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Budapest J őzseÍvárosi Onko rmányzat
Képviselő-testü let e számára

Tisztelet Képvĺselő-testület !

Előzmények

Az onkoľményzat három o|yan gazÄasági táľsaságot alapított, amelyek fő tevékenysége

közművelődési, kulturális feladatok e||áttása, melyek a következők:
- a Józsefuárosi Gyermekek Üdultetéseeft Közhasznú Nonprofit Kft., melynek fe|adata az

onkoľmányzat fenntartásában működő okÍatási-nevelési intézmények tanulóinak erdei

iskola jellegiĺ turnusokban történő táboroztztása Magyarkuton, valamint Káptalanflireden'

hétvégi csoportos kirándulások fogadásą a józsefuárosi intézmények k<iztisztviselőinek,

közalkalmazottainak családi üdültetése, mint önként vállalt feladat.

- a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft., melynek

feladata a kĺĺte|ező feladatként a Józsefuáľosi Galéria működtetése, önként váitra|t

feladatként a Zász|ógy(ijtemény működtetése, az önkoľmźlnyzati rendezvények, źryazati

ĺinnepségek, azBurőpa Belvárosa program II. projekt keretében megvalósuló programok

szervezése,lebonyolítĺása,Jőzsefváros című hivatalos kiadvány és önkormányzati honlap

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testi'ileti ülés időpontja: 2014. jtlnius 1 1 . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat közművelődési, kulturális fe|adatok hatékonyabb ellátísa éľdekében szĺikséges
dłintések meshozataláľa. feladatok integrációiáľa

A napirendet ly|Wzźtt iilésen kell tárgya|ni, a dö'ntés elfogadásához egyszerűlĺtiqĺqteĺE
szav azattöbb ség szüksé ge s.

EloxÉszÍro sZERVEZETI EGYSÉG (ľÉv,szcNó): vAGYoNGAZoÁlrooÁsl És ÚzpirĺpI-rpľÉsI
ucyoszľÁrY GAZDÁLKoDÁSI IRoDA

KÉszÍľpľľp (ucvrľrÉzo NEvE): DR. HENCZ ADRIENN

PÉNzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS:

JOCIrcONIROLI: /,, L+
Ŕ-ol^-zĺc l ą

l,^ "'aq.,": Ń.).ztr.'ą''

ŕK ł/ -ŕ

BETEzuESZTÉsRp arxerpĺes :

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Hatźrozati javas|atabizotĺságszźmźrai 
,.

A Vár4sgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgéůtatési Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestáľsyalását.

Ĺi. : i-..,*.|-.i-{ 
l ą ? -;

20?{ JÚN 1Ü i Í/ ,Łą t



. a Józsefuárosi KözösségiŘázakNonprofit Kft., melynek kötelező feladata közművelódési

feladatok e||áúása, családgondozás, foglalkoztatĺás elősegítése, önként vállalt fe|adatkéntaz

ifirisági infoľmációs iroda működtetése, valamint avźúIia|kozźlsfejlesztés.

2. Tź$ékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kiizhasznú

Nonpľofit Kft. iig1rvezetőjének, Karakas Lajosnak amegbizźsa 2014. június 0l. napjáig szólt.

2014. június 01. napjától a Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti

rendelkezési jogról sző|ő 66/2012. (x[.13.) önkormányzati rendelet 49. $ (2) bekezdésében

szabźůyozotĺakszerint ügyvezetői feladatok e||áÍásáraKis István kapott megbízást,

II. A beteľjesztés indoka

A három hasonló feladatot el|átó Ĺársaságok feladatellátásának átgondolása, t$raszabá|yozása

szükséges. Indokolt szempont a pźrhuzamos miĺködésből adódó mindhárom társaságnál

felmerülő a mĺĺködést elősegítő feladatok ellátásának integľálásą azigy megcé|zottkompatitív

pénzugyi, vezetési-szervezési és közvetlen tulaj donosi előnyök eléľése.

Az előterjesztés közvetlen célja tehát hasonló - kulturális területen - mÍĺködő Ĺársaságok

rendszerintegräciőja, oly módon, hogy az önálló pľofillal rendelkező terÍiletek szakmai

önállósága, önáĺló szakmai felelősséggel megmaradjon, de az integrált irányítási,

rendszeľirányítrísi transzparencia, és felelősségi szintje egy költséghatékonyabb és végső soron

eryszenĺbb, jobban áttekinthető miĺködést eredményezzen. Az előterjesztésben ismeľtetésre

keľül a JKH Nonproťlt Kft. átalakulásának menete nonprofit zrt.-vé, az źúa|akitás során

szükséges intézkedésekhez kapcsolódó tulaj donosi döntések.

III. Tényállási adatok _ w. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az említett háľom ĺársaság racionálisabb működtetése érdekében szükséges változtatĺások

eszközölése. A három társaság kül<jn-külön látja el a közmiĺvelődési, kulturális feladatokat és

a szabadidő hasznos eltölteséľe vonatkozó feladatokat, ugyanakkoľ ezek egy táľsaságban

történő el|átásahatékonyabb lenne mind vezetési, mind szervezési szempontból.

