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Képviselő-testůile te számára

Tisztelet Képvise|ő Testület!

I. Előzmények
A korábban hatáIyban volt gazdasági társaságokľól szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) a. $-ának ľendelřezései alřpján nem jövede|emszetzésre iránjrul.ó
gazdasági'tevékenység folýatásźra a Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuáros
onkormányzata (|082 Budapest, Baross u.63-67.), mint Alapító kięmelten közhasznú
szervezetnek minősülő nonprof,rt korlátolt felelősségu térsaságot (a továbbiakban:
Társaság) hozott |étr e.
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Előteľjesztő: Jóhíľ Józsefuáľosi
Kovács Barbara, íigyv ezető

Média és Galéľia Kiizpont Ktizhasznú Nonpľofit Kft,

A képviselő{esttileti {ilés időpontja:2014. május 14. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a .Iĺóhíľ Józsefvárosi Média és Galérĺa Kiizpont Közhasznú Nonpľofit
Kft. Alapító okiľatának módosítására

A napirendet ayiWzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszertl/min(Ssitett
szav azattobb s ég szüks éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság számárä:

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteqesn'és
meglárgya|źłsát'



II. A beterjesztés indoka

Tekintettel arca, hogy az A?apitő okirat tevékenységi korét bővítjük, ezze| egydejűleg a
hatályos Polgári Törvénykonyvről szőIő 2073. évi V. törvény rendelkezéseivęl összhangban
ál1ó továbbműködésľől is dönteni szükséges az onkorm ányzatnak, mint tulaj donosnak.

A ,Kft. éves üzleti terve nem tartalmazza a 2O|4. évre sző|ő a közfoglalkoztatźsban
fog|a|koztatott munkavźi|aIők, valamint a béľ és járulék terheit. Az uz|eti terv készitésekor,
még 100 oń-os finanszirozźssa| kalkuláltunk. Időközben a Budapest Főváľos Kormányhivatala
VIII. kerületi Munkatigý Kirendeltsége hatósági szerzodés kérelme megérkezett, amiben már
csak 85 %o-os támogatást irányoztak elő. Táľsaságunknak fedezet nem á11 rendelkezésre a
|5Yo-ra. 2012, őta Józsefuárosi Közösségi házak Nonprofit Kft fog|alkoztatta a
cigźnyzenészeket a közfoglalkoztatási programkeľetében, idéntől azonban a Tźrsasághoz
kerĹi]. Szükséges a JKH Nonpĺofit Kft költségvetésében szereplő zenésze|<hez kapcsolódó
zenekar vezető megbízási dijánakfedezetét átemelni a Társaság kĺiltségvetésébe.

III. Tényállási adatok

1. Alapító okirat módosítása
A Táľsaság tevékenységét az egyesülési jogról, a kozhaszĺll jogállásról, valamint a civil
szervezetek műk<jdéséről és tźlmogattsáről szóló 201|. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
szerinti kozhasznű nonprofit korlátolt felelősségrí társaságként látja el, melyhez a tátsaság
Alapító okiľatban kĺjteles a működéshez szükséges alapelveket, tevékenységeket lefęktetni.

Jelen Alapító okirat móđosítássalkét alaptevékenység kerü1 feltĹintetésre:
- 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélktil
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ennek indoka a Társaság tevékenységi köreinek folyamatos alakulása, illetve a 2013. évi
áta|alc.l|ása, mely során több új tevékenységgel bővült a Társaság felađatköre (Józsefuáľos
rijság szerkesztése, önkormányzati és egyéb reĺdezvények szervezése, Józsefuárosi Galéria
működtetése).

A2oI3.évi CLXXWI. törvény (Ptké.) 12. $ (1) bękezdése szerint a Ptk. hatźiybalépésekor a
cégtregyzéI<bebejegyzett, valamint az éppenbejegyzés alatt źi|ő gazdasägi társaságok a Ptk.
hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban áIIő továbbműködésükľől dönteni, és a legťcĺbb szervi
hatfuozatot a cégbírósághoz benyújtani.

A Társaság ügyvédje elkészítette az a|apitő okirat módosítást és egységes szerkezetli a|apíto
okiratot.

2. Kozfoglalk oztatás
A közfoglalkoztatásban fog|a|koztatni kívánt összes |étszám: 62 fő

A program időtaľtama: 2014. május 15. naptól

2014. szeptember 30. napig

A pľogľam teljes kĺiltsége:22 002 390 Ft

A felajánlott saját foľľás iisszege: 3 745 907 Ft 
.



Költségnem megnevezése

A támogatás teljes iđőtartarnára
(FĐ

20t"4 201"5

1. Közfoglalkoztatottak közfoglaIkoztatási bére 2200f 390

f.

KozÍo8lalKoztatasl beIeKet ternelo szoclaľs
hozzíiőn;/.ćlsi adó f 970 3?3

]. Bérköltsés összesen [1+2l 24972713
Bérköltség után igényelt támogatás 21.226806

). Közvet1en költségek 0

). Közvetlen költségek után igényelt támogatás" 0

Támogatási igény összesen [4+6] 2L2f6806 t

3. Fela|ánlott saját erő összege [[3+5]-7] 3 745 907 t

1 fő zenekarvezető megbizási díja bruttó 100 e Ft összegben, valamint a hozzá tartoző
munkaadói járulék összegéig, z}I4.június |-tőI2014. szeptember 30-ig 512 e Ft összegig.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes kĺfejtése

A Képviselő-testĺ'ilet tulajdonosi jogköľében e|jáwa dönt a Táľsaság Alapító okiratának
módosításáról; mellyel biztositja a hatályos jogszabalyi környezetnek megfelelő működést.

1 ftí zenekarvezeto megbízási díját szĹikséges biztosítani 100 e Ft összegben ahozzátartoző
munkaadói járulék nélktil, }}I4.június I-tő|2014. szeptember 30-ig összesen bruttó 5t2 eFt
összegig, 'mely tarta|mazz a munkaadói járulékot is, a összeg a JKH Nonprofit Kft.-nél
rendelkezésre á11. Ezen kívül 3145 907 Ft összeg bíztositása szükséges akozfog|alkoztatás
ĺj nľé s z ének bizto sitásfu a.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntésnek pénzügý hatása van.

z)I4.június I-t(5I2014. szeptember 30-ig 5If e Ft biztosít a zeĺekar vezető megbízási díjára,
mely összeggel a JKH Nonprofit Kft támogatäsát csökkenteni, a JőHir Nonprofit Kft
tźĺmogatźistt növelni kell. A közfoglalkoztatás önrészére 3.745'9 e Ft biztosítása sz{ikséges, a
feđezet a |1107-01 cím Műkĺjdési cél és általános tartalékon belül a ktizfoglalkoztatás önĺész
e|őirźĺnyzatro| biztosítható, elokźlnyzat átcsoportosítással és a tźtmogatźsi szetződés
módosítással.

VI. Jogszabályi rendelkezések 
'

A Képviselő-testtilet döntése a Polgári Törvénykĺinyvľől szćiő 201'3. évi V. törvény 3:102.$
(2)bekezdésén valamint a Ptké. 12. $ (1) bekezdésén alapul.

Kéľem az a|ábbi hatfu o zati j avasl at el fo gad ást.

H,ą'rÁnoza.Tl JAVASLAT



A Képviselő-testiłIet úgy dönt, hogy

1. a Jőhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhaszĺu Nonprofit Kft. alapító
okiratát a hatályos Polgári Tör.vényköny rendelkezéseivel összhangban módosítja, és annak
megfelelően műkĺjdik tovább.

Felelős: Polgármester
Hatáťldő: 201 4. május 1 4.

2. elfogadja az eloterjesztés mellékletét képező taľtalommal a Jóhír Józsefüárosi Média
és Galéria Központ Közhasznú Nonpľofit Kft. alapító okiratának móđosítását és felhata|mazza
a polgármestert annak aláírástra.

Felelős: Polgármester
HatáťLđő 201 4. május 1 4.

3. felkéri a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
ugyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkęđések megtételéről.

Felelős: Jóhíľ Józsefuárosi Média és Galéna Központ Közhasznú Nonpľofit Kft.
ügyvezetője
Hatáť.đő: zUl4.június 30.

