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Képviselő-testülete szźlmár a

Tisztelet Képviselő Testület!
I. Előzmények
A gazđasági társaságokról szőIő 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4. $-ának
rendelkezései és az egyestilési jogról, a kozhasznu jogáI|ásľól valamint a civil
szervezetek múk<idésérő és támogatásáróI szőIő 20II. évi CLXXV. töľvény alapján
nem jövedelemszeľzésre irány'uló ,.gazđaságí tevékenység folytatásźra a Budapest
Főváros VIII: kenilet Józsefuáros onkormányzata (1082 Budapest, Baross u.63-67.),
mint Alapító kiemeltęn közhasznű szervezetnek minősülő nonproťrt korlátolt
felelősségú társaságot (a továbbiakban: Társaság) hozott létre.

A korábban alapított Jőzsefvárosi Kulturális és Spoľt Kozhasznu Társaság (Cg. sz.:
01-14-000739) jogelődje a jelen Alapító okirat szerinti Táľsaságnak. A Társaság,
miÍLt źL|talános jogutód az átaLa|glás napjtiől a jogelőd helyébe Iép, ezen naptól aJőkĺr
Józsefuáros Nonpľofit Kft.-t illet meg valamennyi jog és kötelezettség, amelyek a
jogelődöt megillették. Azon jogviszonyok vonatkozásábaĺ, amelyekre a jogutódlás
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Előterjesztő: Jóhír Józsefuáľosi Médĺa és Galéľĺa Központ Kiizhasznrĺ NonproÍit Kft,
Kĺr v ács B arb ar a, ügyvezető

A képviselő-testtileti ülés időpontja:20|4. február 05. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat a Jóhíľ Jĺózsefuáľosi Médĺa és Galéria Ktizpont Kiizhasznú Nonprofit
Kft .vel kapcs olato s tulai donosi dti ntések meshozata|ár a

A napirendet gyýlzáĺt ülésen ke|I tfugyalni, a döntés elfogadásához egvszeľtí/minősített
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bĺzottság vé|eméĺyezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szt'lmár a:

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őte1esztés
mestáľsyalását.

lÜlĺ Jŕ\N zn ĺď"4,,ĺ



kúlön jognyilatkozat nélkül nęm terjed ki, a Társaság szúkség esetén intézkędik a
korábbi jogviszonyok újra kétrehozásárőI. Az előd társaságvagyóna a Társaságot illeti
meg teljes mértékben.

II. A beteľjesztés indoka
Tekintettel a jogszabá|yi módosulásokra (civil törvény, Mötv.) az onkormányzatnak, miĺt
tul aj don o sn ak ĺlĺin ten i sziikséges az a|apítő okiľat módo sítás áról.

III. Tényállási adatok

A Jőhír Jőzsefuáros Nonprofit Kft. tevékenységét az egyesülési jogrol, a kozhasznu
jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és támogatásźłról szóló 2OII. éui
CLXXV. törvény (Civil tv.) szerinti kozhasznú nonprofit korlátoĺt felelősségű társaságként
|átja eI, meIyhez a társaság 4łIapítő okiratban köteles a működéshez szfüséges alapelveket,
tevékenységeket lefektetni.

Iv. A diintés taľta|mának ľészletes kifejtése

A Képviselő-testĹilet tulajdonosi jogkörében e|jfuva dönt a Jóhír Józsefuáros Nonpľofit Kft.
a|apítő okiratának módosításáról, mellyel biztosítja a hatályos jogszabtiyi kömyezetnek
megfelelő műkĺjdést.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntésnek pénzügyr hatása nincs.

A Jóhír Józsefuáros Nonpľofit Kft. éves tevékenységét a Képviselő-testtilet á|tal jőváhagyott
döntések a|apján v égzi,

VI. Jogszabályi ľendelkezések
A KépviselőtestĹilet dĺintése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. töľvény 168. $ (1)
bekezdésén alapul.

Kérem az a|źhbí hatźrozatij avaslat elfogadást.

HłrÁnoz.q'Tl JAVAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hog1l

1. a) eIfogadja az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Jőhir Józsefuáros
Nonprofit Kft. alapító okiľatának módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak
a|áirź.sára.

b) az a) pontban foglaltak a|apjźn felkéri a Kft. igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a
szĹikséges cégj o gi intézkedések megtételéről.



Felelős: a) pont esetén Polgármester, b) pont esetén Jóhír Józsefuáros Nonprofit Kft.
iigyvezetoje

Hatáĺidő: a) pont esetén 2014. február 07.,b) pont esetén 2014. február 15.

Budapest, 2014.január 1 5.

Törvényességi ellenorzes:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

,,ĺ,.,tĺb,MąIvv
dr.Mészár Eńka

a|jegyző
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ALAPITO OKTRAT
a 2013. június l-i óllapotnak megfelelően módosítlźsokkal egłséges szerkezetben

Jelen aiapítő okirattal a gazđasági társaságokról szőIő 2006. évi IV. törvény (a

továbbiakban: Gt.) 4. .$-ának rendelkezései és az egyesülési jogróI, a kózhasznű
jogátlásról valamint a civil szervezetek múködéséľő és támogatásárőI szőIő 297|. évi
CLXXV. törvény alapjźn nem jövedelęmszerzésre irányulő gazđasági tevékenység
folytatására a Budapest Főváros VIII. kenilet Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzata (1082

Budapest, Baross u. 63-67.), mint Alapítő kiemelten közhaszĺu szervezetnek
minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Tźtrsaság) ľroz
Iétre az alábbiak szerínt.

Alapító rogzíti,hogy a korábban alapított Jőzsefvźrosi Kulturális és Spoľt Kozhasznú
Társaság (cg. sZ.: 01-14-000739) jogelődje a jelen Alapítő okirat szerinti
Táľsaságnak. A Társaság, mint általános jogutőđ az źtalakwlás napjátőI a jogelőd
helyébe Iép, ezen naptól a Társaságot illet meg valamerrnyi jog és kotelezettség,
amelyek a jogelődöt megillették Azon jogvíszonyok vonatkozásźlban, amelyekre a
jogutódlás külön jognyilatkozat nélktil nem teľjeđ ki a Társaság sztikség esetén
intézkedik a korábbi jogviszonyok újra létrehozásárőI. Az előd társaság vagyona a

Társaságot illeti meg teljes mértékben.

1. A társasáe feladata. célja

. A társas ág a Magyarország helyi önkormányzatairőI szőIő 2o||. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MötV.) 23. $ (5) bekezdés 13. pontja és a muzeális
íntézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és kozművelődésről szőIő |997.
évi CXL. törvény 76. s 

.alapjáĺ, a Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuárosi
onkormányzatkote\ezők;tůĺlrźllis - közmiĺvelődési feladatźŃ kiemelten köztrasznu
társaságí formában látja eI.

2. A társaság, joeźLl|ása

A társaság áItaI ellátandó kozfelađatźtt közhaszĺlu nyilvántartásba vett
szervezetként ltńja eI az MötV. 23. $ (5) bekezdés 13. pontja és a muzeális
intézményekľől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelőđésről sző|ő 1997.

évi CXL. tcirvény alapján.