A feladatok áttszervezésének ütemezésére vonatkozó javaslatomaz a|étbbiak:

- első lépésben a tulajdonos rendszerintegrátor tarsaságot jelöli ki. Jelen javas|at az

integrárciőraJózsefuáľosi Közösségi HźaakNonprofit Kft.-t (JKH) jelöli ki, így e|ősziir az

integrátoľszeryezet átalakulásáról szükséges dönteni. A Ptk. 3:133. $ (l) bekezdés alapján

gazÄasági ĺĺľsaság más társasági formába tartoző gazdasági táĺsasággá alakulhat át. A
3:41. $ (1) bekezdés szeľint a jogi szemé|y átalakulásának kezdeményezésérő| - az

átalakulás módjának és a jogutód jogi személynek a meghatrĺrozásáva| - a jogi személy

tagai, illetve alapítoi dö'ntenek. Ennek megfelelően a javasolt, hogy a JKH Nonprofit Kft.

2014. oktőber 01. napjától Nonproťrt Zrt.-ként folýassa tevékenységét, annak érdekében,

hogy a három társaság feladatai egységes irányitás alatt, testiileti foľmában, igazgatósäg

źitalhozottdöntéseka|apjankerüljenekmegllatáĺozźsra.

[A Ptk.3:282; $
(1) A rész-łénýársaság Ĺigyvezetését az igąz$atősőry |átja e|. Az igazgatősźę három

természetes szemé|y tagból áll. Semmis az alapszabtiy azon rendelkezése, amely

háromnálkevesebbtzgűigazgatőságf e|źú|ítźtsátírjaelő.

(f)Azigazgatősáĺgelnökétmagaváůasztjatagaiközül.



(3) Az igazgatőság jogait és feladatait testtiletként gyakoľolja. Az igazgatőság tagjai

képviseleti jogának kor|źiozésa, megosztása, és nyilatkozatának fe|téte|hez vagy
jóváhagyáshoz kötése haľmadik személyekkel szemben nem hatáIyos.

() Az igazgatósághatározatait a jelenlévők szótöbbségéve|hozza. Az a|apszabály ennél

alacsonyabb hatźr ozathozata|i ar ányt e lő író ren del kezé se semm i s. ]

Ezt követően vagyonmér|eg-tewezetet is magában foglaló átalakulási tervet készít a Kft.
iigyvezetése, melyet elfogadás céljából az a|apitő elé fog teľjeszteni a Képviselő-testület

2014. június 25-i ii|ésére aZrt. a|apszabźiyának elfogadásával egyidejíileg. A képviselő.

testületi Ĺilés ezen hatĺáridejét az a|ébbi jogszabályi rendelkezések indokolják. Annak
érdekében, bogy az október 01-i átalakulás megvalósulhasson a vagyonmér|egtervezst
fordulónapját 2013. december 31. nappal kell meghatározni' amire lehetőséget ad azegyes
jogi személyek átalakulásráról, egyesülésérő|, szétllá|źsźről szóló f013. évi cLXxVI.
törvény 4. $ (3) bekezdése is, mely szerint: ,,Az átalakuló jogi személy vagłonmérleg-

tervezetelíént a szdmviteli trvény szerinti beszómoló mérlege is elfogadható abban az

esetben, ha annak fordulónapja az dtalakulósróI vąló végleges döntés időpontjĺźt

legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az dtértékelés lehetőségével nem

él.,,
A fentieknek megfelelően elkészített vagyonmér|eg.tewezet és vagyonleltar-tervezetet

elkészíti a JKH Nonproťlt Kft. ügyvezetése, amiről a Tisztelt Képviselő-testiiletnek 2014.

június 30. napjáig dönteni szükséges, aZrt. a|apszabźúyźxa| egyidejűleg.

Ezt követően aZrt. a|apszabźtlyának a|źirását követő nyolc napon belül a Cégközlönyben

va|ő közzétételét kell kezdeményezni, ame|yet két egymást követő lapszámban kell
közzétenni.
Az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzesét követő kilencven napon be|Ĺil mind a
jogelőd jogi szeméýe, mind ajogutód jogi személyre vonatkozőana bejegyzés napjáva|,

illetve a jogi személy áital. az átalakulás időpontjaként meghatĺírozotí nappal vég|eges

vagyonmérleget kell készíteni.
Fontos megemlíteni, hogy aközzététe|' a cégbírósági e|járás mind-mind olyan folyamat,

aminek pontos idejét előre nem lehet megfatálrozni, ig1ĺ az okÍóbeľ 01-i átalakulás egy

olyan teÍvezett időpont, melyet mind a Józsefuáľosi Nonprofit Kft., mind az

onkoľmány zat a |ehetó legpontosabban iryekszik megtartani.

A profiltisztíĹás, és egységes fe|adatę||átźts, valamint iľányÍtĺás érdekében a Józsefuárosi

Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznli Nonpľofit Kft. és a JóHír Józsefuárosi Média,

Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. az átalakulást követően létrehozoff Zrt.-be

beolvad.