4. fedezet biztosít a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéľia Központ Kłozhaszn,Ú Nonprofit
Kft részére a 2014, évi nyári közfoglalkoztatás kęretében 62 fő részére az onĺész összegére
3.745,9 e Ft összegben a 11107-01 cím Műkodési cél és általános tartalékon belül a

kozfoglalkoztatźsönĺész eloirányzatteľhére. 
!

Felelős: Polgármesteľ
Hatźndő: 20I 4. május 1 4.

5. felkéri a Jóhíľ Józsefuáľosi Média és Galéria Központ Közhaszní Nonprofit Kft.
igyvezeti5jét, hogy készítse e|ő a 2014. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási
szerzőđését, valamint a 20|4 évi támogatási szęrzőďés 1. számú módosítására, valamint
felkéri a polgármestert annak a|áírásźtra.

Felelős: Jőhír Jőzsefuárosi Média és Galéria Központ KozhaszntNonprofit Kftugyvezetője,
Polgármester
Határidő: 2014. május 3 1.

6. ahaiározat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiađás a |I|O7-O1 cím
Működési cél és źůta|ános tartalékon belül a kozfoglalkoztatás ĺjrľész eloirányzatrő| _

kötelező feladat - 3.745,9 e Ft-ot átcsoportosit a 11804 cím működési célú támogatások
á|Iamhtutartásonkívtilre_kötelezof eladat_e|őiránvzattra.

Felelős: Polgármester

I{atźńđő 20I 4. május 1 4'

7. 1 fő zenekarvezeto 2OI4. június |-tő| 2O|4. szeptembeľ 30-ig a J(H Nonprofit Kft.
helyett a Jőhír Józsefuáľosi Média és Galéria Központ Közhasznű Nonprofit Kft-nél kerĹiljön

fog|a|koztatästa, ezért JKH Nonprofit Kft. tźmogatását 512,0 e Ft-tal csökkenti, a Jóhír
Jőzsęfvárosi Média és Galéria Központ Kozhasznu Nonprofit Kft támogatását megemeli
512,0 e Ft-tal.



Felelős: Polgármester

Hatźńdő: 201 4. május 1 4.

8. ahatározat 8. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11805 cím _ kötelező

feladat - miíködési célú támogatások áI|aĺnháztartáson kívtilre etoitányzatrő| 512,0 e Ft-ot

átcsoportosít a tl804 cím _ kötęJező feladat - működési célú tźmlogatások tĺIlanhźztartáson

kívülľe e|őir ányzatr a.

Felelős: Polgármester

Határidő: 20|4. május 14.

9. felkéń a Polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltak miatt a JKH Nonprofit Kft. és a

Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Kozpont KozhasznuNonprofit Kft.-vel kötött támogatási

szerződéseket módosítsa.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. május 14.

10. ťelkéri a Polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló

rendel et ktivetkező móđo sításánál vegye fi gyel emb e

Felelős: Polgáľmester

Hatźndo: a költségvetési rendelet következő móđosítása

A diintést végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési

Ügyosztály, Jóhíľ Józsefváľosi Média és Galéľĺa Központ Kiizhasznú Nonprofit Kft.

Budapest, 20l4'május 5.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából: r
l , ľ s -\'-l (/^| Á -.& ..#'7

ďV. ĺrtÍlząĺ -*??., "/
dr. Mészär Erika /
. a|jegyző /

Ź011- ľ"ĺÁj Ü 6,



ALAPÍľŐ oKIRAT
mó dos ítás o kkal e gy s ég es s zer kezetb en

Jelen alapítő okiĺattal a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi onkormáĺyzata
(1082 Búđapest, Baross u. 63-67.), mint Alapítő, nem jöveđe|emszerzésre iľányuló
gazdastryí tevékenység folytatźsźlra, kiemelten kozhaszĺí szervezetnek minősülő
nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Társaság) hoz létre az
alábbiak szeľint.

A1apító rogzíti', hogy a korábban alapított Jőzsefvárosi Kulturális és Spoľt Közlľraszĺu
Társaság (Ce. sZ.. 01-14-000739) jogelőđje a jelen Alapító okirat szerinti
Társaságnak. A Társasźtg, mint általános jogutőd az átalal<ulás napjźúőI a jogelőđ
helyébe Iép, ezen naptól a Társaságot illet meg valamennyi jog és kötelezettség,
amelyek a jogelődöt megillették Azon jogviszonyok vonatkozásźtban, amelyekre a
jogutódlás külön jognyilatkozat nélkůil nem teľjed ki a Társaság sztikség esetén
intézkedik a korábbi jogviszonyok újra létrehoztlsárőI. Az előd társaság vagyona a
Táľsaságot illeti meg teljes mértékben

l. A társasáe feladata. célia

A társaság a Magyarország helyi önkormáĺryzatairő| szőIő 201I. éví CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MötV.) 23. s (5) bekezdés 13. pontja és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásľól és kozművelődésről sző|ő 1997.
,évi CXL. törvény 76. s alapján, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat kötelező kulturális - közművelődési felaďatźt kiemelten kozhaszntl
társasági foľmában |źúja eI.

2. A társaság. jogáIlźLsa

A társaság áItaI ellátandó közfe|adatát kiemelten közhasznu nyí|váĺtartásba vett
szeÍvezętként látja eI az Mötv. 23. s (5) bekezdés 13. pontja és a muzeális
iĺtézményekľől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szől'ő 1997.
évi CXL. torvény alapján.

Figyelemmel arta, hogy a társaság kiemelten kozhasznű társaságként miĺködik, a
j.elen Alapító okirat alź.írásáwal ęgy időben altĺír egy, a Budapest Józsefuáros
onkormányzatta| kcitendő közszolgáltatási szerzőđést' amely szerint az
onkormányzattői źfuáIIaI az Onkormáĺyzat által kötelezoen végzendo és önként
váIIaIt feladatokat

1. A TÁRSASÁG CEGNEVE, SZEKHELYE, TELEPHELYEI

3. A Társaság céeneve:
@i Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhaszĺu

Nonprofit Korlátolt Felelősségií Táľsaság

4. A Társaság rövidített elnevezése:
JóHíľ Jőzsefvźrosi Nonprofit Kft.

5. A Társaság székhelye:
1085 Budapest, József krt. 59-61. ( HRSZ:36780/o/NI23)
A Táľsaság kozponti igyintézésének' helye 20 13 . június I . és 20 |3 . szeptember



1. kozött:
1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fsz.2, ezt követően megegyezik a
T árs as ág székJlelyév el.

e-mail címe : titkarsag@.i ohir j ozsefvaros. hu

A Társaság telephelyei:

- Budapest, VIII. Jőzsef krt.70. félemelet 3. (35645/AlI9hrsz,)
- Budabest. VI[. József krt.70. fsz.4. ( 35645lNI7 hrsz.\
- Budabest: VIII. József krt. 70. fsz.5.'( 35645/A/18 hrsz.)
- Budabest. vuI. József krt. 68. ( 35643/NI és 35643lA/2,hrsz.\
- Budailesívn. Harminckettesěk tere 2. fsz.2(35635/1J35 hĺsz)

II. A TÁRSAsÁG ALAPÍTÓJA

7. A Társaságot ..a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat
(továbbiakban Onkormźĺnyzat,1082 Budapest, Baross u. 63-67.) a|apitja. Statisztikai
száma.. 1 5508009-7 5 | I -32I -0I,

8. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséét felelős szerv: Budapest Főváľos VIII.
keľĹilet, Józsefvárosi onkormźĺnyzat 1losz Budapest, Baross u. 63^-67.)

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSEGE

9. Az Mötv. 23. $ (5) bekezđés 13. pontja helyi közszoIgáLtatások körében jelöli meg a
helyí közművelődés i tevékenys ég támo gatását.
A muzeźiis intézményekľől, a nyilvános könyvtári ellátásľól és a közművelődésről
sző|ő 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a

. közmúvelődés feltételeinek biztosítása a helyi önkormányzatkötelező feladata.

Az e|őző bekez{ésben foglaltak figyelęmbevételéve| határozza meg a Társaság a
tevékenys é gét a következďk b etartá{áv a|:

a) A társ as źĺg szolgá|tatás aiból bárki részesiilhet.

