
*ę.*ätlés,
B udapest Józsefvá ľosi o n ko rmányzat
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Tisztelet Képviselő Testĺilet!

I. Előzmények
A korábban hatáLyban volt gazdasági tarsaságokról szóló 2006. évi IV. tĺirvény (a
továbbiakbaĺl: Gt.) 4. $-anak rendelkezései a|apján nem jövedelęmszerzésre iranyuló
gazđasági tevékenység folýatásáĺa a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaros
onkormrínyzata (1'082 Budapest, Baross u.63-67.), mint Alapító kiemelten kőzhasznu
szervezetnęk minősülő nonprofit korlátolt felelősségrĺ táľsaságot (a továbbiakban: Társaság)
blozott|étre.

II. A beteľjesztés indoka

1. A törzstőke 2014. mźrcbls 15-től hatá|yba lépő új Polgári Torvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint 3.000.000 Ft-ra kell növelni. Ezęn kívĹil a Ptk.
rendelkezéseivel osszhangban töľténő továbbműkĺjdésről dĺinteni szükséges az
onkormány zatnak, mint tulaj donosnak.

2. A társaság kĺinywizsgálójának haIźia miatt 2014. március 4-tőI tLj könywizsgáló kenilt
kijelölésre, így az Alapító okiratban szükséges a változások ćttvęzetése,
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Határozati i av aslat a bizottság' számźÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyí Bizottsttý HumánszolgáItattsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteiesztés mestárwalását.
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3. A Kft éves üzleti terve nęm tarta|mazza a 20Í4. évre szóló a közfogLalkoztatásban
foglalkoztatott munkavállalók, valamint a bér és járulék terheit. Az ld.zlleti terv készítésekor,
még 100 oń-os finanszirozźssa| kalkuláltunk. Időközben a Budapest Főváros Kormányhivatala
VIII. kerületi Munkaügyi Kiľendeltsége hatósági szęrződés kérelmę megérkezett, amiben mar
csak 85 %-os támogatást irányońak eIő. Társaságunknak feďezet nem ál1 ręndelkezésre a
ISoÁ-ra.

III. Tényállási adatok

A Józsefuárosi Közösségí Házak Nonprofit Kft. tevékenységét az egyesi|ési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáró| szó|ő f0I1. évi CLXXV.
törvény (Civil tv.) szeľinti kozhasznű nonprofit korlátolt felelősségrĺ táľsaságként |átja e|, me|yhez a
társaság Alapító okiratban kötęlęs a műkĺjdéshez szfüséges alapelveket, tevékenységeket lefektetni.

A 2013. évi CLXXVI. törvény (Ptké') 12. $ (l) bękezdése szerint a Ptk. hatá'Iyba lépésekoľ a
cégegyzékbe bejegyzett' valamint az éppen bejegyzés alatt źiIő gazdasági táľsaságok a Ptk.
hatá|ybatépését követő első létesítő okiľat módosítással egyidejűleg kötelęsek a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban ál1ó továbbműködésĹilľől dönteni, és a legfcíbb szervi hatfuozatot a cégbírősághoz
benyujtani.

Fentieknek megfelelően a Kft. ügyvédje elkészítette az űj Ptk-nak megfelelő módosítást és az
egységes szerkęzęttl alapítő okiľatot'

1. Az a|apitő okirat 8-as pontja az alábbiak szerint módosul:

,,A Társaság törzstőkéje, az alapítő töľzsbetétjének mértéke és ręndelkęzésre bocsátásának módja

A táľsaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely I<lzárőIagpénzbelíhozzźĺjáru|ásbőI
áIL.

Az Al tó törzsbetétjének mértéke, és annak a töľzstőke hányadában való kifeiezésę:

esvedüli tas törzsbetét összese hźnvada a töľzstőkéből

Budapest VIII. kerület
;i.,

J ozsetváros (Jnkormánvzata
3.000.000.- HttF 100%

Az Alapítő a vagyoni hozzájtlru|ást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, az te|jes
egészében a táľsaság ľendelkezésére áll.

A társaság fennállása alatt az Alapító törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza és nem tarthat
igéný a társasźtg mérleg szeńnti nyeľeségéľe sem.''

Az a|apítő okirat 1 3. 1 -as pond a az aIábbiak szerint módosul :

,,1 3. 1' A Társaság könywizsgálója:

Cégnév: C.C. Audit Könywizsgáló Kft

Székhely: 1148 Bp., Fogarasi út 58.

Cégs.szám: 01 -09 -3 64 9 44

nyilv ántartási szám: 000062

Kij elölt könywizs gá1ó :

Név: dr. Tasnádi MtrtaEva

anyja neve: Szikszai Éva

lakcím: 1147 Bp, Ftĺrész ltca23.

kamarai nyi|vtlntaĺtási szám: 005030 
.,

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



A könywizsgáló megbízatásaf0L4. mtrcius 4. napjátőIf0l6. május 31. napjáig tartőhatározott időre
szól.''