Tekintettel azátta|aku|ás időtaľtamára a feladatellátás biztosítása érdekében javasolt 2014.

szeptember 01. napjától a Józsefuárosi Gyeľmekek Udtiltetéséért Közhasznú Nonpľofit
Kft. és a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft.
feladatai átadźsra keriiljenek a JKH Nonprofit Kft. részére.

Ennek következtében 20|4. szeptember 0l. napjával megszüntetésre kerül a két

tĺĺrsasággal kötött közszo|gćútatási szerződés, egyűtta| a JKH Nonpľofit Kft.-vel kötött

közszo|gźůtatási szerződés pedig módosításra kerül, illetve az érintett gazdasági

üĺrsaságok tĺámogatási szerződéseinek felülvizsgáúata válik szükségessé. A feladat ellátás

tttadásamiatt szĹikséges a Józsefuárosi Közösségi HĺízakNonprofit Kft. alapító okiratának



módosítása a tevékenységi körök tekintetében, mely módosítas az előterjesztés

mellékletét képezi.
A 2013. évi CLXXVI. törvény 2. $ (3) bekezdése szerint a tulajdonos dönt könyvvizsgá|ő

személyéről, akinek feladata a vagyonmérleg tervezetek ellenőrzése.

v. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja, hogy a hasonló tevékenységet foĺytató tĺársaságok egy gazdasźtgi társaságban

hatékonyabban míĺködjenek. Az Előzmények pontban felsorolt feladatok egy társaságban való
elllźúásźwal' a következő előnyök várhatóak:

- ery társaság kedvezőbb beszeľzési poziciőba kerül, ery beszerzőkénttud fellépni,
. atársasághatékonyabbműködéseésjobbellenőrizhetősége,
- egységespénzügyi-számviteliľendszerkialakítlĺsa.
A döntésnek egyszeti, kö'zvetlen pénzijgyi hatásai: Zrt. társasági forma alaptőkéje 5.000,0 e Ft,

a jelenlegi nonprofit kft. foľmációnak törzstőkéje 3.000,0 e Ft, a sztikséges 2.000,0 e Ft a JKH
Nonprofit Kft . eredménytarta|ékźn rende|kezésre áll.

Az átalakulással kapcsolatos 2013. december 3l-i fordulónapi, a hatalyos magyar számviteli

törvény e|őínásaival összhangban elkészített varyonmérleg-teľvezetnek, valamint a végleges

vagyonmérlegnek a könywizsgáiatźra és arról könywizsgálói vélemény kibocsátásának

költségét, és az éúa|akulással kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítésének költségét a JKH
Nonpľofi t Kft . a 20 I 4 . évi iinkormány zati tźtmo gatásbó l ťlnan sz ir ozza.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Polgáľi Törvénykönyvről szóló f0I3. évi V. törvény 3:a1. $ (1)

bekezdésén és a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény

107. $-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testtilet döntését.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuárosi Közösségi }Jź-z;ak Nonprofit Kft., a Józsefuárosi

Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közlrasznú Nonprofit Kft. és a JóHíľ Józsefuárosi Médią Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Közösségi HázAk Nonprofit l(ft. 2014. októbeľ 01. napjától átalakulással,

tĺírsasági foľmaváltás t|tjźľ' ZźIrtkörű részllénytársasági formában mĹĺködjön, 5.000,0 e Ft
alaptőkével.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáridő: 20 14. június 1 1.

2. az 1. pont szerinti átalaku|áshoz sztikséges vagyonmér|eg-tewezet fordu|ónapja 2013.

december 31.

Felelős: polgármesteľ



3.

Határidő: 2014. június 1 1.

fe|kéľi a Jőzsefuźtosi Közö'sségi Házak Nonproťrt Kft. ügyvezetójét az átalakulási terv,

valamint az źúa|akulási döntés meghozata|źthoz szükséges egyéb okiratok elkészítésére,

úgymint:

- az áúa|akuló jogi személy vagyonmérleg-teĺvezete, és az azt a|átámasztó vagyonle|tźt-
tervezete,
- a jogutód jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezete, és az azt aláúźmasztó vagyonleltár-
tervez.ete,

- a jogutód jogi személy a|apszabźiy tervezete,

és azok előterjesztésére.

Felelős: Józsefuárosi Közösségi Hźaak Nonprofit Kft . ügyvezetőj e

Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2014. június 25-i ülésére

a) az I. pontban foglalt átalakulással kapcsolatos 2013. december 31-i fordulónapi, a hatályos

magyar számviteli töľvény előíľásaival ö'sszhangban elkészített vagyonmérleg-tervezetek,

valamint a vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére a MB-Tax Kft.-t. (székhely: 1061 Budapest,

Andrássy űt 43., nyi|vźntartási szám. 002650, ugyvezető, bejegyzett könywizsgá|ó Zsővźtr

Beatrix, tagsági igazolványs zźma: 007 |69) biz-za meg.

b) felkéri a Józsefuáľosi KözösségiHźnak Nonprofit Kft. tig1rvezetőjét a megbízási szerzódés

a|áírźsźra.