- a Tv. 2. S 20. pontja szerinti
- a Tv. 18. $ í1) bek a)

tevékenys égek a TEAOR'08
szerint,

közhasznu tevékenys é gek,
pontjában meghatározott cé| szerínti közhasznĹl

- a kozhasznú tevékenységekhez kapcsolódó 18. $ (1) bek b) pont szerinti
uzIetszer(j gazdas ági tevékenys égek a TEAOR' 0 8 megj elö lés sel.

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

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj esztés,
- kulturális tevékenység'
- kulturális örökség megóvása,'
- műemlékvédelem,
- gyeľmek- és ifiúságvédelem, gyermek. és ifiúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csopoľtok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a ma1yarcrszági nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magy arsággal kapcsolatos tevékenység.
- spoľt a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbizźs a|apján
folyatott sporttevékenység kivételével.



A társaság cél szerinti kozhasznú tevékenyséeei (TEÁOR'08 szerint):

18.|2 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai e|ókészítőtevékenység
18.14 Konyvkötés, kapcsolódő szoIgá|tatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Fulyĺjiľa|',itliíszakikiatlvárrykiarlásá
58'19 Egyéb kiadói tevékenység
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
72.20 Társadalomtudományi,humánkutatás,fejlesztés
79.90 Egyéb foglalás
81.30 ZöIdterulet-kezelés
85.32 Szakmai középfoku oktatás
85.51 Spoľt, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
90.01 Előadó-művészet
90.02 Előadó-művészetetkiegészítőtevékenység
90.03 Alkotómúvészet
90.04 Miĺvészeti létesítmények működtetése
91.01 (ftítevékenység)
91.02 Kĺlnyvtári, levéltári tevékenység
91.03 Múzeumi tevékenység
, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság

működtetésę
93.|| Sportlétesítmény működtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M'n.s.egyéb szőrakoztatás,szabadidőstevékenység
88'99 M.n.s. egłéb szociólis ellátás bentlakás nélkül
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társasás iz|etszeru s'azdasási tevékenvsései (TEÁoR' 0 8 szeľint) :

18.20 Ęevea sokszorosítás
47.11 Elelmiszer jel|egíibolti vegyes

kiskeľeskedelem
47.|9 Iparcikk jellegrí bolti vegyes

kiskereskedelem
47.41 Sztmitőgép, periféria, szoftveľ

kiskereskedelme
47.42 Telekommunikációs termék

kiskereskedelme
47.61 Könw-kiskereskedelem
47.62 Úisďg-, papíráru-kiskereskedelem
47.64 Sportszer-kiskereskedelem
47.65 Játék-kiskereskedelem
47.78* Egyéb m.n.s. űj áru kiskereskedelme
47.9I Csomagkĺildő, intemetes



kiskereskedelem
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.i0 Szállodai szolgáltatás
55.20 Üdülésí, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás
55.30 Kempingszo|gźitatts
56.10 Ét.termi" moz,gővendég\źtás
56.29 Egyéb veĺdég|átźls
58.1'2 Címtárak,|eve|ezőjegyzékekkiadása )

58.2| Számítőgépes játék kiadása
58.29 Egyéb szoftveľkiadás
60.10 Rádióműsor-szolgáItatás
62.01 Számitőgépes pľogramozás
63,12 Világháló-portźů szolgá|tatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, béľelt ingatlan

bérbeadása, üzemeltetése
70.2I PR, kommunikáció,ĺ0.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.I| Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-,kozvé|emény-kutatás
74.90 M.n.s. egyéb szal<rnaí,tudományos,

műszaki tevékenység
77 .40 Immateńális javak kölcsönzése
78.10 Munkakĺjzvetítés
78.20 Munkaerő kölcsönzés
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -

gazđźikodźls
82.30 Konferencią, kereskedelmi bemutató

szewezése
82.9| Követelésbehajtás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészitouz|eti

. szolgźitatźs
85.60 oktatást kiegészitő tevékęnység

10.A Táľsaság ugyvezet(5je jogosult a tevékenységi kör statisztikai nomenklatura
szerinti meghatáro zására, módosítására.

11. A társaság befektetési tevékenységet nemvégez

12. A társasáe közhasznú joeállása meBszerzéséhez szükséees működési feltételek:

a) IJz\etszeru gazdasági tevékenységet a Társaság csak kozhasznu céljainak
elősegítése érdekében végezhet akként, hogy a vá||a|kozői tevékenység nem
v eszéIy eztethet i a kö zhasznis tev ékenys é get.
b) Az a|apítő aTársaság gazdá|kođása során eléľt eredményét nem vonja e|, az nem
kerül felosztásra, azt a társaság az a|apítő okirata szerinti közhaąznu tevékenységre
fordítja.
c) A Társastĺg közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nýjt, nem állít képviselőjelöltet
orczággyúlési és fővárosi, illetve megyei képviselő vtiasztáson' nem |ehet a|apitő



tagsapárt, továbbá nem nýjt pártoknak anyagi támogatást.
d) A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan kozfelađatokat lát el, amelyről a
helyi önkormáĺyzatrlak kell gondoskodnia. -

e) A Társaság az a|apítő okirat szerinti kozhaszĺű tevékenységének és
gazđá|kođásának legfontosabb adatait a kerületi önkormányzati iĄságban, mint helyi
hivatalos lapban is nyilvánosságra hozza,
f) A Társaság nem zárja ki, hogy az áItala nffitott kozhasznű szoIgźĺItattlsokból
tagjain kívĹil báľki más is részesülhessen. A táľsaság kozhasznu tevékenysége
körébe tartoző szolgáItatást mindenki azonos feltételekkel veheti igénybe.

Iv. A ľÁnsasÁc ľĺÚrooÉsľľnx IDoTARTAMA

13.A társaság hattrozat|an időre jön létre. Az első uz|eti év a ttrsaság társasági
szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további izleti évek a
mindenkoľi naptári éwel azonosak.

14. A társaság az Alapítő okirat e\|enjegyzésének nap1źú,őI a társastĺg cégbejegyzéséig
elő-társaságként mĺĺködik. A társaság uzletszeru gazőasági tevékenységet csak a
társaság cégbejegyzése iráĺtí kérelem benffitását követően folýathat. A hatósági
engedélyhez kötött tevékenységek csak engedély birtokában v égezhetőek.

v. A TÁRSASÁG ľonzsľóKEJE, AZ ALAPITO
ToRZSBEľEľľBľEK MÉRTÉxn' És RENDELKEzÉsnn

BOCSÁTÁSÁNAK ľĺóuĺ,q.

15.A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes
egészben a jogelőd társaság áIta| szoIgźiltatott apportból á11.

16.Az alapítő kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt apport teljes egészében a Társaság
rendelkezésére ál1.

I7.A Társaság az a|apitőtól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött
közszo|gáltatási szerződésbe fo glalj a.

vI. A ľÁnsa.sÁc rnpvrsELETE ns,ł. cncľncyzns nĺóoĺa,

18.A társaságot az igyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint
bíróságok és más hatóságok előtt. A céĄegyzés módja öná11ó.

