl ha a
gazdasági tarsaság mtĺködőképessége ezt megkívĺĺnja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyíĺlés azt$ Felügyelő
Bizottsági tag megválasztźsérő| mar ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás
hatályossá vá|ásáíg a Feliigyelő Bizottság tagja a haLaszthatat|an döntések
meghozata|ában, illetve azi|yenintézkedések megtételében kdteles részt venni.

x. A TÁRsAsÁG xoľywĺZsGÁLoJA

1. A kĺinywizsgźůő feladata, hogy a taggyűlés źůtal eIé teqesztet|minden gazdasźryijellegű
döntést - kiilönösen a mérleget és a vagyonkimutatást - pét:zld;gyi, számviteli
szempontból megvizsgá|ja. Akönywizsgáló véleménye nélktil a jelentésekről érvényes
hatźrozat nem hozható. Ennek érdekében a könywizsgá|ő betekinthet a tĺáľsaság

könyveibe, az igyvezetőtől és a táľsaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság

pénztźEáIt,értékpapír- és áruállomźnyát, szerződéseit és bankszám|ájtltmegvizsgálhatja.

2. Amennyiben a kĺinywizsgá|ő fudomást szerez anól, hogy a taĺsaság vagyonának
jelentős csokkenése viírható, vagy olyan tényről, amely az igyvezetőnek a Gt-ben
meghatźrozott felelősségét vonja maga utĺĺn, úgy ktiteles enó| az iig;nrezetőt és a
tag gyulést haladéktal anu| tttj ékonaĺ.ni.

Nem választhatő meg a tĺĺrsaság könywizsgá|őjźlvá, a tarsaság a|apitőja, ügyvezetője, és



ezek koze|i hozzźúartozója (Ptk. 685. $ b/ pont), valamint a tarsaság dolgozója e
minőségfü megszűnés étiĺ| szánított haľom évig.

3. A Íĺrsaság könywizsgálója f009. szeptember 30. napjátó| f0|4. szeptember 30.
napjźig az a|ábbiak szerint:

Név: BDo Maryarorszńg Kiinywizsgáló Kft.
Székhelye: 1103 Budapesto Kőér utca2lA'.,
Cégsegyzékszźtma: Cg. 01-09-867785
Kamaľai nyilvĺĺntartási szám: 002387

A k<ĺnywizsgálatéľt személyében felelős:
Név: Janda Szilvia okleveles könywizsgáló
Lakcíme: 20|6Leanyfalu, Hunyadi J. u. 31.,
Anyja neve: Baki Agnes,
Kĺinywizsgálói engedéIyszáma: 005924

XI. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A tĺĺľsaság abejegyzéséig előtaľsaságként műkĺ'dik. Ezt követően a tiáľsaság iizleti éve
tzonos anaptźrl éwel.

2. A tarsasági jogvitfü eldĺintéséľe a tagok és a taľsaság a|ávetik magukat a Magyar
Gazdasági Kamara mellett műkcidő Allandó Választott Bíróság illetékességének.
Taĺsasági jogvitanak minősül a táľsaság és tagiai - ideéľtve a koľábbi tagot is - közötti,
valamint a tagok egymás ktiz<itti jogviszonyttban a táľsasági szeľződéssel kapcsolatban,
avagy a tarsaság mfüĺidésével összefüggésben keletkezett jogvita.

3. A jelen táľsasági szerződésben nem szabźiyozott kérdésekbenaGazdasági tarsaságokľól
szóLő 2006. évi IV. tĺiľvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az iľrĺnyadóak.

A tlĺľsaság tagjai a fenti taľsasági szerződést elolvasták, megéľtették, és mint akarafukkal
mindenben me ge gy ezőt, j óváhagy őIag a|źirték.

Budapest,2012.

Soós Csaba

Záradékz lgazolom, hory a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt sziivege megfelel a
társasági szeľződés módosítások alapján hatályos taľtalmának Az egységes szeľkezetíÍ okiľat
elkészítésére a létesítő okiľat fv., v., X. ľészében bekövetkezettváltozások adtak okot.

Ellenjegyzem:
Buđapest,20If.