Felelős: a) pont esetén polgáľmesteľ, b) pont esetén Józsefuárosi Közösségi Házak Nonproťrt

Kft.
Határidő a) pont esetén 2014. június 11., b) pont esetén 20l4. június l3.

a) a Józsefuárosi Gyermekek Üdii|tetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuárosi
Média' Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. áLlita| ellátott valamennyi kötelező és

önként vźi|a|t feladatokat 20|4. szeptember 0l. napjától a Józsefuárosi Közösségi Hrázak

Nonprofit Kft'. végzL
Ennek megfelelően ezen társaságok az onkormányzattz| kötött közszo|gáútatźlsi, valamint
fę|adate||źtźlsi és a támogatási szerződéseibe a korábbi feladatellátó trársaságok helyébe a
Józsefuarosi Közösségi Hźaak Nonproťrt Kft., illetve annak az 1. pont szeńnti átalakulását

követően az áLta|akuiźIssal létĘ ött j ogutó dj a lép.

b) ahatźtrozat 5.a) pontja alapjźn elfogadja aze|őterjesúés mellékletét képező a Józsefuárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. a|apító okirailĺnak módosíLását, és fe|hata|mazza a

polgáľmestert annak a|źńrźsára, és felkéri a Józsefuárosi Közösségi HźEak Nonprofit Kft.
tigyvezetőjét, hogy gondoskodjon a sztikséges cégjogi intézkedések megtételéről.

c) felkéri a Józsefuárosi Közösségi Házĺik Nonpľofit Kft.. ljgyvezetőjét a közszo|gáůtattsi, a

támogatĺási szerződések módosításának elkészítésére és előterjesztésére.

d) felkéri Józsefuĺírosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a feladatok e||źúásához

szükséges vagyonelemek áttadás-áúvételének előkészítésére, valamint a fe|adatátadással

összefiiggő szerződésmódosítrások előkészítésére - oly módon, hogy az a működésben, annak

4.

5.



folyamatossźryźban zavart ne okozzon, kiilönös figyelmet fordítson a ťlnanszírozźs

folytonossá gtra, és annak előterj esztésére.

e) felkéri a Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdtiltetéséén Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét a feladatok

átadásanriatti szükséges nrunkajogi intézkedések megtételére, azok köľültekintő rendczćsórc.

Felelős: a), b) pont esetén polgármester

b)-d) pont esetén Józsefoárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. iigyvezetoje

e) pont esetén a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kcjzhasznú Nonpľofit Kft. és a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria KözpontNonprofit Kft.

Határidő: a), e) pont esetén 2014. szeptember 0l.
b) pont esetén az a|apitő okirat a|őírása 2014. június 13., a cégjogi intézkedések megtétele

2014.június 30.

c)-d) pont esetén a Képviselő-testiilet 2014. augusztus havi rendes iilése

A döntést végľehajtását végzn szewezeti egység: Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Józsefuárosi Kiizösségi Iďlálzĺik NonpľoÍit Kľt.' JóHíľ Józsefuáľosi Média,
Rendezvény és Galéľĺa Központ NonpľoÍit Kft., Józsefváľosĺ Gyermekek tiaĺiltetésééľt
Kiizhasznú NonpľoÍit Kft.

Budapest, 20l4. jťlnius l0.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbíásából:

/, ,(ebt" L4
dr. Mészár Erika ĺa|jegyző
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Józs efváľosi Köziiss é gi lJá.zak No nprofit Korlátolt Felelősségű Társ asá g

2011. 11. 17-én kelt és ttibbsztir mĺídosított

alapító okĺrata erységes szeľkezetben



ALAPÍTO oKIRAT

Alulírott Alapító a Polgĺíri Törvénykonyvľől szőLő f0I3. évi V. tcirvény (a továbbiakban: Ptk.)

rendelkezései, valamint az egyesiilési jogról, a kozhasznú jogállásľól, valamint a civil
szervezetek műkĺjdéséről és támogatásátőI sző|ő 20|1. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban

Civil w.) a|apjźtnnem jĺivede|emszeruésre irányuló közös gazdasägi tevékenység tolýatására
kilzflaszn,ű szervezetnek minősülő nonpľofit gazdasági tarsaság (a továbbiakban társaság)

a|apitőokiratátaza|ábbiakbanállapítommeg.

1. A társaság cégneve: Józsefuáľosi Kiiziisségĺ H:ázak Nonpľofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

A táľsaság ľövidített cégneve: JKII Nonpľofit Kft.

2. A társaság székhelye: 1084 Budapest' Mátyás téľ 15.

A társaság székhelye egyben a központi üryintézés helye.

Telephelyek:

1084 Budapest, SzÍgony u. 16/8.

1081 Budapest, Hoľánszky u. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

e.maĺl cím: info@kesztyuryaľ.hu

3. A táľsaság alapítója: Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefvárosi Onkormányzat

Aza|apítő székhelye: 1082 Budapest, Baross utca63.67.