19.A társaság cégtregyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel eloirt,
előnyomott vagy előnyomtatott cégszöueg alá az igyvezető a teljes nevét -
önállóan - alźńrja a mellékelt aláírásinyíIatkozatának (cégJegyzési címpélđányźtnak,
v agy alźir ts mintának) megfelelően. -

vII. A TÁRSASÁG ĺZEP(YF-ZETE, A NYILVÁNOSSÁG

20. A qazdasági társaság ddntéshozó szerve a legfőbb szeľv:



A legfőbb szerý hatáskörébe tartoző kérdésekben a dontéshozatalt az alapitő
gyakorolja. A társa'ság legfőbb Szerve hatáskörébe tartoző kérdéskörbeĺ7 az alapítő
vezeto szerve (az onkoirnányzat Képviselő-testĹilete) dönt, és errő1 az igyvezetőt
ír ásb aĺ köteles éľtesíteni.

a)a lęgfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a szźĺrnvilteli' törvény szerinti bęszámoló jőváhagyása ideérrve az aďőzotí
eredmény fe|hasznźiás ár a v onatkoző dönté st ;. pótbefizetés elrendelésę és visszatérítése;. ĺjzletrész felosztásához vaÍő }rozzájźnilás;. elővásárlási jog gyakorlása atársaság áItaI;. az etővásár|źtsľa jogosult szeméIy kijelölése;. az üzlretrész kívülálló személyľe tĺirténő átruhź.zásźnáI a beleegyezés
megadása;. erędménýelen árverés esetén döntés azuzletrészrol;. iťrzlętrész fe|osztástĺhoz való hozzźĺjźĺrulás és az üzletrész bevonásának
elrendelése;. a tagkizźtrástnak kezdeményezésérőI valő határozat;

. az igyvezetó megv źiasztása, vissz ahivása és đíjazźsának megáILapítása;

. a Felúgyelő Bizottság tagsaínak megváIasztása, visszahívása és đíjazásźnak
ĺľregtilapítźsa;. a könyvvízsgźiő megvźiasztása, visszahívása és ďíjazźsáĺak megállapítźsa;. olyan szerzodés megkötésének jőváhagyása, amelyet a ' társaság saját
taĄtwa|', igyvezetőjével vagy azok közęIi hozzźttartozőjávaI, illetve
élettársával köt;

. a tagok, azugyvezetők, a felügyelő bizottságítagok, illetve a könywizsgtlJő
elleni kovetelések érvényesítése ;

atársaságbeszámolójának,igyvezetésének,gazďtůkodásáĺakkönyvvizsgáló
áItaItoÍtéÍLőmegvizsgálásánakelrendelése;

. az elismert vállalatcsoport létrehozástnak e|okészítésérőI és az uralmi
szerzodés tervezetének tartalmáről való döntés, az uralmí szerződés
terv ezetének j óváhag y ása;
a társaság j ogutód nélküli megszűnésének, átaIakulásának elhat ározása;
az alapítő okira1 módosítása;

. a törzstőke felemelésének és (eszáIlításźinak elhatározása;

. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogánakkizźrása;
törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosuItak kijelölése;

. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a
törz sb etét ek ar źny átó l val ó eltéré s me gtůIap ítźs a;
törzstőke leszáIlítźsakor a törzsbetétek arányátólvaló eltérés megtiLapítźsa;
a kozhasznus ági melléklet elfo gadás a ;

a társađalmi közös szükséglet kielégítésééĺt felelős szervvel, a közhasznu
tevékenys ég folytatásának feltételeíľől köt<itt megállapodás módo sítás a

. mindazon rigyek, amelyeket törvény vagy az a|apítő okirat a legfőbb szerv
kízár őIagos hatáskörébe utal.

Az Alapítő avezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el.

Az Alapítő az źńtala hozott hatźrozatokról folyamatos nyilvántartást (határo zatok
könyve) vezet. A dontéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell
vezetĺi a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a đöntés tarta|ĺĺáĺak,
időpontjának és hatáIyáĺak vílágosan ki kell derúlnie.

b) A Társaság működésével és gazđtĺIkodásával összefüggő kéľdéskörben az Alapitő
vezető szervének {iléseire a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint az



ugyvezetot koteles az Alapítő, tanácskozási joggal meghívni. Az ülésről jegyzőkönyv
kész{il, amely nyilvános. Evente legalább egy alkalommal kötelezo az tilést
összehívni. Az ülésről a meghívottakat meghívóval legkésőbb az ülést megęIőző 15.
napon' írásban kell értesíteni a napirendi pontok közlésével.

c) A könywizsgátó a tźrsaság legfőbb szervének a Társaság műkodésével és
gazďáIko dás áv aI fo g1 alk oz ó ül és ein kcitele s ré s zt venni.

d) A Társaság éves :drz\eti tervének és beszámolójának elfogadásáról a legfőbb szerv
évente egyszer - a szźtmviteli törvényben foglaltak betartásával - koteles gondoskodni.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adőzott eredmény felhasználásźről'
Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének biľtokában
határozhat. A konyvvízsgá|ő véleményének meghallgatása nélkril a számviteli törvény
szerinti beszámolórőI aközhasznutársaság legfőbb szetvę nem hozhat döntést.

e) A kozľrasznű társaság tevékenys égévei és gazdélkodásával kapcsolatos alapítói
döntések nyílvánosságänak biztosítása kötęlező' Ezért minden olyan kérdéskörben,
amely a kozhasznú társaság működésével és gazdá|kodásával kapcsolatos, az alapítő
vezetó szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nemztrhatjakí.

Đ Az igyvezető - az alapító képviseletére jogosult szeÍv) illetve szemé|y előzetes
egyeztetésével a Társaság tevékenységévei és gazdá|kodásávalkapcsolatban köteles a
döntéshozatal e|ott a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgá|tatás igénybe vevői
körét olyan határidővel éĺtesíteni, illetve ttĺjékoztatni, amellyel a nyilvánosság
bíztosítása nem hiúsítható meg.
g) Az alapítő kizźrőIagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapítő, íIletve az
alapítő v ezeto szerv e hozhat döntést.

h) Az alapítő vezető szervének határozathozata|źlbaĺ - a Társaságot énrrtő
döntéshozatala során nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagtra vagy
tagsának közeli hozzáftartozőja, é|ęttársa a (továbbiakban együtt: hozzátartoző) a
határozat aIapján:
- kĺjtelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogtigyletben egyébként
érdekelt.

Nem minősül előnynek aTársaság cél szerinti juttatásai keretében abárki által igénybe
vehető nem pénzbe|i szolgáltatáś, illetve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

2 l .A Táľsasáe nvilvánossáea:
a) Az alapítő vezető Szerve a Társaság műk<ĺdésével kapcsolatos ülésekről kĺiteles
jegyzőkönyvetkészíteni. A jegyzőkönyv tarta\mazza avezeto szeÍv üléseinek helyét és
idejét, a jelenlevőket és az áItaluk képviselt szavazati jog méľtékét, és amelyből a
döntését támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapíthatő.

A legfőbb szeÍy ülései nyilvánosak.

b)Az ülések határozatait a meghozataluktőI számitott 15 napon belül postai úton kell
közolni az ériĺtettekkel és ezzeL egyidejűleg a társaság székhelyéĺ taltů}ĺató nyilvános
hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 napta a meghozott hatáľozatok
szĺivegét. Ennél rövidebb határiđőt akkor köteles az a|apítő teljesíteni, amennyiben azt
a hozott határozat jellege megköveteli. A közhasznu szervezet műkodésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet a Társaság széIďlelyén, minden
hónap első hétfőj én 9-I5 őra kozött. Amennyibeĺ az adott nap nem munkaĺap, wgy
betekintésre a következő munkanapra eső nap van mód.



A Társaság szolgáItatási igénybevételének módja: a Társaság kozhašznu szolgá|tatásaít
az aÍÍa jelerrtkező bármely temészetes személy, vagy a te'rmészetes személyeket
foglalkoztató jogi személyiséggel rendekező és jogi személyiséggel nem rendelkező
táľsaságok, egyesületek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának cél szerinti felhasznál ásfuőI az éves munkapľo gram
elfogaclásával az Alapító, a konkrét iigyekben minĺlęn esethen a. Társaság rigyvezetője
dönt.

Az źtlĘamháztartás alrendszereibtíl esetlegesen kapott pénzeszkoz felhasznáIása _ a
normatív támogatást kivéve _ íey történik, hogy az igénybe vehető s;zolgáItatásokat,
azok feltételeit a Társaság nyilvánosankozzéteszí. A Társaság beszámolói kcizlésének
nyilvánossága:

Az ugyvezeto a mérleg ađatait, az éves beszámolót és a kozhaszníĺsági mellékletet
megismerteti az Alapítóval, az elfogaď/ása után az a Tźrsaság székhelyén bźnki źita|
megismeľhető minden hónap első hétfőjén 9-15 őrakozott. A betekintést azigyvezető
biztosítja. Amennyibeft aZ adott nap nem munkanap, ugy betekintésre a következo
munkanapra eső hétftín van móđ.