FigyelemmeI arta, hogy a tźrsaság kiemelten kozhaszní társaságként miíködik, a
jelen Alapító okirat a|áírźsźtval egy időben a|áír egy, a Budapest Józsefváros
onkormányzatta|' kötendő kozszolgźĺItatási szerzőđést' amely szerint az
onkormányzattői áŃáILaI az Onkormányzat által kötelezoen végzenđő és önként
váIla|t feladatokat



I. A TÁRSASÁG cncľBvn, sznxuELYE, TELEPHELYEI

3. A Tórsasóq cégneve:
JóHír Józsefvárosi Médią, Rendezvény és Galéria Kozpont Kozhasznú
Nonprofit Ko r l óto lt Fe l e lő s s é gű Társ as óg

4. A Társasáq rövidített elnevezése:
JóHír Józsefvárosi Nonprofi.t Kft.

5. A Társaság székheble:
I085 Budapest, József lcrt. 59-6]. (HRSZ:36780/0/Á/]23)
A Társaság központĺ ügyintézésének helye 20I3 június ] és 20] 3. szeptember
].kĺjzott:
I082 Budapest, Haľminckettesek tere 2. fsz. 2, ezt kovetően megeg/ezik a
Tár s as ág s zékhe lyév e l.

e-matl címe : info@keszýugyar. hu

A Társaság telepheb;ei:
- Budapest, 

.ĺllil' 
József krt. 70. fetemetet 3. ( 35645/A/]9 hrsz)

Budapest, IIIII. József krt. 70. fsz. 4. ( 35645/A/17 hrsz)
- Budapest, .ĺ/III. 

József krt. 70. fsz. 5. ( 35645/A/18 hrsz)
- Budapest, VIII. József krt. 68. ( 35643/A/] és 35643/A/2 hrsz )
- Budapest,ĺ/Ill. Harminckettesek tere 2. fs, 2( 35635/A/35 hrsz)

II. A TÁRSASÁG ALAPÍToJA

7. A Társaságot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkoľmányzat
(továbbiakban onkormźnyzat,l082 Budapest, Baľoss u.63-6:7,) a|apítja. Statisztikai
szźtma.. 1 5 5 08009- 7 5 I I -321 -u .

8: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szeľv: Budapest Főváľos VIII.
keľĹilet, Jőzsefvźrosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

III. A TARSASAG TEVEKENYSEGE

g. Az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13' pontja helyi közszo|gtńtatások k<jrében jelöli meg a
helyi közművel ődés i tevékenys é g támo gatását..

A mluzeźůis intézményekľől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
sző|ő L997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésrcíl) szerint, . a
közművelődés feltételeinek biztosítása a helyi önkormányzatkote|ező feIadata.

Az előzo bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg a Ttĺrsaság a
tevékenys égét akövetkezők betaľtásával:



a) A társ as ág szo|gtitatźts aiból b árki részestilhet.

b) A társaság tevékenyséei körének tagozódása a 2011. évi CLXXV. tv. 2. $ 20.
pontja. a 18. $ (1) bek a)-b) pontjai alapián a következő:

- a Tv. 2, g 20. pontja szerinti kozhasznű tevékenységek,
- a Tv. 18. $ (l) bek a) pontjában meghatározott céI szerinti kőzhasznil

tevékenységek a TEÁOR'08
szerint,

- a kőzhasznú tevékenységekhez kapcsolódó 18. $ (1) bek b) pont szerinti
izletszeríj gazdaságí tevékenys é gek a TEAOR' 0 8 me gj el öl és sel.

c) A társaság közhasznú tevékenységei a 2. A 20. pontja alapján:

- nevelés és oktatás, képességfej lesztés, ismeretterj esztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális öľökség megóvása,
- műemlékvédelem )

gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és ifiúsági éľdekképviselet,
- hátrányos helyzettĺ csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magy arsággal kapcsolatos tevékenység.
- spoľt a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás a|ap1án
folýatott sporttevékenység kivételével.

A társasáe cél szeľinti közhasznú tevékenvséeei (TEÁOR'08 szerint):

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai előkészitő tevékenység
1 8. 14 Könyvkötés, kapcsoló dő szo|gá|tatás

58.11 Konyvkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadóitevékenység
59,14 Filmvętítés
59.20. Hangfelvétel készítése, kiadása
72.20 Táľsadalomtudománý, humán kutatás, fejlesztés
79.90 Egyéb foglalás
81.30 Zöldteľület-kezelés
85.32 Szakmai középfolcu oktatás

85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás

90.01 Előadó-múvészet
90.02 Előađó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet



90.04
91.01

91.02

91.03

93.17

93.12

93.r9
93.29

18.20

47.11

47.19

47.41

47.42

47.61

47.62
47.64

47.65
41.78*
47.91

47.99
55.10
55.20

55.30
56.10
56.29

58.12

58.21

58.29

60.10
62.0r
63.r2
63.99

Művészeti létesítmények működtetése
(főtevékenység)
Könyvtáľi, levéltáľi tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hcly' ópítmóny, cgyób látványosság

működtetése
Sportlétesítmény működtetése

Sportegyesül eti tevékenység
Egyéb sporttevékenység
M. n. s. egyéb szőr akoztatás, szab aďidő s tevékenys ég

Egyéb sokszorosítás
Élęlmiszer jellegú bolti vegyes

kiskereskedelem
Iparcikk jellegtĺ bolti Vegyes

kiskereskedelem
S zámítő gép, periféria, szoftver

kiskeľeskedelme
Telekommunikációs termék

kiskereskedelme
Kdnyv-kiskereskedelpm
Úi ság-, papíráru-kiskeľeskedelem

Sportszer-kiskeľeskedelem

J áték-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Csomagktildő, intemetes

kiskereskedęlem
Egyéb nem bolti, piaci kiskeľeskedelem

S zállodai szo|gá|tatts

Üdtilési, egyéb átmeneti szállásholy-
szo|gá|tatás

Kempingszo|gáItatts
Éttermi, mozgő v endég|źtás

Egyéb vendéglátás

Címtárak, |ev e|ezőj e gy zékek ki adás a

Számitó gépes j áték ki adása

Egyéb szoftverkiadás
Rádióműso r - szo| gźĺItatás

S zámítő gépe s pro gramo z ás

v 1láďná|ő -portál szolgźůtatás

M.n. s. egyéb infoľmációs szolgáltatás



68.20 Saját tulajdonú' bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

70.2I PR' kommunikáció
70.22 ÜzIetviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.1| RekJámügynöki tevékenység
73.12 Médiaľeklám
73.20 Piac., közvélemény-kutatás
74.90 M.n.s. egyéb szak'ĺnaí, fudományos,

műszaki tevékenység
77 .40 Immateľiális javak kölcsönzése
78.10 Munkaközvetítés
78.20 Munkaerőkölcsönzés
78.30 Egyéb emberierőfonás-e||átás, -

gazdálkodás

82.30 Konferencia' kereskedelmi bemutató

szervezésę
82.91 Követelésbehajtás
82.99 .n.s. egyéb liegészítő uzleti

szolgá,|tattts

85.60 oktatást kiegészitő tevékenység

10.A Társaság igyvezetője jogosult a tevékenységi kor statisztikai nomenklatúra
szerinti meghatáro ztstr a, módosításáľa.