Az a|apítő adőszélma: | 57 3 57 l 5 -2-42

Az alapitő statisztikai szźtna: 1 57 3 57 | 5 -8 4I I -321 -0 l

Az a|apitő nyilvántaľtźsi szźlma: 7 3 57 | 5

Képviseli: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

4. A táľsaság mĺĺkiidésének időtaľtama: határozat|an.



5. Atáľsaságjogállása:

5.1. A Tiírsaság tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonpľofit korlátolt

felelő sségrĺ tĺĺľsaságként lźttja e|.

5.2. ATarsaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a

Civil tv. rendelkezéseibe ütkozik.

5.3. A Tĺĺrsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete prírtoktól

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.4. A Taĺsaság a gazdźikodása során elért eredményét nem osztja fe|, azt a létesítő

okiratlíbanmeghatározottkĺizhasznútevékenységrefoľdítja.

5.5. A Tarsaság tevékenységének és gazdá|kodrĺsának legfontosabb adatait a

Cégk<izlĺinyben teszi közzé,továbbáa kerületi önkoľmanyzatitljságban is nyilvánosságra

hozza.

5.6. A Taľsaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

6. A Táľsaság célja:

a) a lakosság szociális ellátásának bővítését szo|gá|ő tevékenységek ellátása,

b) időskoruak gondozása,

c) segítő há|őzatok működtetése

d) u óvodaról, az a|apfokű nevelésľől, oktatásról szóló feladatok ellátasa

e) anemzeti és etnikai kisebbségek jogai

a Magyaľoľszág helyi önkormanyzatairő| szőIó 20Il. évi CL)O(XIX. tov. 13. $-ban és23.

$ (5) bekezdésében meghaüírozott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös

szfüségletek kielégítésére, a Budapest Józsefuaros onkoľmanyzatźnak az e céIbő| a jelen

nonproťrt tiíľsasággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése.

7. A Táľsaság tevékenységi ktiľei:

A Taľsaság tevékenységi körének tagoződása a Civil tv.34. $ (1) bekezdése alapjĺĺn:

- köżlasmú tevékenységek

- TEÁOR szerint megielölt cél szerinti kozhasznítevékenységek

- akozhasznűtevékenységeh,hez kapcsolódó gazdasági-véůIa|kozási tevékenységek



7.|. A Tarsaság közhasznú tevékenységei:

- k<izösségi, tĺáľsadalmi tevékenység

. kulturális képzés

- egyéb oktatasi tevékenység

- szociális tevékenység, időskoruak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális ellátas

- v źi|a|kozásfej l eszté s

A Tarsaság e tevékenységeket a Magyaľországhe|yi önkormanyzatairő|' sző|ő 20|l. évi

CL)ooilX. tv. 13. $-ban ésf3. $ (5) bekezdésének l1. és 19. pontjában foglalt,,szociális
és gyermekjóléti szolgźitatások és ellátásoľ' valamint ,,nemzetiségi ügyek'' kĺizfeladat

ellátása érđekében végzi. Ezen feladatok megva|ősitźsźra az A|apitőval kö'zszo|gźůtatási

szerzódést kdt. A Tarsaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti

szolgáltatasokhoz, mint kĺizfe|adathoz kapcsolódóan végzí (a szociźt|is igazgatásról és

szociális ellátlásokról szóló 1993. III. tv.).

ATĺĺľsaságkĺizhasznúszo|gźůtatásaibólbźlrkirészesülhet'

7.2. A Tĺĺľsaság cél szeľinti közhasmú tevékenységei:

Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
kĺjzhasznú tevékenység

Tevékenységi kiiľiik 8552 Kulfurális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Tarsaság e tevékenységeket a szociális és gyeľmekjóléti szolgáltatásokhoz, mint
közfęladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokról szóló

1993. III. tv.).

7 .3. A Tĺĺľsaság gazdxági-vállalkozási tevékenységei:

4I I0 '.08 Épiiletépítési pľojekt szervezése

4299',08 Egyéb m.n.s. építés

431I ',08 Bontĺĺs

4312',08 Epítési terület előkészítése

4321 ',08 Villanvszerelés

4339',08 Egyéb befejező építés m.n.s.



4391 ',08 Tetőfe dés, tetőszerkezet-ép ítes

4399',08 E,gyéb speciális szaképítés m.n.s.

4741 ',08 Számítőgép' periferią szoftver kiskereskedelme

4742',08 Telekommunikációs termék kiskeľeskedelme

4761 ',08 Könyv-kiskereskedelem

4762',08 Úi ság-, papíľáru-ki skereskedelem

4764',08 Sportszer-kiskereskedelem

4765',08 Játék-ki skereskedelem

4778',08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4791 ',08 Csomagküldő, internetes kiskeľeskedelem

4799',08 Egyéb nem bo|ti, piaci kiskereskedelem

5520',08 Üdtilési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatrás

5530',08 Kempingszo|gźitatźĺs

5590',08 Egyéb szál láshely-szolgáltatás

5610'08 Etteľmi, mozgő vendégláüás

5621 ',08 Rendezvénvi étkeztetes

5629',08 Egyéb vendéglátás

5630',08 ltalszolgáltatás

58j'I ',08 K<jnwkiadás

5812',08 C ímtarak, |ev e|ezőj e 91ĺ zekek kiadása

5814',08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819',08 Egyéb kiadói tevékenység