A Társaság tevékenységének és gazdáIkođásának legfontosabb ađataí nyilvánosak,
azok a Társaság székhelyén bárki által megismerhetők minden hónap e1ső hétfőjén9-
t5 őra kozött. A betekintést az igyvezető biztosítja. Amennyiberl az ađott nap nem
munkanap,ugy betekintésre a következcí munkanapra eső hétfőn van mód.

A Társaság minden đolgozoja köteles felvilágosítást adni akozhaszĺí tevékenységgel,
azok igénybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

Akozhasznúsági mellékletet aTársasźĺg a Civíl t\ł. 46. $ (1) bekezdésének megfelelően
köteles elkészítent, a CégbírőságnáIletétbe }:relyezĺi és kozzétenÍIi. A közhasznúsági
mellékletbe bárki betekínthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A fentiek szerint a Társasźlg műköđésének, szolgźůtattlsi igénybevétele módjának,
beszámolói.kozlésének nyilvánosságáról az elozóekben megjelölt módon hirdetőtábla
i génybevételév el és / v agy elektronikus úton gondoskodik.

c) A közhasznu tźrsaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes
egyeztetés a|apján munkaidőben bárki betekinthet, sajtfi költségére másolatot készíthet.

d) A társaság éves beszámolója megtekinthető a térsastlg székhelye szerint illetékes
cégbírőságon is.

e) A közhaszniságí mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot
készíthet.

22. A T ársaság, lj;gry ezetój e:

a) A Társaság. ügyeinek intézését és a Társaság képvise\etét az orkorĺntĺnyzat
Képviselő-testtilet źital határozott, vagy határozatIaĺ időre vźúasztott igyvezető látja
el. Az igyvezetői megbizás az Alapító hatźrozatáva| és annak a jelĺi.lt áItaIi
elfogadásával is létrejöhet. A Társaságnak egy igyvezet(5je van.

b) Az igyv ezető rne gbízźĺsi szer z o dés keľetéb en látj a e| feladataít.



- jogosult attrsasźĺg képviseletére és ügyeinek intézésére;
- gondoskodik a társaságműködéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről;

koteles a k<inyvvizsgáIővaĺ a polgári jog áItalźtrros szabályaí szeťĺnt szerzódést
kötni;
- köteles elkészítęni vagy elkészíttetrĺ atársaság mérlegét, vagyonkimutatástĺt;
- gondoskodik a jogszabályok źital előírt szabźúyzatok nyilvántartásárőI,
elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- ktiteles a Cégbíľĺ5ságrlak bejelelrterri atársaság aIapitő okiľatának mőđosítását, a
cégsegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezekvź.Jtozásźń. valamint
torvényben előkt más adatokat a törvény által előírt móđon és időben;
- köteles a társaság taĄairőI nyilvźĺntartást' tagegyzéket vezetni;

köteles atagtregyzéket, illętve atagegyzékben feltĹintetett adatok megvźitozás a
esetén a hatáIyos tagiegyzéket'a törvény t'Jtal eIőírt módon és időben a
Cégbírós ágnak benýj tani ;

- k<iteles az 'ĄIapítő részére atársaság ügyeiľől felvilágosítást adni és a társaság
könyveibe-, működésébe való betekintést és a nyilvánosságot biz'tosítani;
- köteles az Alapítő okirat áItaI eIőírt egyéb feladatokat ellátni.

d) A társaság ügwezetője:
Név:
Édesanyja neve:
Lakcím:
Születési hely és idő:
Aďőazonosító jel:
Az igyv ezetcĺi megb izatás

Kovács Barbara
Töľ<ik Gyĺirgyi
1051 Budapest, Nádoľ u. 5' III. 5.
Budapest, 1982.04.03.
8420950378
2013. szeptember 6. napjátőI
2014. december 3l-ig, határozott időre szól.

Azigyvezető nyilatkozoffi, hogy vele illetveľrozzćúartozőival szemben a20|1. évi
CLxxV töľvény ź.ĺtal eloirtkízárő körülmények egyike sem á1l fenn és megbízást
a j o gszab źtlyok el őíľás ainak me gfe lelő en el fo gadj a.

e) Az igyvezeto fe|adatźńönállóan iátja el'.E minőségében csak a jogszabáIyoknak' az
Alapitő- okiratnak, a Társaság szeÍvezeti és működési szabáIyzatźnak, valamint az
eJapító vezető szerve hatźrozatainak van a|ávetre, a gazdasági táľsaság tagai áItal'

'nem 
utasíthatő.

Đ Azigyvezető azigyintézés körében önállóan jár e|.

g) Az igyvezető - lehetőség szerint a rogzitett inatáríđő eltelte előtt - ismételten is -
íiravtiašžtható.

h) Az üe}rvezető megbízatása megszúnik:
- ahatźrozott idő elteltével.

visszahívással,
1emondással

- közös mesesvezéssel
- az ldlgyv ežető-halá|áv aI,
- a törvényben felsoroltkízárő ok bekövetkeztével,

ktilön t<irvényben meghatá r ozott esetben.

i) Ha a Társasttgnak nincs ügyvezetője, úgy az Alapítő köteles haladéktala1ul új
igyvezetőt kinevezni, és a kinevezést 30 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.

i) Az üe]ŕVezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
I.

szedliczkyne
Ceruza



. (l)Nem.lehet gazđasági tźrsaság vęzető tisztségviselője az, akít
bűncselekmény elkövetése miatt j ogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amig a büntetett előéIethez fr,yođo hátrányos j ogkövetkezmények
alól nem mentesült.
(2) Akit jogerős bírői ítéIettel avezeto tisztség gyakorlásától eltiltottak, e
tilalom hatáIya alatt nem lehet vezeto tisztségviselő. Akit valamely más
fog|a|kozástóljogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ité|ethatá\ya alatĹ az
abban megj elölt tevékenységet főtevékenységként folytat ő gazdasági
társasźĺgban nem lehet vezető tisztségviselő.' ; (3) A gazdaságitársaság meg.sztintetési eljárás során való törlését kovető cit
évig nem lehet más gazdaságitársastĺgvezető tisztségviselője az a szeméIy,
aki a megszüntetési eL1źrás megindításának időpontjában, a törlés évében,
vagy a törlést megelőzo évben a gazdasági társaságnźivezető tisztségviselő,
kíztĺrólagos vagy többśégi befolyást biztosító részesedéssel rende|kező tag
volt.
(4) Nem 1ehet más gazdaságitársaságvezeto tisztségvise|oje az a szeméIy,
akinek - mint a jogutód nélktilmegszűnt gazďáIkoďő szeryezetvezető
ti sztségvis előj ének, kizźr őIagos Vagy többségi befolyást biztos ító
részesedéssel rendelkező trilajdonosának - felelősségét a jogutód néll<tili
r'negszüntetést eľedményező eljźrás során ki nem elégített kĺivetelésekért a
bírőság a Cstv. vagy aCtv. alapján indított eljárásban jogerősen
megá|Iapította, és a jogeľős bírósági határozat szerinti helýállási
kötelezetts ég alapjźn a ťĺzetési kĺitelezettségeit nem teljesítette.

. (5) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a
cégbíróság törvényességi felügyeleti eljáľásban pénzbírságot szabott ki, és
jogerős bíróságihatźnozat szerinti ťĺzetési kötelezettségét nem teljesítette.
(6) Nem lehet gazdasági társaság vezeto tisztségviselője az a szeméIy, aki a
helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

. (7)^tilalom hatá|ya ałégrehajtási eljáráš idotartama és az aĺlnak
eredménýelenségétő| szźmitott öt év.

. A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzźúartozőja, valamint
élettársa ugyanannźi a társaságnál a Felügyelő Bizottság elnökévé és tagsávźt
nem választhatő meg.

il.. A kozhasznu szęrvezetmegszűnését követő három évig nJm lehet más
kozhasznu szervezetvezető tisztségviselője az a személy, aki koľábban
olyan közlnaszĺlu szervezetvezeto tisztségviselője voIt - annak megszűnését
megelozo két évben |egaIźhb egy évig -,

. a) amely jogutód nélktil szunt-"g .igy, hogy az áIlami adó- és
vámhatóságnál nyilvźntartoÍt adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki'
b) ameIlyel szemben az áIlami adó- és vánhatősźlg jelentős összegű
adóhiáný tártfel',
c) ameL|yel szemben az tĺIlarni adó- és vámhatóságüzletlezźrás intézkedést
alkalmazoĹt,, v agy ijlzletlezźrás t helyette s ítő b írs ágot s z ab ott ki,
d) amelynek adőszźtmát az źúIami adó- és vámhatóság az aďőzás rendjéről

. .sző|ő 
törvény szeľint felfüggesztette vagy töľ<ilte.