11. A társaság befektetési tevékenységet nemvégez

12. A táľsasáq közhasznú jogállása meeszerzéséhez szükséges műkodési feltételek:

a) UzIetszerú gazdasági tevékenységet a Társaság csak kózhasznu céljainak
elősegítése érdekében végezhet akként, hogy a vä||a|kozői tevékenység nem
v eszé|y eztetheti a közhasznú tevékenys éget.

b) Az alapítő aTźtrsaság gazđáIkodása soľán elért eredményét nem vonja el, az nem
kęľĹil felosztásra, azt a társaság az a|apítő okiľata szerinti közhasznú tevékenységre
fordítja.
c) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetę páľtoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet
országgýlési és fővárosi, illetve megyei képviselő vá|asztáson' nem lehet alapító
tagsapárt, továbbá nem nýjt pártoknak anyagi támogatást.
d) A Társaságkozhasznú tevékenysége során olyan kozfe|ađatokat lát el, amelýről a

helyi önko rmänyzatnak kell gondoskodnia'
e) A Társaság az alapítő okiľat szeľinti kozhasznű tevékenységének és

gazdá|kodásának legfontosabb ađataít a keľületi önkormányzatitljsźĺgban, mint helyi
hivatalos lapban is nyilvánosságľa hozza.
f) A Társaság nem zárja ki, hogy az á|ta|a nyújtott közhasznű szo|gá|tatásokból



tagtrain kívül bárki más is részesülhessen. A társaság kozhasznú tevékęnysége
körébe tartoző szolgá|tatást mindenki azonos feltételekkel veheti igénybg.

Iv. A ľÁnsĺ.sÁG MŰKoDnsÉľnr IDoTARTAMA

t3.A társaság határozat|an időre jön létre. Az első uz|eti év a társaság társasági
szerződésének el|enjegy:zésétől aZ év végéig tart' A további ĺůzletí évek a .

mindenko ri ĺaptárí éwel azonosak.

14. A tźrsaság az A|apítő okiľat ellenjegyzésének ÍapJtLtő| a társaság cégbejegy zéséig
elő-társaságként működik. A társaság izletszeríj gazđasági tevékenységet csak a
társaság cégbejegyzése iráĺti kérelem benyijtását követően folytathat. A hatósági
engedélyhez kĺjtött tevékenys égek cs ak engedély b irtokában v é gezhető ek.

v. A TÁRsASÁG ľonzsľŐKEJE, AZ AL^PiTo
ToRZSBEľnľĺľNnt MľRJÉKE ES' RENDELKEznsnn

15.A társastę töľzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes
egészben a jogelőd társaság által szolgáItatott apportból á11.

16.Az alapítő kijelenti, hogy a fentíekben megjelcilt apport teljes egészéberl aTársaság
rendelkezésére ál1.

t7.A Társaság,az alapítőtól kapott tźlmogattĺs fęltételeit és módját írásban kötött
kozszoIgźlltatás i szerző désbe fo glalj a.

vI. A ľÁnsĺ.sÁc xÉľvrsELETE ns.ł. cÉcľľcyzÉs ľĺóoĺa.

1.8.A táľsaságot az igyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint
.bíróságok 

és más hatóságok előtt. A cégsegyzés módja öná11ó.

19'A társaság cégegyzése akként tĺiľténik, hogy a géppel vaąy' kézzel ę|(|írt,
előnyomott vagy előnyomtatott cégszoveg aIá az igyvezető a teljes nevét -
önállóan - alákja a mellékelt alź"jrási nyíIatkozatának (cégsegyzési címpéldányának,
v agy al.áírźls mintának) megfelelően.

vII. A ľÁns.ł.sÁG SZERvEZľ.Tľ^A NYILvÁNoSSÁG

20. A társaság leeftibb szeľve:
A társaság legfőbb szervének hatáskörét az alapitó gyakorolja. A társaság legfőbb
szervének hatáskörébe tartoző kérdéskörben az alapítő vezető szeľve (az
onkormányzat Képviselő-tesĺilete) dönt, és erről az igyvezetőt írásban köteles
értesíteni.



a) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
. a számviteli töľvény szerinti beszźtmolő jőváhagyása ideértve az adőzott

eredmény felhasznźiásár a vonatkozó döntést;
. pótbefi zetés elrendelése és visszatérítése;
. ťlzletrész felosztásához va|ő hozzź|áru|ás;
. elővásźrlási jog gyakoľlása atársaság áItaL1'
. az e|ővźsárlásra jogosult személy kijelölése;
. az iz|etrész kívl'ilálló személyľe történő źÍrvházásźná| a beleegyezés

megađása;
. eredménýelen árverés ęsetén döntés az üzletrészrőI;'
. iz|etrész felosztásźlhoz való hozzájźnllás és az iz|etrész bevonásának

elrendelése;
. a tag kíztrź"sźlnak kezdeményezésérőI valő hattnozat;
. az igyvežető megvźllasztása, vissz ahívása és díjazástnak megállap ítása;
. a Feltigyelő Bizottság tagaínak megváIasztása, 'visszahívása és đíjazź.sának

rnegáIlapítźsa;
. a könyvvízsgá|ő megváiasztása, visszahivźsa és díjazásának megállapítása;
. olyan szerzođés megkötésének jőváhagyása, amelyet a társaság saját

tagával, igyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozőjával [Ptk. 685. $ h)

pont], illetve éIettárstĺv al köt;
. a tagok, az igyvezetők, a feltigyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgäIő

elleni követelések érvényesítése ;

. atźĺrsaságbeszámolój źĺnak, igyvezetésének, gazdźikodástĺnakkönyvvizsgáló
áItaI Ílorténő me gv iz s gáIás ának elrende 1 é s e ;

. az elismęľt vállalatcsopoľt létrehozásának előkészítéséről és az uralmi
szerzodés tervezetének tarta\mźről való döntés, az uralmi szerzodés
tervezętének j óváhag y ása;

. a társaság jogutód nélküli megsztínésének, átalakulás ának elhatározása;

. az aIapítő okirat módosítása;

atorzstőkefelemelésénekésleszáILításáĺakelhatározása;
. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
. torzstoke emelés során az elsőbbségi jog gyakoľlására jogosultak kijelölése;
. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a

törzsbetétekarányátőIva(őeltérésmegá||apítása;
. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megáI|apítźsa;
. akoz}raszntlságimellékletelfogaďása;
. a társadalmi közös szúkséglet kielégítéséért felelős szerwel, a közhasznu. 

tevékenység folytatásának feltételęiről kötött megállapodás módosítása
. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az a|apitő okirat a taggýIés

,kizárőIagos 
hatáskĺirébe utal.



Az Alapítő avezető tisztségviselő hatáskĺjrét nem vonhatja el.
Az Alapítő az áLtalahozohthatározatokról folyamatos nyilvźntartäst (határozatok
könyve) vezet. A dcintéseket meghozatalukat követően hatadéktalanul be kell
vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántaľtásból a döntés tartalmźlnak^
időpontjának és hattlyánakvilágosan ki kell derülnie.

b) A Társaság múkcidésével,és.gazđáIkodásźxal összefiiggő kérđéskörben az Alapítő
vezető szeľvének üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét és tagiait, valamint az
igyvezetőt köteles az .Alapítő tanácskozási joggal meghívni.. Az ülésről jegyzőkönyv
készül, amely nyilvános. Évente legalább egy alkalommal köte|ező az ülést
összehívni. Az ülésről a meghívottakat meghívóval legkésőbb az tilést megelőzo 15.
napon' írásban kell értesíteni a napiľendi pontok közlésével.

c) A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének a Társaság működésével és
gaz dáIko dźĺs áv aI fo gl alkoz ó ü lés ein kötel ę s ré s zt venni.

d) A Társaság éves uz|etitervének és beszámolójának elfogadásár őI az alapító évente
egyszer - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A
számviteli törvény szęrinti beszámolóról és az adőzott eredmény felhaszná|ásźtő|
Társaság legfőbb Szerve csak a Feltigyelő Bizottság íľásbeli jelentésének birtokában
hatźnozhat. A könyvvízsgá,Iő véleményének meghal|gatása nélkül a számvíteli törvény
szerinti beszámolórő| akozhasznu társaság legfĺíbb szeÍve nem hozhat döntést.

e) A kozhaszní táľsaság tevékenységévei és gazdá|kodásával kapcsolatos alapítói
döntések nyilvánosságźnak biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben,
amely a kozhasznú társaság műk<idésével és gazdźikodásával kapcsolatos, az a|apítő
vezető szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárbatja ki.