5821 ',08 Számítógépes játék kiadása

5911 ',08 Film-, video-, televízióműsor-gyáľtás

5912',08 Film-, videogyáľtás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913',08 Film-, video- és televíziópľogÍam terjesztése

5914',08 FiImvetítés

5920',08 Hangfelvétel készítése, kiadása

6010'08 Rádiómtĺsor-szolgáltatás

6020'08 Te l ev ízi ómű sor ö sszeállít 6sa, szo|gáitatása

6201 ',08 Számítógépes programozás

6312',08 V i lágháló-poľtĺál szo l gáltatĺás

6399',08 M.n. s. egy éb infoľmációs szo|gźńtatás



6820',08 Saj át tutajdonú' bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820',08 saj át tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadĺásą iizeme|tetése

6832',08 [ngatlankezelés

7021 '08 PR kommunikáció

7022',08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Tlll'08 Építészmérnöki tevékenység

7112',08 Méľnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

731I ',08 Reklámiigynöki tevékenysé g

7312',08 Médiareklám

7320'.08 P iac-, közvélemény-kutatĺás

7490',08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7740',08 lmmateriális javak k<ilcsönzése

7810',08 Munkaközvetítés

7820',08 Munkaerőkölcsönzés

7830',08 Egyéb emberierőforrás-elláĺís' -gazdálkodás

7990',08 Egyéb foglalás

8110 ',08 Epítményüzemeltetés

8130',08 Zöldterület-kezelés

8211 ',08 Összetett adminisztľat ív szo|gźitatźs

8230',08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8291 ',08 Követelésbehajtĺás

8299',08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltaĹás

8532'.08 Szakmai középfokíl oktaŁás

8551',08 Sport, szabadidős képzés

8560',08 oktaŁást kie gészíto tevékenysé g

9001 '08 Előadó-miĺvészet

9002'08 Előadó-miĺv észetet kiegészítő tevékenység

9003'08 Alkotómiĺvészet

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

9I0l'08 Könyvtári, levéltáľi tevékenység

9102',08 Múzeumi tevékenység

9103'08 Történelmi hely, építmé ny, egy éb láwányosság mĺiködtetése

9311 ',08 Spoľtlétesítmény működtetése



9312',08 SportegyesĹileti tevékenység

9319'.08 E'gy éb spoľttevékenység

9329',08 M. n. s. e gyéb szőr akoztatás, szabadidő s tevékenység

A Tarsaság gazdaságĹvállalkozási tevékenységet kiegészítő je||eggel, csak közhasznú,
vagy a létesítő okiľatban meghatźrozott alapcél szeľinti tevékenységek eléľése éľdekében,
azok megvalósítasát nem veszélyeztetve végez.

A Tĺíľsaság befektetési tevékenységet nem végez.

Az a|apitő fudomásul veszi, hogy a Tĺĺľsaság az engeđé|yhez kötött tevékenységeket csak
a szĹikséges engedély, illetve munkavállalőjatĺtjáĺbiztosítható szakképzettség biľtokában
folytathat. A vonatozó engedély megszeľzését a Cégbitőságnál is be kell jelenteni, annak
kiadását követő 30 napon beltil.

8. A Táľsaság tiiľzstőkéj e, az a|apító tiilzsbetétjének méľtéke és ľendelkezésľe

bocsátásának módja

A taľsaság törzstőkéje 3.000.000 Ft' azaz hrĺľommillió foľint, amely k'lzźróIag pénzbeli
hozzźĄáru|źsból áll'

Az A|apitő törzsbetétjének méľtéke, és annak a törzstőke hĺĺnyadában való kifejezése:

eeyedůili tae tőrzsbetét tisszeqe hánvada a ttiľzstőkéből
Budapest vlil. keľĺilet

Józsefváľos
Onkoľmánvzata

3.000.000,- HUF ĺ00 v"

Az A|apitő a vagyoni hozzájźru|ást teljes egészében a tarsaság rendelkezésére bocsátotta,

az teljes egészében a társaság rendelkezéséľe áll.

A tarsaság fennállása a|att az Alapító törzsbetétet a taľsaságtól nem követelheti vissza és

nem tarthat igényt a tarsaság méľleg szeľinti nyereségéľe sem.

9. A Táľsaságszewezete

Alapító tag

ĺIgnezető

Felüryelő Bĺzottság



Kiinywizsgáló

9.1. A tlíľsaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyu|és hataskĺirébe tartoző

kérdésekben a tiĺrsaság egyedüli tagsa, az A|apítő diint. A tlĺľsaság legfőbb szerve

hatrĺskörébe tartoző kérdéskörben az Alapító vezető szeľve (az onkoľmányzat
Képviselő Testülete) dĺint és eno| az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

9.2. A legfőbb szerv kizźlĺólagos hatásk0rébe tartozik:.

a) aszźmviteli tĺirvény szerinti beszámoló jóvahagyása;

b) pótbefizetés elľendelése és visszatéľítése;

c) elővásárlásijog gyakorlása a táľsaság által;

d) az e|óvźlsĺáľlásľa jogosult személy kijelölése;

e) azilzletrész kívülálló személyre töľténő źúnlhźľ;źsarlál a beleegyezés megadása;