2. Közfoglalkoztatásban igényelt önĺész összege, adatai

Foglalkoztatní kívánt összes |étszám: 6 fő

A progľam időtaĺama: 2014. május 15. naptól

2014. szeptember 30. napig

A program teljes költsége: 2 643 900 Ft

A felajanlott saját forrás össze ge: 396 585 Ft

Költségnem megnevezése

A tĺímogatás teljes időtaľtamára
(FĐ

201,4 2015

KözÍos,Ialkoztatottak közÍoelalkoztatási bére 2329 42i
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociáIis

hozzáiáru|ási adó 3r4473
Bérköltség összesen [1+2] 2 643 90t

t. Bérkoltség után igényelt tiímogatás 2247 315

Közvetlen költsések
Közvetlen költsések utiín igényelt támoqatás*

ľiĺmogatási igény összesen [4+6l 2247 315

Felaiánlott saiát erő osszege [[3+5]-4 396 58!

tv. A döntés tartalmának ľészletes kifejtése

A Képviselő-testĹilet tulajdonosi jogkĺirében e|jérva dont a JKH Nonprofit Kft. aIapítő okiratának
módosításáról, mellyel biztosítja a hatályos jo gszabźL|yi kömyezetnek megfelelő működést.

V. A dtĺntés célja' pénzügyi hatása

A JKH Nonprofit Kft. éves tevékenységét a Képviselő-testtilet á|ta| jővtthagyott döntések alapján
végzí.

A d<jntés péĺ..z;lgyi fedezetet igényel, gondoskodni szükséges a törzstőke emeléséről, melyhez 2.500'0
e Ft szükséges és a fędęzęt a |II07-02 cím Felhalmozási céhartalékon rendelkezésre til^, e|őirtnyzat
átcsoportosítás szükséges.

A Társaságnál nęm ál1 rendelkezésre a kozfoglalkońatási ĺjnĺész összege, azaz 396 585 Ft, a fedezet a
11107-01 cím Miĺködési cél és általános taľtalékon belíil a közfoglalkoztatás oĺlĺész előlrźlnyzatrőI
biztosítható, eIőirźnyzat átcsoportosítással és atámogatási szerződés módosítással.

VI. Jogszabályi rendelkezések

A Képviselő-testÍilet döntése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013' évi V. törvény 3:102.$ (2)
bekezdésénvalamint aPtké. 12. $ (1) bekezdésén alapul.

Kéľemazalźtbbihatározati javaslatelfogađást.



II'łrÁnozłTI JAvASLAT

A Répviselő-testiilet ílgl dönt, hogy

1. a Józsęfuárosi Közösségi Hćzak Nonprofit Kft. a|apítő okiratát a hatályos Polgári
Törvénykönyv ľendelkęzéseivel összhangban módosítja, és aĺnak megfelelően működik tovább.

Felelős: Polgármester
Hatźllj.dő: 201 4. május I 4.

2. elfogadja az előterjesztés męllékletét képező tartalommal a Jőzsefvárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és felhatalmazza apoIgárĺnestert arĺrak a|áiĺására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014, május 1'4.

3, a Józsefuárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft' toľzstőkéjét 2.500,0 e Ft-tal, 3.000,0 e Ft-ľa
megemeli, melynek feďezete a 11107-02 cím Felhalmoztsi cé|tartalékon ľendelkezésre á1l.

Felelős: Polgármester
HaÍáriđő: 20| 4. május I 4.

4. fedezętet biztosít a lőzsefvárosí KözösségiHázak Nonproťrt Kft. részére a 2014. évi nyán
közfoglalkoztatáskeretében 6 fcí tészére szükséges önľész összegére 396,6 e Ft összegben a 1 1 107.01
cím Mfüödési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás cjnĺész e\őirányzat terhére.

Fęlelős: Polgármester
Hatándő: 20I 4, május I 4.

5. felkéri a Jőzsefuárosi KözösségiHtnak Nonproťrt Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a
szükséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős : Józsęfuáro si Kĺizö s s égi HźnakNonproťrt Kft . ügyvezetőj e
Határidő: 2014. június 30

6. felkéri a Józsefvárosi KözĺisségiHázakNonprofit Kft. üg1ruezetőjét,hogy készítse e|ő a2OI4.
évi közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási szęrződését, valamint felkéri a polgármestert annak
aláírására,

Felelő s : Józsęfu árosi Kozĺiss égi Házak Nonprofi t Kft ', Polgármester
Határidő:

7. ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás LI1O7-02 cím felhalmozási
céltartalékon belül a Józsefuárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. törzstőke emelése - önként vá||á|t
feladat _ előirćnyzatró| 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a I|5O2 cím - önként vźlI|a|t feladat _
b eruházások e|őir ány zatár a

Felelős: Polgármester
Hatándő: 20I 4. május I 4.



8' ahatźrozat 4. pontjábanfoglaltak miatt az onkormányzat kíadás a 11107-01 cím Működési cél
és általános tartalékon belül a kcizfoglalkoztatás örľész e|oirtnyzatról_ kötelező fe|adat _ 396,6 e Ft-
ot átcsoportosít a 11805 cím miíködési céIűtámogatások államháńartáson kívülre - kötelező feladat -
eIóirźlnyzattlra.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 2014. május |4.

9. fęlkéri a Polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló ľęndęlet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: költsésvetésről szóló rendelet következő módosítása

A dtintést végľehajtását végző szervezeti egység:

Ügyosztály, Józsefváľosi Ktizösség i HázakNonpľofit Kft.

Budapest, 2014.05.12.

Yagyongazdá|kodási és Uzemeltetési

igyvezeto

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
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