Đ Az igyvezető - az alapító képviseletére jogosult szeÍv) illetve személy elcízetes
egyeztetésével a Társaság tevékenységévei és gazdźůkodásával kapcsolatban köteles a
döntéshozata| előtt a nyilvźnosság biztosítása éľdekében a szolgźůtatás igénybe vevői
körét olyan határidŕĺvel értesíteni, illetve tájékoztatru. amellyel a nyilvánosság
biztosítása nem hiúsítható meg:

g) Az alapítő kizárő|agos hatáskörébe tartoző kérdéskörben csak az alapítő, Illetlĺe az
a|apítő v ezeto szeÍv e lnozlnat döntést.

h) Az aIapítő vezető szervének határozathozatalában - a Társaságot érintő
döntéshozata|a során nem vehet tészt az a szeméIy, aki vagy akinek tagsa vagy
tagsáĺak közeli hozzátartozőja |Ptk. 685. $ b) pont], élettárs a (továbbiakban egyritt:
lnozzźúaĺtoző) a hatźĺrozat alapján:
- kötelezettség vagy felelőssé$ alólmentęstil, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.



Nęm minősül előnynek aTársaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki á|taligénybe
vehető nem pénzbeli szolg áItattĺs, illetve a létesítő okiľatnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

2 1 .A Társaság nyilvánossága:
a) Az alapítő vezető szerve a Társasttg múködésével kapcsolatos ülésekľől köteles
jegyzőkönyvet készíteni. A jegyz(5könyv tartaImazza avezeto szerv riléseinek helyét és

idejét, a jelenlevőket és az źitaluk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a
döntését támogatók és eltenżők számaránya és személye megállapíthatő.

Az alapitő ülései nyilvánosak.

b) Aziilések hatźrozatart a megho zataiuktőI számitott 15 napon belril postai úton kell
közölni az éríntettekkel és ezze| egyidejűleg a tźĺrsasttg székhelyéĺ talá|ható nyilvános
hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok
szövegét. Ennél ľövidebb határídőt akkoľ köteles az alapítő teljesíteni, amennyibeĺazt
a hozott hattr ozat jellege megköveteli.

A kozhaszn,ű szervezet miíködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet a

Társaság szék*relyén, minden hónap első hétftĺjén -9-l5 oraközött. A betekintést ügyvezető,
jelenlétében lehätséges. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésľe a
kĺivetkező munkanapra eső n1P van mód.

A Társaság szolgźitatási igénybevételének módja: a Társaság közhasznú szolgáltatásait
aZ arÍa jelentkező báľmely természetes személy, va1y a természetes személyeket
foglalkoztató jogi személyiséggel rende|kezo és jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságok, egyestiletek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának cél szerinti felhasználásárőI az éves munkaprogram
elfogadásával az Alapítő' a konkľét ügyekben minden esetben a Társaság igyvezetője
dcint.

Az áILanháztartás alrendszereiből esetlegesen kapott pénzeszkĺiz felhasznáLása _a

normatív ttimogatást kivéve _ úgy történik, hogy az igénybe vehető szolgáLtatásokat,

azok feltételeít aTźrsaság nyilvánosan kozzéteszi. A Társaságbeszámolói közlésének
nyilvánossága:

Az igyvezető a méľleg adataít, az éves beszámolót és a kozhasznilságí mellékletet
megismeľteti az Alapítóval, az e\fogadása után az a Társaság székhelyén bárki áItaI

megismeľhető minden hónap első hétftíjén -9-15 &aközött A betekintést az igyvezető
biztosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, így betekintésre a következő
munkanapra eső hétfőn van mód.

A Társaság tevékenységének és gazdá|kodásának legfontosabb adataí nyilvánosak,
azok a Társaság székhelyén bárki által megismerhetők minden minđen hónap első



hétfcíjén -9-I5 őra között. A betekintést az igyvezető biztosítja. Amennyiben az adott
nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő munkanapra eső hétfőn van mód.

A Társaság minden ďo|gozőjakötęles felvilágosítást adni akozhasznutevékenys égge|,

azok igénybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

Akozhasznúsági mellékletet aTźrsaság a Civil tv. 46. $ (1) bekezdésének megfelelően
köteles elkészíteni, a CégbírőságĺáI letétbe helyezni és kozzétenni. A közhasznúsági
mellékletekbe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A fentiek szęrint a Társaság miĺködésének, szolgtitatási igénybevétele móđjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról az előzőekben megielölt módon hirđetőtábla
igényb evétęlével és / v agy elektronikus úton gonđoskodik.

22. A T ársasáe ügw ezetőie:
a) A Társaság ügyeinek íntézését és a Társaság képviseIetét az Onkormányzat
Képviselő-testĹilet áItaI hatźrozott, vagy határozatIan időre vźiąsztott igyvezető látja
el. Az igyvezetői megbízás az Alapító határozattxal és annak a jelölt źitali
elfogadásával is létrejöhet. A Társaságnak egy ugyvezeti5je van.
b) Az igyvezető rnegbízźsí szęrződés keretében lätja eI feladatát.
c) Az üg}rvezető -iogosítványai és kötelezettségei

Azigyvezető
- jogosult atársaság képviseletérę és rigyeinek iĺltézésére;
- gonđoskodik a társaság múködéséhez sztikséges szabályzatok elkészítéséről;
- köteles a kön'ywizsgáIőva| a polgári jog áItalános szabályai szeĺint szerzőđést
kötni;
- köteles elkészítenívagy ekészíttetni atársaságmérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok á|tal ęIőirt szabáIyzatok nyilvántartásárőI,
elkészítéséről és ismeľtetésérol, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a Cégbíľóságnakbejelentení atársaság a|apitő okiratának módosítását, a
cégegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek váItozásźlt, valamint
törvényben előírt más adatokat a törvény á|tal, eLő,írt módon és időben;
- kĺiteles a tźrsaság tagjairól nyllváĺtartást, tagtregyzéket vezetti;
- köteles atagegyzéket, illetve atagegyzékbenfelttintetett adatok megvá|tozás a
esetén a hatźiyos tagjegyzéket a törvény áItaI előírt módon és időben a
Cégbíróságnak benyúj tani,
- köteles az ,\Iapítő részére a társaság ügyeiről felvilágosítást ađni és a társaság
könyveíbe-, működésébe való betekintést és a nyilvánosságot biztosítani;
- köteles a Gt. és az A|apítő okirat tital előírt egyéb felađatokat ellátrri.

d\ A társaság ügyvezetőie..
Név:
,4,ĹaesanyJa neve:
Lakcím:

Kovócs Barbara
Torok Gyorgłi
105I Budapest, Nádor u. 5. III. 5.