Í) eređménýelen árverés esetén döntés azi:z|etrészĺő|;

g) ilz\etrész felosztásáhozvalőhozzájara|ás és az iz|etrész bevonásának elrendelése;

h)atag1r'tzarásénakkezdeményezéséróIva|őhatÁĺozat;

i) az tigyvezetó megvá|asztźĺsa, visszahívásaés díjazásĺĺnak megállapítása;

j) a felĹigyelőbizottság tagiainak megvá|asztása, visszahívása és ďíjazásanak

megállapítasa;

k) a könywizsgźůő megválasztiása, visszahívása és díjazasanak megállapítása;

l) minden olyan Ĺigyletről vagy kötelezettségvéůIalásról való döntéshozata|, amelynek

értéke az 5. 000. 000,- Ft értéIúatétrt meghaladj a,

m) olyan szerződés megkĺitésének jóvahagyása, amelyet a tfusaság saját tagźwa|,

ngyvezetojével vagy azokkoze|ihozzźúartozőjźxa|, illetve élettaĺsával köt;

n) a tagok, azigyvezetők, a felügyelőbizottsźryl tagok, illetve a kĺinywizsgáló elleni
követelések érvényesítése;

o) a tĺĺrsaság beszĺĺmolójának, ügyvezetésének, gazdélkoďasának könywizsgá|ő éůta|

töľténő megvizsgźllásanak elrendelése;

p) az elismert vźilaIatcsopoľt |étrehozásźnak előkészítéséľől és az uralmi szerzođés

tervezeténektarta|mźrólvaló döntés, az uľalmi szerzodés tervezetének jóvĺíhagyása;

q) a tlírsaság jogutód nélküli megszĺĺnésének, átalakulásanak elhatározása;

r) az alapitó okiľat módosítasa;

s)atörzstőkefelemelésénekés|eszá||ítélsanake|határozása;



sz) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kjzźtttsa;

t) törzstőkeemelés sorźn az elsőbbségi jog gyakorlásara jogosultak kijelĺilése;

u) törzstőke felemelésekoľ, törzstőke leszállításakoľ, illetve az elsőbbségi jog

gyakorlása esetén a ttirzsbetétek aĺźnyźúól való eltérés megállapítása;

v) o közhasznísőgí melléklet jóvĺíhagyása,

w) a Taľsaság és a táľsadalmi közös szfüséglet kielégítésééľt felelős szerwel kötött

szer ző dés j óv źůlagy ása,

x) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabźiy, vagy az a|apítő okiľat a legfőbb

szerv kjzźtt őlago s hatásköľébe utal.

9.3. Aza|apítő:

- a Civil tv.37. $ (3) bekezdésében meghatźĺozott belső szęwezeti és miĺködési

szabéiyzatot jővźhagy ja,

- szabáIyzatot alkot avezető tisztségviselő(k), feltigyelőbizottsági tagok, va|anint az

Mt. 208. $ hatalya alá eső munkavállalók javada|mazása, valamint a jogviszony

megszúnése esetére biĺosított juttatások módjrának, mértékének elveiről, annak

rendszeľéről. A szabályzatot az e|fogadásátő| számított harminc napon belül a

cégiratok közé letétbę kell helyezni. (a kĺiztulajdonban áI1lő gazdasági tarsaságok

takaľékosabb mfüödéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. $ (3) bekezdés)

- a Felügyelőbizottság ügyľendj ét j óvahagyj a.

A legfőbb szerv üléseit évente legalább egyszer az éves beszámoló és a
közhasznúsági melléklet elfogadĺásáľa ĺissze kell hívni. A közhasznúsági melléklet a

Tĺĺľsaság speciális éves besziámolója, amely a közf:rlsznű jogállású taľsaságok

tevékenységével és gazdá|kodásźna| <isszefüggő több ľészből á||ő ĺisszetett

kimutatás. A Taľsaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, ill. abból

saját költségéľe másolatot készíthet.

A taggnilés kizáĺő|agos hatáskörébe tartozó kérdéskĺiľben csak a legfőbb szeľv

hozhat döntést. Az üléseken a feltigyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek

részt. A Tarsaság mfücidésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos

alapitőídĺintések nyilvĺínosságaÍIakbiĺosítása kötelező. Minden olyan kéľdéskörben,

amely a táľsaság mfüödésével és gazdźt|kođásával kapcsolatban kötelező, a

nyilvánosság biztosítása az alapítő vezetó szerve döntéshozatala során a

nyi lváno s ságot nem zźtrhatj a k'l.

A legfőbb szerv üléseit a napirend kĺizléséve| az a|apitő székhelyére az igyvezető

hívja ĺissze. A meghívó elküldése és az a|apítói ülés Íapja kcizĺitt legalább 15 napnak

kell eltelnie.

9.4.

9.5.

9.6.