. Az igyvezető, illetvę az eĺlrlekjelölt személy köteles valamennyi érintett
kozinasznu szervezętet előzetesen tájékoztatĺi arrőI, hogy ilyen tisztséget
egyidejríleg más koz}:rasznu szervezetnél is betölt.

. A Társaság, mint közhasznu sz.ervezet az igyvezetot, valamint közęIí
hozzátartozőjtlt a bárki á|tal megkötés néllail igénybe vehető
S zolgáItatások kivételével _ cél szeľinti juttatásban nem részesítheti.

k) A Társaság munkaváI|alőiva| szemben a munkáltatói jogokat azigyvezető önállóan
gyakorolja.
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23. A Társaság működésének ellenőrzése: a Felügyelő Bizottság

a) A Társa stĺgnáIháľomtagú Felügyelő Bízottságműködik.
b) A Feltigyelo Bízottság elnökét és tagjait az alapítő váIasztja. Az elnök és a tagok
- ismételten is újraválaszthatók.
c) A FelügyeloBízottságnak azigyrenđjét - amelyetmagahatároz meg - az a|apítő
Onkormányzat soron következő képviselő-testrileti tilésén jóváhagyás végett be kell
mutatnia.

d) A Fęlügyelő Bizottsáe feladat- és hatásköre lflilönösen:
- Kötęles megvizsgtĺlni a közhaszĺu Társaság legfőbb szeÍve tilésének napirendjén
szeľeplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan
előterjesztést, amely a gazđasági Táľsaság legfőbb szeÍve kizárőIagos hatáskcjrébe
tartoző ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az ađőzoĹt eredmény felhasználásárőI
valamint a kozhasznúsági jelentés elfogadásáróI az aLapítő csak a felügyelő
bi 7 oIts ág íľásb eli j el enté s ének b irtokáb an határ oz}:rat.
- Írásbeli jelentést készít a számvltelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóľól és az ađőzott eredmény felhasználźĺsárőI

",á:"ł::,r:#,i?::#:::Kf:;iő źita]hozotthatár:ozatuĺ,o,agĺ feüi|vizsgáIatźłt.
. Kijelöli a Társaságot képviselő szeméIý' ha a felrilvizsgáIatot a koz}:rasznu

Társ aság v ęzető tisztségvis e.Iój 9 \e1đemény ezí és a kozhasznú Tár.s as ágnak
Íuncs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
EIIenor zi a kö zhasznu T árs as ág műkö dés é t és gazdálko dás át.. Jelentést kérhet, a vezetó tisztségviselőktől, illetve tźĺjékoztatźst vagy
felvilágos ítást a gazđaságí Táľsaság munkavállalóitól.. MegvizsgáIhatja, illetőleg betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba.

A Felügyelő Bizottság tagaí a Tźĺrsaságot érintő ügyek tárgyalásakoÍ az alapitői
képvis előtesttilet ülés én tanźrcskozásí j o ggal ľészt vehetnek.

e) A Felügyelő Bizottság köteles az ,\Iapítő Képviselő-testĹiletét a polgármester
útjan tźtjékoztatru és annak összehívásátkezđeményezĺi,ha arcő| s7'eÍez tudomást,
hogy:
- a Társaság múködése során olyan jogszabá|yséĺtést vagy a Társaság értékeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) tcirtént, amelynek megszüntetése
vagy a kövétkezmények eLhźrítása illetve enyhítése alapitőí döntést tesz
szĹikségessé,
- ave,étő tiśztségviselő felelősségét megalapozó tény menilt fel.

Az Alapító Képviselő-testriletét a felügyelő bizottság inďítványźľa - annak
megtételérőI számitott - 30 napon belül ĺissze kel1 hívni. Amennyiben a felügyelő
bizottság ínđíwátnyára szükséges intézkedés nem történne ffi€g, a felügyelő
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a .törvényességi felügyeletet eIIátő
szervet.

f) A Felügyelő Bizottság köteles az íntézkedésrę jogosult szervet tźĺjékoztatru, és
annak összehívás źi kezdeméĺyezni, ha arrőI szęÍez tudomást, hogy:
- a Társaság működése során olyan jogszabáIysértés vagy a Társaság érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, ämelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkędésľe jogosult szerý
döntését teszi szĹikségessé;
- a vezeto tisztségviselők felelősségét megalapoző tény menilt fel.

Ha a Felügyelő Bizottság nđíťvźnyára - annak megtéte|étőI szźtmitott harmínc
napon belül intézkedés nem történt, a Felügye|ő Bizottság jogosult töľvényességi
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felügyeletieljárástkezdeményezniaCégbírősttgnáI.
Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet eLLátő szervet, ha az arra
jogosult szeÍv a törvényes működés helyreá|Iítása érđekében szĹikséges
intézkedéseket nem teszi meg.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok e|végzésével bármely tagtrát
megbízhatja, illetve az ellenőrzést áIl.andő jelleggel is megoszthatja tagsaiközott.
Az elletőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottságí tag felelősségét, sem azt
a jogát, hogy az elL.enorzést más, a Felügyelő Bizottság ellenorzési feladatkorébe
tartoző tęvékenységľe is kiterj essze

A Feltig}ĺelő Bizottsáe tagiai:

l. Név:
Lakcím:
Édesanyja neve:

Erdei Antal
1 039 Budap est, Zemplén Győzo u. I.
Bécsi Anikó Ildíkó

Megbízatás idol.artama: 2014. március 11. napjátő| 20|5. május 3I. napjáig

2. Név: Nunkovics Maľtin
Lakcím: , l134 Budapest, Kassák Lajos u.62. V. l5.a.
Édesanyja neve: Roboz Erzśébet
Megbízatáĺs időtaľtama: 2014. március I1. napjátőI2015. május 3|. napjáig

3. Név: Losonczy Pál
Lakcím: 1053 Budapest, Magyar w.26.
Édesanyja neve: Merse Ma'git
Megbízatásidőtartama: 2010. november 18. napjátő| 2015. május. 31.
napjáíg

A Feltigyelő Bizottság tagtrai, az LIyen tisztséget betöltő személyektőI áItalában
e|várhatő gondossággal kcitelesek eljárni és kötęlezettségeik megszegésével
okozott ktrért a Ptk. általános szabá"Iyai szerint felelnek.

g) A Felügyelő Bizottság elkészíti saját ügyrendjét.

h) Ą Felügyető Bizot(stry.tagtrait az ę tisztséghez tartoző tevékenységi körben
munkáItatoJ a nem utaslthatJ a.

Ha a Felügyelő Bizot1ság Tagiainak száma az Alapítő okiratban meghatározott
Iétszźlm alá cs<ikken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a köz}rasznu Tfusaság
igyvezetése a Feltigye|ő Bízottság rendeltetésszeru miíködésének helyreźůIítźsa
érdekében köteles értesíteni az Alapítőt.

i) A Felügyelő Bizottság negyedévente |ega|ább ęgy ülést tart. A Felúgyelő
Bizottság üléseit az elnok sztikség szerint hívja.össze, đe köteles azt összehívni, ha
az ok megjelölésével az igyvezető illetve a félügyelo bízottsźlg másik két tagtra
vagy könyvvizsgáIő írásban kéri. Ilyen esetben az tllést a kérelem kézhezvételét
követő 8 napon belül kell megtaľtani.

A FelügyeLo Bizottság tagsai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helve. '-

Az tilés összehívá sát - az ok és a céI megielölésével - a Felügyelő Bizottság
bármely tagsa ittsban kéľheti az eLnoktől, aki a kérelem kéz};Lezvételétől szźmitott
nyolc napon belril köteles íntézkedni a Feliigyelő Bizottság ülésének harminc
napon belüli időpontra történő összehívás fuől. Ha az e|nök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag magaj ogosult az ulés összehívására.