10

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



Sz.ĺiletési hely és idő: Budapest, ]982. 04. 03.

Adóazonosító jel: 8420950378
Az iigyvezetői megbízatós 20]3. szeptember 6. napjától

20]4. december 3I-ig, határozott időre szól.

Az igyvezeto ĺyllatkozotĘ hogy vele illetvehozzátartozőival szemben a Gt. és a
20II. évi CLXXV elő írtkizárő könilmények egyike sem á1l fenn és megbízást a
j o gszab źiyok el ő írás ainak me g fel el ő en el fo gadj a.

e) Az igyvezető felađattúönállóan |źĺtja et.E minőségében csak a jogszabáIyoknak, az
Alapító okiratnak, a Társas,źĺg szervezetí és működési szabźĺIyzatźtnak, valamjnt az
Alapító vezető Szerve hatátozatainak van alźtveFĺe, a gazđasági társaság tagtrai źital
nem utasítható.

Đ 
^zigyvezeto 

azigyintézés körében önállóan jźtr eI.

g) AZ igyvezeto - lehetőség szeľint a rögzített határiďő eltelte előtt - ismételten is -
ujravźúasztható.

h) Az ügyvezető meebízatása megszúnik:
- ahatározott idő lteltével'
- visszahívással,
lemondással

- kĺizös megegyezéssel
az igyv ezető halźittv aI,

- a törvényben felsoroltkizárő ok bekövetkeztével,
- lailĺin törvényben meghatározott esetben.

.i) Hą a Társaságnak nincs ügyveze tője, ,tlgy az A?apítő kötelęs haladéktalanul új
ugyvezetőt kinevezni, és a kinevęzést 30 napon belüla Cégbíróságnakbejelenteni.

j) Az üg}rvezetőre vonatkozó kizáró és ĺisszeférhetetlenségi szabályok:

I. A Gt. alapján:
. (l)Nem lehet gazđaságitźrsaságvezető tisztségvise|oje az, akit

bűncs elekmény elkövetés e miatt j o gerősen szab adsźryvesztés büntetésre
ítéltek, amig a büntetett eloéIethez fílződő hátrányos jogkövetkezméĺyek
alólnem mentestilt.

. (2) Akit jogerős bírói ítélettel avezetőtisztség gyakorlásától eltiltottak, e

tilalom hatá|ya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más
fogla|kozástól jogerős bíľói ítélettel eltiltottak, az ítéIethatáIya alatI az
abban megj elolt tevékenységet ftítevékenységként folytató gazdasági
társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

. (3) A gazdasźtgltársaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt
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évig nem lehet más gazdaságitźĺsaságvezeto tisztségviseĺoje az a szemé|y,

aki a megsztintetési eljárás megínđításának iđőpontjában, atorIés évében,

Yagy a tĺirlést megeloző évben a gazdastĺgi társaságnáI vezeto tisztségviselő,
kizárőIagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag
volt.
(4) Nem lehet más gazđasági társaság vezeto tisztségvise|ője az a szeméIy,

akinek - mint a jogutód nélktil megszűnt gazdáIkoďő szervezet vezető

tisztségvísélőjének, kizárőLagos vagy többségi befolyást biztosító
ľészesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségď a jogutód nélktili
megszúntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekéľt a
bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapjáĺ indított eljárásban jogerősen

megáIlapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási
kötelezetts ég alapján a ťĺzetési kötelezettségeít nem telj esítette.

(5) Nem lehet gazdasági tfusasźry vezeto tisztségviselője, akivel szemben a

cégbírőság törvényességi felügyeleti eIjárásban pénzbírságot szaboLt ki, és

jogerős bírósági hatźtrozat szeľinti ťtzetésí kötelezęttségét nem teljesítette.

(6) Nem |ehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a szeméIy, aki a

'104. $ (1) bekezdésében foglalt helytálláSi kötęlezettségének nem tett eleget.

(7)A tilalom hatá|ya a ()-(6) bekezdés szerintí esetekben a végrehajtási

e\járźs iđőtartama és az annak eredménýelenségétőL szttmitott öt év.

A Társaságvezető tisztségviselője és közeli lnozzátartozőja|Ptk.685. s b)

pont], valamint élettáľsa ugyanannál a tźĺrsaságnáI a Felügyelő Bizottság
elnĺikévé éś tag1ává nem választhatő meg

A közhasznu szervezet megsnjĺését követő három évig nem lehet más

közhasznll szervezet vezető tisztségviselője az a szeméIy, aki korábban
olyan kozľrasznű szęrvezet vezető tisztségviselője volt - annak megszĺínését
mege|ozo két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkĹil szunt meg i,gy, hogy az á|Iami adó- és

vtnlhatőságnál nyilvántartott adó- és vźtmtart"ozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegiĺ
aďőÍĺtnýtárt fel,
c) amelÍyel szemben az ź,JIami adó- és vámhatóság ĺjlzletlezźrás íĺtézkedést
alkaLmazott,vagylJlzletlezźľásthelyettesítőbírságotszabottki,
d) amelynek adószámát az áIlami adó- és vámhatóság az ađőzás ľendjéről
szőIő törvény szerint felfiiggesztette vagy törölte.

Az igyve,"i,tő, ill"we az ennek jelok szeméIy köteles valamerrnyi érintett

kozhaszní szervezetet előzeteseĺ tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget

egyidejűleg más kozhasznu szervezetnél is betölt.

A Társaság, mint kozhaszĺu szervezet az ugyvezetőt, valamint közeli
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hozzátartozőjźt a bárki áItaI megkötés néll.ĺ:ril igénybe vehető
szolgźitatások kivételével - cé| szer'inti juttatásban nem részesítheti.

k) A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az igyvezető cinállóan
gyakorolja.

23.A Társaság miĺködésének ellenőrzése: a Felügyelő Bizottság

a) A Társa ságnźů hátomtagú Felügyelő Bizottság miĺködik.
b) A Felügyelő Bizottság elnökét és tagiait az alapítő váIasztja. Az elnök és a tagok
- ismételten is újraválaszthatók
c).A Felügyelő Bizottságnak azigytendjét - amelyet magahatároz meg - az a|apítő
onkormányzat soron következő képviselő-testĹileti ülésén jóváhagyás végett be kell
mutatnia.
d) A Felügyelcĺ Bizottság feladat- és hatásköre kĹilönösen:
- Köteles megvizsgźtlni a közhasznu Társaság legfőbb szeÍve ülésének napírendjén
szeľeplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan
előterjesztést, ame1y a gazdasźĺgi Társaság legfcĺbb szerve kízárőIagos hatáskörébe
tartoző ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adőzott eredmény felhasznáIźsźrőI
valamint a kozhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapítő csak a felügyelő. 
bizottság írásbeli j elentésének birtokáb aĺ határ ozhaĹ.
- Írásbeli jelentéstkészít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli t<irvény) szerinti beszámolóľól és az ađőzott eredmény felhasználásárőI
a T źns,aság legfőbb szerve részére.

. Kezdeményezheti az A|apitő á|talhozotthatározat bírósági felĺů|vizsgáIatát.

Kijelöli a Társaságot képviselő szeméIý, ha a felülvizsgálatot a köz}raszĺis,
Társaság vezető tisztségviselője kezdeméĺyezí és a közľrasznú Társaságnak
nincs olyan vezętő tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
Ell e nőr zi a ko zľrasznu T tr s as ág műkö dé s é t és gazdáIko dás át.

. Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőkJől, illetve tź$ékoztatást vagy
felvilágosítást a gazdasági T ársaság munkavállalóitól.

. MegvizsgáIhatja, illetőleg betekinthet aTźrsaság könyveibe és iratalba.
A Felügyelő Bizottsźĺg tagtraí a Tźĺrsasttgot érintő ügyek tárgya|źsakor az alapítői
képvis eltíteshilet ülés érr tanácskozás i j oggal ľészt velretlrek.
e) A Felügyelő Bizottság kötęles az ,\!apító Képviselő-testtiletét a polgármester
iÍján tájékoztatru és annak ĺisszehívását kezđeméĺyezni, ha arĺőI szeÍez tudomást,
hogy:
- a Társaság műkcidése során olyan jogszabtůysértést vagy a Társaság értékeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
va1y a következmények elhárítása illeťve enyhítése alapítói döntést tesz
szĹikségessé,
- a vezető tisztségvisęlő felelcísségét rnegalapoző tény menilt fel.

Az Alapító Képviselő-testĹiletét a felügyelő bizottsttg inďíwänyára - annak
megtételér(5| szźtmitott - 30 napon belül össze kell hívni. Amennyiben a fel{igyelő
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bízottság inďíwányára szĹikséges intézkędés nem töľtérrne ffi€g, a felügyelő
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet eIIátő
szervet.
f) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szeľvet tájékoztatri, és
annak o s szehívás át kezďemény ezti, ha an őI szet ez tudomást, ho gy :

- a Tźtsaság működése soľán olyan jogszabáIyséľtés vagy a Társaság érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszrintetése
vagy következméĺyeínek elhárítása, illetve enyhítése az irrtézkedésre jogosult szeÍv
döntését teszi szĹikségessé;
- avezető tisztségviselők felelősségétmegalapoző téĺy menilt fel.

Ha a Felügyelĺĺ Bizottság iĺdítványfua - anrlak megtétęlét ő| számitatt harminc
napon beltil intézkedés nem történt, a Felügye|o Bizottság jogosult törvényességi
felü gye l eti elj árást kezdemény ezni a C é gbír ő s ágnáI.
Halaďéktalanul értesíti a törvényességi feltigyeletet ellátó szervet, ha az arra
jogosult szęÍy a töľvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagtrát

megbízhatja, illetve az ellenőrzést áIlandó jelleggel is megoszthatja tagtrai között.
Az ellenőrzés megos ztásanem érinti a felúgyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt
a jogát, hogy az e|Ienőrzést rnźs, a Felügyelő Bizottság ellenorzési feladatk<irébe
tartoző tevékenységre is kiterj essze

A Felügyelő Bizottság taďai:

1. Név: dr. Kerekes Pál
Lakcím: 1221Budapest, Sarló utca 5.

Édesanyja neve: Vaja Margit
Megbízatźls időtartama: 2O||. február 4. napjźftőI2OI5. május 3T. napjáig

2. Név:
Lakcím:

Balogh István Szilveszter
3358 Eľđőtelek, Vásár u. 83.

Eđesanyja neve: Laska Julranna
Megbízatźls időtartama: 20|3.július 4. napjátőIz0|s. május 3I. napjáig

3. Név: Losonczy Pál
Lakcím: 1053 Budapest, Magyar u.26.
Éđesanyja neve: Merse Margit
Megbizatás időtartama: 2O|O. november 18. napjźťĺő| 2O|5. május 3|.
napjáíg

A Felügye\o Bizotlság tagjai ' az i\yen tisztséget betöltő személyektőI áItalź'ŕlan
elvźrhatő gondossággal k<ltelesek e|járni és kötelezettségeik megszegésével
okozott kárért a Ptk. általános szabáIyai szerint felelnek.
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g) A Felügyelő Bizottság elkészítí sajźú ügyrendjét.

h) A Felügyelő Bizottság tagait az e tísztséghez hrtoző tevékenységi körben
munkáltatój a nem utasíthatj a.

Ha a FelĘyelő Bizottság Tagjainak szźlma az Alapitő okiratban meghatározott
Iétszám a1á cstjkken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a közhaszĺuTársaság
igyvezetése a Felůgyelő Bizottság rendeltetésszerll működésének helyreáIlítása
éľdekében köteles értesíteni az Alapítőt.

i) A Felügyelő Bizottsźry negyedévente legalább egy ülést tart. A Felügyelő
Bizottság üléseit az elnok sztikqég szerint hívja össze, de k<iteles azt osszehivni, ha
az ok megielölésével az igyvezető illetve a .felügyelő bizottsźlg másík két taga
vagy könyvvizsgáIő írźĺsban kéri. Ilyen esetben az ilést a kéľelem kézhezvéteIét
követő 8 napon belül kell megtartani.

A Felügyelĺí Bizottság tagtrai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye.

Az ülés összehívás áft - az ok és a céI meg|elölésével - a Felügyelő Bizottság
bármely taga irásban kérheti az e|nöktol, aki a kérelęm kéz};Lezvételétől számitott
nyolc napon belül koteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc
napon belúli időpontra tortén(5 összehívásźrőI. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag rnaga j o gosult az ulés ö sszehívására.

j) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagia jelen
van. Döntéseit egyszera szőtobbséggel hozza, és üléseirő| jegyzőkönyvet kell
vezetni, amely a meghozott hatźĺro,zatokon kívtil tartalmazza a szayazźĺs arányát és

azt is, hogy ki támogatta az előterjesztést és ki szavazott ellene.

k) A FelügyelőBizottság elnökének és tagjainak díjazásárőI źtruházott hatáskörben
a polgármester dönt. A felügyelő bízotts ági tagság megszűnik :

- a határozott időtart am |ej ártźtv a|,

- visszahívással,
- lemondással,
- e|haláIozással,
- a törvényben meghatározottkizźrő ok bekovetkeztével.

|) Az igyvezetővel kötendő és nem a Képviselő-testtilet.hatáskörébe tartoző
tigyleteknél valamint az ugyvezető elleni perben a Táľsaságot a Felügyelő
Bízottságnak a képviselő-testrilet áItaI kijelölt tagia képviseli.
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m) A Felüeyelő Bizottságra vonatkozó kizáró és összeferhetetlenségi szabályok:

I. A Gt. alapján:
. (l)Nem lehet a feltigyelő bizottság elnoke vagy tagtra az, akit bűncselekmény

elkövetése miatt jogerősen szabađságvesztés btintetésre ítéltek, ami9 a

biintetett e|őéIethez fíłzőđő hátľányos jogkövetkezmények alól nem
mentesrilt.

. (2) Akit jogeľős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e

tilalom hatáIya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más
foglaLkozástól jogerős bíróí ítélettel eltiltottak, az ítéIet hatź.Jya alaIt az
abban megjelolt tevékenységet főtevékenységként folýató gazđaságí
társaságban nem lehet vézető tisztségviselő.

. (3) A gazdasźlgi társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt

évig nem lehet más gazdasági társaságvezető tisztségviseli5je az a szemé|y,

aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjábar\ a törlés évében,
vagy a törlést megeIőző évben a gazdasĄgi társaságnáI vezeto tisztségviselő,. 
kízźľőIagos vagy tobbségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezó tag
volt.