Tf
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j) A Felügyelő Bízottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen
van. Dontéseit egyszeru szőtobbséggel hozza, és üléseirőI jegyzőkönyvet kell
vezetni, amely a meghozotthatározatokon kívĹil tartalmazza a szavazźs arányźÉ és
azt is, hogy kí támo{atta az előterjesztést és ki szavazott ellene.

k) A Felügyelő BizoÍtsźĺg elnökének és tagiainak ďíjazásźnőI a képviselĺí-testĹilet
cltint. A feřtígy e Iő bizottsígi tag s ág me g s z űňík :

'- a határ ozott időtartam Iej źirtáv aI,
- visszahívással,
- lemondással,
- e|ha|áLozással,
- a törvényben meghatározottkizárő ok bekövetkeztével.

|) Az igyvezetővel kötendő és nem a Képviselő-testtilet hatásköľébe tartoző
ügyleteknél valamint az igyvezeto ellęni perben a Társaságot a Feltigyelő
Bizottságnak a képviselő-testtilet áItal kijelölt tagja képviseli.

m) A Felrigyelő Bizottságra vonatkozó kizáró és ĺisszeferhetetlenségi szabályok:

I. 
(l)Nem lehet a feltigyelő bizottságelnĺike vagy tag1a az, akítbűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez ťuzőďő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesült.. (2) Akit jogerős bíľói ítélettel a vezető tisztség gyakoľlásától eltiltottak, e
tilalom hatáIya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítéIet hatáIya alatt az
abban meg|elcilt tevékenységet ftítevékenységként folýató gazdasági
táľsaságban nem lehet vezeto tisztségviselő.. (3) A gazdasátgi társaság megszüntetési eljtrźls során való törlését követő öt
évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a szeméIy,
aki a megszüntetési eljźrás megindításźnak időpontjában) a törlés évében;
vagy a törlést megeloző évben a gazdasági társaságnźi vezető tisztségviselő,
kĺzárőIagos vagy többségi befolyást biztosítő részesedéssel rendelkező tag
volt.. (4) Nem lehet más gazdasági tźľsastĺg vezető tisztségvis elője az a szemé|y,
akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdáIkodő szervezet vezető
tisztségviselőjének, kizárő|agos vagy többségi befolyást biztosító
részesedéssel rendelkező íilajdonosának - felelősségét a jogutód nélktili
megszüntetést eredményező eljárźs során ki nem elégített követelésekért a
bíróság . a Cstv. vagy a CtV. alapján indított eljárásban jogerősen
megáIlapította, és a jogerős bíľósági hatźrozat szerinti helytállási
kötelezetts ég alapján a ťĺzętési kötelezettségeit nem telj esítette.. (5) Nem lehet gazďasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a
cégbírőstry törvényességi felügyeleti eljárźlsbaĺ pénzbírságot szabott ki, és
jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

. (6) Nem |ehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a szeméIy, akí a
helýállási kötelezettségének nem tett eleget.. (7)A tilalom hatźůya a ()-(6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási
eljárás időtaľtama és az awtak eredménýelenségétőI számitott öt év.
A Társaság Felügyelő Bizottságźnak elnöke és taga, valamint ezek közeli

. hozzźúartozőja' valamint élettárs ugyanannál a társaságnźi ügyvezetőnek
nem választhatő meg.

II.. A közhaszĺu szervezęt megszűnését követő három évig nem lehet más

13



koz}:rasznu szervezet vezető tisztségviselője az a szernéIy, aki korábban
olyan közhaszĺű' szęrvezet vezető tisztségviselője volt - anĺrak megszűnését
megelőzó két évben legalább egy évig -,. a) amely jogutód nélkĹil szúnt meg ugy, hogy az ź,J|ami adó- és
vámhatőságnźĺ nyilvántartolt adó- és vámtartozásźtt nem egyenlítette ki,. b) amellyel szemben az á|Iami adó- és vámhatóság jelentős összegű
aďőhlánýtźrt fel,. c) amellyel szemben az źilami adó- és vámhatóság izletIezárás intézkedést
a|kaLmazott,vagyuzletlezárátsthelyettesítőbírságotszabottki,. d) amelynek aďősztlmź./" az áI|ami adó- és vámhatóság az aďőzás rendjéről
szőIő törvény szeńnt felfiiggesztette vagy törölte.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja avezető szery ęlnoke Yagy
tagtra.
Nem lehet a Feltigyelő Bizottság elnöke és tagtra a Társasággal a
megbízatásán kívrili más tevékenység kifejtésére irányuló
munkavis zonyb an v agy munk av é gzésr e ir áílyuĹő e gyéb j o gvis z onyb an. áIIő
szermé|y, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.. Nem lehet a Felügyelő Bízottság elnöke és tagja az a szeméIy, aki a
Társaság cé| szerínti juttatásalbőI részesül, kivéve a bárki álta1 megkötés
néllĺril igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az előző pontokban
maghatár ozott szeméIy ek hozzátartozőj a.

A gazdasági társaság döntéseinek előkészítése érdekében a társasági szervek meliett az
a|apítő létrehozta a JóHír Tanácsadó Testtiletét 3 fővel, 2oI3. július 6. napjátőI
határozatlan időre.

24. A Társasáe műköđésének ellenőrzése: a kön]ŕWizseáló

a) Az alapítő a Tźrsaság rnűködésének ellenőrzés ére a Fetügyelő Bizottság
mellett a könywizsgáIők ĺévjegyzékében szereplő könywizsgálók sorából
könywizs gá|őt v áIaszt:

Könrrvvizssáló neve:
Szélihelve:"
CĘ$egizékszáľrl
AOOSZama:
Felelős könyvvizsgáló:
Lakcíme:
Edesanyja neve:

Kasnyik és Társa Számviteli Szolsáltató Kft.
1 164Budapest, Beniczky Tamás í'. lz. lB .

Könwvizssáló nyilvántartási száma: 003850
A mégbizaĺtĺs időtartama: 2013.június 1.-tó1 2018. május 3 1.-ig

A könyvv izsgá|ő nyilatkozik, hogy vele szemben a ttrsasttgr törvényben,
valamint a kĺinywizsgźlőIaa vonatkoző ktilön jogszabáIyban írt kízárő, illetve
összeférhetetlenségi ok nem á11 fenn.

b) A könwvizs stLlőt az alapitő váIasztia mes. A mesbízás leifuta uttn a
könyvvizs!áIő a t-isztségre - isinételten is jújraväÍaszthatől
c) A társaság a számviteli törvény szeľinti .beszámolója valódiságát és
jogszeníségét köteles a könyvvizsgá|őval ellenőriztetni. A konyvvizsgáló
vélemények meghallgatása néllail a beszámoló elfogadźsálrőI az A|apítő iem
határozhat. Emellett a könywizsgáIő az Alapítő eIé terjesztett mínden1ényeges
lůzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valős
adatokat tartalmaz-e, ill etv e me g felel- e a j o gszab tĺlyi el őíľá s oknak
d) A könyvvizsgź.Jő betekinthet a Társaság könyveibe, az igyvezetotóI a

01-09-162846
10673470-2-42
Kasnvik János
1_164 Budąpest, BeniczkyTamásu. |2. /B.
Kovács l|i4äria
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Felügyelő Bizoĺtság tagsaítőI, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a
társasźĺgbakszźlm7Eát,pénztárátésszerződéseitmegvizsgállhatja.
e) A könywizsgäIő kĺiteles részt venni a Társaságot érintő tigyek tárgyalásakor,
ha ez sztĺkséges a FelügyelőBizottság üléseire is meg lehet hívni.
Đ Ha a könyvvizsgáIő megállapítja, vagy egyébként tudomást szeÍęz arrőI' hogy
a Társaság vagyonának jelentős mértéktí csokkenése váthatő, illetve olyan téný
észlel, amely az igyvezeto, vagy a Feltigyelő Bizottsátg tagjainak a Gt. szerinti
felelősségét vonja maga után, köteles a Felügyelő Bizottság iÍjáĺ az Alapítői
Képviselő-testtilet összehívását kérĺi. Ha indíwányára az alapitői képviselő-
testtiletet nem hívják ĺissze, Yagy az Alapító a jogszabályok á|tal kivánt
döntéseket nem hozza ffiog, a könywizsgáló köteles a törvényességi
felügyeletet ellátó szerveket értesíteni.
g) A könywizsgáló felelősségére a könywizsgáIőra vonatkoző
jogszabźiyokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelosségi szabźůyok az
irányađők.

h\ A könyvvizsgálóra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
I.

Nem lehet könyvvizsgáIő aTársaság a|apitőja, illetve tagsa.
' Nem váIaszthatő könyvvizsgáIővá a Társaság igyvezetoje, felügyelő

bizottsági tagtra, valamint ezeÍL személyek közeli hozzátartozőja, éIettźrsa,
tovźtbbá a Társasáry munkaválla|őja, e jogviszonya, illetvę minősége
fennállta idején, valamint annak megszúnésétől számított háľom évig.

II.
Nem lehet könyvvizsgá|ő avezető szerv elnöke vagy taga.

. Nem lehet könywizsgáló a .[ársasággal a megbízatásán kívtili más
tevékenység kifejtéséľe irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban tůIő személy, ha jogszabály másképp nem
ľendelkezik.. Nem lehet könyvvizsgáló az a szeméIy, aki a Társaság cél szerinti
juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkĹil igénybe vehető
nem pénzb eli szolgá'Itatás okat.. Nem lehet könyvvizsgáló az előző pontokban maghatźrozott személy
hozzátaftozőja.

valamint a

Az igyvezeto a Társaság vezető tisztviselője, a Felügye|o Bizottság elĺroke és
tagtrai és a könywizsgźúő a Táľsaság műkĺidésének ellenőľzésére hivatott
személyek
Az igý:łezetore, a Felügyelő Bízottság elnökére és tagtraira, valamint a
könyvvizsgáIőra vonatkozó, a cégnyilvźĺĺtartźn részét képező jogok, tények és
ađatok nyilvánosak, és azokat a vonatkoző jogszabályok renđelkezései alapján
kellközzétenni a Cégkozlöny című hivatalos lapban.
A Táľsaság alapíttĺsakor azigyvezetőt, a FelügyeloBizottsźry elnökét és tagjait,
valamint a könyvvizsgá|őt az Alapítő az Alapítő Okiratban jelöli ki. Ezt
kcivetően ezerL személyeket, vagy szewezeteket az Alapító legfőbb szerve
vźiasztjameg.
Azigyvezeto, a Felügyelő Bízottsźtg elnöke és tagiai, valamint a konyvvizsgźiő
fela'đatát az Llyen tisztséget betöltő személyektőI áItalź.ŕ,an elvárható fokozott
gondossággal' a Táľsaság érdekeinek szęm előtt tartása mellett köteles ellátni. A
jogszabáIyók' az Alapítő okirat, illętve a Társaság áItaI hozott hatátozatok'
illetve feIađata ellźtatásának kötelezettsége vétkes megszegésével a
Társaságnak okozott kźtrokért a polgári jog szabáIyai szerint felęlnek a
Tfusasággal szemben.

b.

d.
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Azigyvezeto, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgźĺIő
tisztségéről bármikor lemondhat, azoĺbanha a Társaság mííködőképessége ezt
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétőI számitott hatvanadik napon
válik hatályossá, kivéve, ha az Alapítő aZ új szeméIy, vagy szervezet
megváIasztásárőI máĺ ezt mege(ozóen gondoskodott. A lemondás hatályossá
váIäsáíg a személy, va1y szervezet a halaszthatatlan döntések meghozatalźtban,
illętve az ilyeĺ intézkedések megtételében köteles részt venni.
A Társaság igyvezetője, a Felügyelő Bizotíság elnöke és tagsai és a
könywizsgáló ktilön dokumentumban tett ĺlyíIatkozab,lkkal , kijelentik,
személyükben nincs kizárő ok, mely miatt a jelen okiratban megjelölt tisztséget
nem tölthetnék be, valamint, hogy atisztségre történt kinevezést elfogadják.

vIlI. A ľÁnsĺ.sÁG GAZD^LKoDÁSÁNAK SZABÁLYA

26.A társaság gazdáIkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítő
okiľatban meghatározott kozhasznú tevékenységére foľdítja, illetve az a társaság
vagyonát gyarapítja.

Ix. BESZÁMoLÁSI SZABÁLYoK, Ko ZHAS ZNÚsÁcr ľĺnr,r,Éxr-Bľ

27.A Társaság köteles az éves beszámoló jőváhagyźtsával egyiđejűlegkozhasznúsági
;mellékletet készítęni

28. A közhasznusági melléklet elfogadása az Alapító kizźrő|agos hatáskörébe
tartozlk.

29.Az éves közhasznísági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság
székhelyén, az igyvezető, va1y titkárság közreműködésével saját költségére
másolatot készíthet.

X. A MUKODESSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALO
BETEKINTES RENDJE

30. A jelen Alapító okiratban megjelölt - a műkĺidéssel kapcsolatban keletkezett -
azoniratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik
meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a Cégbíróságon is megtekinthetik.

3I. Az érintett kérésére a Társaság ugyvezetője az iratot koteles megmutatni, abba
betekintést engedni, valamint azol<rőI a kérelmező költségére másolatot készíteni.

xI. A ľÁnsa.sÁG MEGSZŰľľsE

32. Jogutód nélküli megszűnés
a. A Társaság jogutód nélktili rnegszwnése esetén a Társaság tagsa részére a

tartozások kiegyenlítését követően csak a megszunéskori saját tőke osszege
adhatő ki, legfeljebb atag vagyoni hányaďźtĺak teljesítés kori értéke erejéig.

b. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Budapest városban miĺködő, a jelen
társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folýató nonprofit
gazdasági társaság részére ađja át.
l'utoal as šal történô' me sszunes
a. A Társaság más T i formába csak nonprofit jellegének megtartźsź.ľa|

alakulhat át,kizárőIag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve
nonprofit gazďaságí társaságokk á v źĺhat szét.

33.
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XII. VEGYES RENDELKEZNSBX

34. A Társasás más sazđasási társasásnak nem lehet tasia. ilven társaságban nem
szerezhet részäsedést."A TáršasźĘ, tasia lehet más közhďsznű.táľsaságnaE, feltéve,
hogy aznemtagtra gazdasági társašágnäk, és ilyenben nincs részesedése.-

35. A ielen Alarrító okiratban nem szabáIvozott kérdésęk tekintetében a vonatkoző,
hatályős magyaŕj o gszabáIy ok, különösen ďPtk. rendelkez ései az ir ány aďőak

36. A Táľsasás beolvadással tcirténő túa|aku!ásárőI aZ Alapító egY alkalommal
határoz. A vezětő tisztséeviselők az átalakuláshoz szĹikséses ôkiratokät kĺitelesek a
határozat mephozatalánaŔ naoiára előkészíteni. ideéwď az átalakulási hattĺrozat
mesľrozaÍalánák naoiát lesfe]íebb hat hónapóal rneselőző méľleg-fordulónapra
voĺ,:atkoző könwvízś sarc ařtal élfogadott vaevóĺimér|es-ÍeÍvezeteket éš vagyonlelt.ár-
tervezeteket.'ŕalamiňt mindazon-eevéb đŔiratokat -elkészíteni és ren-ďelkezésre
boc sátani, amelyeket az ide vonatkozďhatályos j o gszabáIyok előírnak.

A jelen alapítő okiratban nem szabáIyozott kérdésekben a 20|3. évi V. törvény (Ptk.)
reňdelkezéś eit kell alkalmaznj

A ielen módosításokkal és kiesészítésekkel egvséges szerkezetbę foslalt Alapító
okiratot a Budapest Főváros Ýlu. kerület JőžseŃáros .Onkormźqyžat képviśelő
testĹilete .:..... ........számu hatfuozata a|apján azza|. megegyezően
aláírom:

Dr. Kocsis Máté
Polgáľmester

Ellenjegyezte:-_

Budapest, 20ĺ4. május... ...
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