. (4) Nem lehet más g.azdasági társaság vezető tisztségvis elője az a szemé|y,

akinek - mint a jogutód nélktil megszűnt gazđáIkodő szewezet vezető
tisztségviselőjének, kizárőIagos vagy többségi befolyást biztosító
részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felęlcísségét a jogutód nélktili
megszüntetést eredményező e|járás során ki nem elégített követelésekért a

bíróság a Cstv. Yagy a Ctv' a|apján indított eljárásban jogeľősen

megźilapította, és a jogerős bírósági hatźrozat szerinti helytállási
kötelezetts ég alapján a ťĺzetésí kötęlezettségeit nem telj esítette.

. (5) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a

cégbíróság törvényességi felügyeletí e\jźrásban péĺubírságot szabott ki, és
jogerős bírósági határozat szerinti ťlzetési kötelezęttségét nem teljesítette.

. (6) Nem lehet gazďasági társaság vezetó tisztségviselője az a szeméIy, akí a
I04. $ (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

. (7)^ tilalom hatá|ya a (Ą-(6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtásĺ

. 
eljárás időtartama és az aĺlrlak eredménýelenségétől számított öt év.

A Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagja, valamint ezekkozeLi
hozzźúartozőjaPtk 685. s b) pontf, valamint élettárs a ugyanannál a táľsaságĺźi
ugyvezetőnek nem váIasztható meg.

II. A 20l l. évi CLXXV w. alapiźn..
. A koz}raszĺu szetvezet megszűnését követő három évig nem lehet más

közhaszrru szęrvezetvezető tisztségvise|ője az a szeméIy, aki korábban
olyan kozhasznu szervezet vezető tisztségviselője volt - annak melszíínését
megeloző két évben |egalább egy évig -,
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. a) amely jogutód nélktil szűnt meg űgy, hogy az állami ađó- és

v źĺmhatőságnźi nyilvántartott adó- és vámtart ozźsát nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az áIlami- adó- és vámhatóság jelentős összegű
ađőIĺáný tźrt fel,

. c) amellyel szemben az źĺIlami adó- és vámhatóság izletlezárás intézkedést
atkalmazott, vagy üzletlezátást helyettesítő bírságot szabott ki,

. d) amelynek adőszámát az áIlami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről
sző|ő törvény szerint felfiiggesztette vagy törölte.

. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagtra avezető szęÍv' elnöke vagy
tagSa.

. Nem lehet a Felügyelő Bízottság elnöke és taga a Társasággal a

megbizatźsáĺ kíVĹili más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavég zésre irányuló egyéb j ogviszonyb an áIIő
szeméIy, ha jo gszabály másképp nem rendelkezik.

. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagia az a szeméIy, aki a
Tźrsaság cél szerinti juttatásaiból részestil, kivéve a bárki által megkötés
néllail igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

. Nem lehet a Felügyelő Bizottsźry elnöke' és tagtra az előző pontokban
maghatározott személyekhozzátartozőja [Ptk. 685. $. b) pont].

A 2006 évi IV. törvény 19. $ (6) bekezdése alapján, a gazđasźęi társaság
döntéseinek előkészítése érdekében a társaságí szervek mellett az alapítő
Iétrehozza a JóHír Tanácsadó Teshiletét 3 fcível, 20|3. július 6-napjátőI
határozatlan időre.

24. A Társaság műkĺidésének ellenőrzése: a könyvvizsgáló

a) Az alapítő a Társasźĺg miíködésének ellenőrzésére a Feli'igyelő Bizottsá'g
mellett a kcinywizsgá|ők ĺévjegyzékében szereplő könywizs gáIők sorából
könyv viz s gáIőt v áLaszt:

Konyvvizsgáló neve: Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1164 Budapest, Beniczky Tamás u. 12. lB.
Cégegyzékszám: 0I-09-162846
Adőszáma: 10673470-2-42
Felelős könyvvizsgáló: Kasnyik János
Lakcíme: 1164 Budapest, Beniczky Tamás u. 12. /B.
Éđesanyja neve: Kovács Mtria
Könyvvizsgáló nyilvántartźsi szźlma: 003850
Amegbízatás időtartama: 20]3. júnĺus ].-tól 20]8. május 3I',-ig

A könyvv izs;gźůő nyilatkozik, hogy vele szemben a ttrsasági törvénýen,
valamint a könywizsgź,ĺő|<ra vonatkozó lailön jogszabéiybanirtkiztrő, ílletve
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összeférhetetlenségi ok nem á11 fenn.

b) A konywizsgáIot az alapítő váIasztja meg. A megbízás lejárta után a
könywizsgäIő a tisztségre - ismételten is - ujravźiaszthatő.

c) A tźrsaság a számviteli törvény szerinti beszámolőja valődiságát és
jogszeníségét köteles a könywizsgáIőval ellenőriztetrri. A könywizsgáló
vélemények meghallgatźsa néll<til a beszźĺmoló elfogadáĺsárőI. az Alapítő nem
hatźrozhat. Emellett a könywizsgźiő az Alapítő elé terjesztett minden lényeges
lĺzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valős
adatokat t artalmaz- e, illetve megfelel-e a jo gszabźtlyi előírásoknak

d) A könyvvizsgáIó betękinthet a Tźrsaság könyveibe, az igyvezetőtől a
Felügyelő Bizottságtagtraitől, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a
társaságbakszámláját,péĺutárźńésszerződéseitmegvizsgáIhatja.

e) A könyvvizsgáIő köteles részt venni a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor,
ha ez sztikséges a Felügyelő Bizottság tiléseire is meg lehet hívni.

Đ Ha a könyvvizsgáIő megá|Iapítja, vagy egyébként tudomást szeÍez arrőI, hogy
aTársaság vagyonának jelentős mértélĺ:rí cscikkenése vźrhatő, illetve olyan téný
észlel' amely az igyvezetí3, vagy a Felúgyelő Bizqttság tagiainak a Gt. szerinti
felelősségét vonja maga után, k<iteles a Felügyelő Bízottság tltjtĺn az Alapitői
Képviselő-testrilet összehívását kérni. Ha indítványára az alapítői képviselő-
testĹiletet nem ' hívják össze, va1y az Alapítő a jogszabályok ttltal kíváĺlt
döntéseket nem hozza ffi€g, a' könyvvizsgáló köteles a törvényességi
felügyeletet ellátó szerveket éľtesíteni.

g) A konywizsgáló felelősségére a könyvvizsgá|őra vonatkozó
jogszabáIyokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott fele|ősségi szabáIyok az
iránvadók

h) A könywizsgálóľa vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
I. A Gt. alapján:
. Nem lehet könyvvizsgźůő a Társaság a|apítőja, illetve tagtra.,

. Nem vź,il,asztľratő könywizs gáiróvá a Társaság igyvezetoje, felügyelő
bizottsági taga, valamint ezefl szerrrélyek kcizeli hozzźiartozőja|Ptk.685. s
b) pont], éIettérsa, továbbá aTársaság munkavállalőja, e jogviszonya, illetve
minősége fennállta idején, valamint annak megszúnésétő| számitott három
évig.

II. A 201 1 . évi CLXXV tlĺĺ. alapián:
Nem lehet k<inyvvizsgźĺIő avezętő szeÍv elnöke vagy taĄa.
Nem lehet könywizsgáló a Táľsasággal a megbízatásán kívrili más
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tevékenység kifejtésére irányrló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
írźnyulő egyéb jogviszonybaĺ źůLő személy, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik.

. Nem lehęt kcinyvvizsgáló az a személy, aki a Társaság cél szerinti
juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés néll<til igénybe vehető
nem pénzbeIi szolgáltatásokat. .

. Nem lehet könywizsgáló az eloző pontokban maghatźnozott szeméIy
hozzátartozőja |Ptk, 685. $. b) pont].

25.Az ügyvezetőre. a Felügyelő Bizottsáe elnökére és tagiaira. valamint a
könyvvizs gálóra vonatkozó közös szabál}rok:
a. Az ügyvezető a Társaság vezető tisztviselője, a Feltigye!ő Bizo|tság e1nöke és

tagtrai és a könywízsgá|.ő a Társaság miĺködésének ellenőrzésére hivatott
személyek.

b. Az igyvezetőte, a Felügyelő Bizottság elĺrökére és tagtraira, valamint a
könyvvizsgáLőra vonatkozó, a cégĺyilvántaľtás részétképezojogok, tények és

adatok nyilvánosak, és azokat a Gt. és a vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezései alapján ke|Lkozzétenni a Cégközlöny című hivatalos lapban.

c. A Társaság alapításakot aZ ugyvezet(5t, a FelügyęIő Bizottság elnökét és tagjait,
valamint a kĺinywízsgáIőt az A|apítő az Alapító okiratban jelĺili ki. Ezt
követően ezen személyeket, vagy szervezeteket az ,\Iapítő legf<íbb szeÍve
váIasztjameg.

d. Azigyvezeio, a Felrigyelő Bízottsźĺg elnöke és tagjai, valamint akonyvvízsgáló
felađatát az 1lyen tisztséget betöltő személyektőI źlltalaban eľvárható fokozott
gondossággal, aTársaság érdekeinek szem előtt tartása mellett köteles ellátni. A
jogszabályok, az Alapitő okirat, illetve a Társastĺg tital hozott hatźrozatok,
illetve feladata e|Iátatásának kotel ezettsége vétkes megszegésével a

. Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabźůyai szerint felelnek a
Társasággal szemben.

e. Azigyvezeto, aFelügyelő Bizottság elnöke és tagiai, valamint a könywizsgáló
tisztségérőI bármikor lemondhat, azonbanha a Tźrsaság műkcidőképessége ezt
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétőI számitott hatvanadik napon
válik hatályossá, kivéve, ha az z\lapító az új szeméIy, vagy szervezet
megvźiasztásárőI már ezt mege|őzően gonđoskodott. A lemondás hatályossá
vźtlźsáig a szem€Iy, vaEY szervezet ahalaszthatat|an döntések meghozatalában,
illetve az íIyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

f. A Táľsaság igyvezetője, a Felügyelő Bízottság elnöke és tagai és a
könywizsgáló lailön dokumentumban tett nyilatkozatukkal kijelentik,
személyükben nincs kizźrő ok, mely miatt ajelen okiratban rnegjelölt tísztséget
nem tölthetnék be, valamint, hogy atisztségre történt kinevezést elfogadják.

VIII. A TARSASAG GAZDALKODASANAK SZABALYAI

f6.A társaság gazdáIkodása soľán eléĺt eredményét nem oszda fel, azt az alapítő
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okiľatban meghatározolt koz}ĺasznú tevékenységére forđítja, illetve az a tátsaság
vagyoĺźú gyarapítja

IX. BESZAMOLASI SZABALYOK. KOZHASZNUSAGI MELLEKLET

27.ATźrsaság köteles az éves beszámoló jőváhagyásával egyidejűlegközhasznúsági

. 
mellékletet készíteni.

28. Akozhasznusági melléklet elfogaďásaaz Alapító kizárő|agos hatáskörébętartozík.

29.Az éves közhasznuságí mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság
székhelyén, az igyvezető, vaEY titkárság közreműködésével saját koltségére
másolatot készíthet.

x. A MÚKooÉssnr, KAPCSoLATBAN KELETKEZETT IRAToKBA vALo
BETEKINTES RENDJE

30. A jelen Alapító okiratban meg|elölt - a működéssel kapcsolatban keletkezett -

azoniratokat, amelyek nyilvánosak, az énntettek a Társaság székhelyén tekinthetik
meg. A társasźę éves mérlegét az éľintettek a Cégbíróságon is megtekinthetik.

3I. Az érintett kéľésére a Társasźlg igyvezetoje az iratot köteles megmutatni, abba
betekintést engedni, valamint azokľőI akéreLmező költségére másolatot készíteni.

xI. A ľÁns,ł.sÁG MEGSZuľrsn

32. Jozutód nélküli megszűnés
a. A Társaság jogutód nélkĹili megszűnése esetén a Társaság tagtra részéte a

tartozások kiegyenlítését követően csak a megszunéskori saját tőke összege
adható ki, legfeljebb atagvagyoni hányadánakteljesítés kori értéke erejéig.

b. Az ezt meghalađó vagyont a cégbíróság a Budapest városban működő, a jelen
tźrsaságéval azonos, va1y hasonló közhasznu tevékenységet folýató nonprof,ít
gaz,dasági táľsaság részéte ađja át.

33. Jogutódlással történő megsziĺnés
a. A Társaság más Társasági formába csak nonproťrt jellegének megtartźsźna|

alakulhat át,kizárőIag nonproťtt gazđasági társaságokkal egyesülhet, illetve
nonpro f it gazđas ági társ as á g okk á v źihat szét.

xII. VEGYES RE,NDELKEZÉSEK

34. A Társaság más gazđasági társaságnak nem lehet tagtra, ilyen táľsaságban nem
szerezhet ľészesedést. A Társasáry taga lehet más kozhasznu társaságnak, feltéve,
hogy aznemtaga gazđasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése.
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35. A jelen Alapító okiratban neĺľ. szabáIyozott kéľdések tekintetében a vonatkoző,
hatályos magyar jogszabályok, különösen a Gt. és a Ptk. rendelkezésel' az iĺĺáĺyađőak.

36. A Társaság beolvadással történő átaia|<ll|źtsárőI az Alapító egy alkalommal
l;ratároz. A vezető tisztségviselők az átalak.rrláshoz szükséges okiratokat kötelesek a

hatźrozat meghozatalának ĺapjźlra előkészíteni, ideértve az átalakulási határozat
meghozataIźĺnak ĺapját legfeljebb hat hónappal megeloző mérleg-fordulónapľa
vonatkozó könyvvizsgá1'ő áItaI elfogadott vagyonmérleg-tewezeteket és vagyon|eltár-
tervezeteket, valamint mindazon egyéb okiratokat elkészíteni és ręndelkezésre
bocsátani, amelyeket az ide vonatkozó hatályos jogszabźiyok előírnak.

A jelen módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratot a Budapest Főváros VIII. kerĹilet ĺőzsefüárĺjs onkormámyzat képviselő
testĹilete ....../2014. (II. 05.) számuhatározata alapjźn azzal megegyezően aIáírom:

Budapest, 2014. február ....

Dr. Kocsis l|y4áté

Polgármester

A jelen okiratot készítette és ellenjegyezte..

Budapest, 2014. február ...

Alulírott jogi képviselő ígazolom, hogy az alapítő okirat egységes szetkezetbe foglalt
sz<ivege megfelel az alapítő okirat móđosítások alapjtn hatályos tartalomnak.
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