9.7. Az a|apítő a Társaság tevékenységét évente legalább egyszeľ áttekinti. Az ülés

ĺisszehívásának ľendjére, a napirend közlésének módjaľa, ahatőrozatképességre és a

hatźrozathozata| mődjźra, va|arĺlint a határozatképte|enség miatt megismételt ülés

<lsszehívásanak rendjére az Alapítő Szewezeti és Működési Szabźiyzata vonatkozik.

A Taľsaság éves beszámolóinak jóvahagyása az ÄIapítő SzMSz-e szerinti minősített

szótcibbséget igényel.

9.8. A Tarsaság éves beszámolójĺĺnak és kozhasznúsági mellékletének e|fogadásétrőI az

aIapitő _ a számviteli tĺĺrvényben foglaltak betaľtásával _ k<iteles gondoskodni. A
számviteli töľvény szeľinti beszámolóľól és az ađőzott eredmény fe|hasznźiásaról a

Tarsaság legfobb szeľve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének biľtokában

határozhat.

9.9. Az a|apítő képviseletére jogosult szerv' vagy személy a kĺlzhasznú tevékenységével

és gazđá|kodásával kapcsolatban köteles a döntéshozata| e|ótt a nyilvánosság

biztosítása éľdekében a szo|gźitatás igénybevevői köľt olyan hataridővel értesíteni,

amellyel a nyilvĺínosság biztosítasa nem hiúsítható meg.

9.|0. Az ugyvezető, a felügyelő bizottsági tagok a Ptk-ban és a Civil tö'rvényben

szabáůyozott esetekben jogosult az a|apítői ülés ĺĺsszehívását kezdeményezni abban

az esetben is, amennyilben az a|apítő tĺĺľsasággal kapcsolatos tevékenysége ezt

indokolttá teszi.

9.11. A dĺintéshozatalt megelőzóen az a|apítő vezeto szerve köteles a felügyelő szerv,

valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ugyintézó és képviseleti SZerV

véleményének megismerése érdekében ülést összehívni vagy íľásos véleményfüet

beszerezni. Az íľásos vélemények,i|l. aziilésről készu|t jegyzőkönyvek nyilvánosak.

9.12. Véleményezési jog gyakorlása tilésen:

9.I2.|. A véleményezési jog gyakorlásanak helye a tĺĺrsaság székhelye, ettől csak a
véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzźtjttrulźtsával lęhet eltéľni.

9.12.2. Az ülést legalább évente egyszęr ĺlssze kell hívni a számvitęli tĺirvény szęrinti

besziĺmoló és a kĺizhasznűsźęí melléklet elfogadĺĺsara.

9.12.3. Nem kell figyelembe venni, ill. nem kell a véleményezési jog jogosultjanak a

véleményét beszerczsli akkor, ha az alapítő dcintésének tervezete kötelezettség vagy

felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bĺĺľmilyen más

előnyben ľészesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy

valamely véleményezési jog jogosultjáva| a tervezet szerint szerződést kell kĺitni,

vagy aki ellen peľt kell indítani'

9.|2.4. Az a|apítői döntés tervezetét az a|apitó azíigyvezetőnek küldi meg azza|'hogy az

ülésľe a meghívottakat az ugyvezető kötelęs ĺisszehívni. Az a|apítő a döntéstervezętet

haladéktalanul kĺĺteles az igyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülési napiľendi

pontj ai tartalmaznia kell.



9.12.5. A meghívók elktildése és az ülés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

Sem az ügyvezetésľe jogosult személyt, sem a feliigyelő bizottság elnökét és tagjai

meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely

véleményezési jog jogosultja nincs jelen, u ldlgryezeto koteles gondoskodni a

megismételt tilés ĺisszehívásaról. A megismételt ĺilést az eređeti ülést k<ivető 8 napon

beltil meg kell tartani. Az ülést az igyvezető, azonos napiľendi pontokkal a tarsaság

székhelyére köteles összehívni.

9.|2.6. Az a|apitőihatźrozat akkor érvényes, ha az a|apitói döntés tęrvezetét azigyvezetó
és a feltigyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai

véleményezték.

9.|2.7. A Táľsaság tevékenységével és gazdá|kodásával kapcsolatos alapítói döntések

nyilvánosságźnak biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, ill. az iilésľől készült
j egyzőkönyvek nyilvrínosak.

9.|2.8. Az ülésekľő| az ugyvezeto jegyzők<inyvet készít. A jegyzőkiinyv taľtďmazza az

ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket,

továbbá az ülésen |ezď1|ott. fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen

készült jegyzőktinyvetatag és az iigyvezeto íqaa|á.

9.12.9. Azigyvezęto azülésen felvett jegyzőkönyvekről kĺjteles folyamatos nyilvántanást

vezetni (hatźĺozatok kĺinyve). A hatźtrozatok könyve nyilvános. Az a|apítő vezetó

szervének döntéshozatala sorĺĺn az ülésekľől a nyilvĺĺnosság nem zárható ki, minden

olyan kérdéskörben, amely atźtrsaságmfüödésével és gazdálkodásával kapcsolatos.

9.13. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

9.13.1. Amennyibeĺ atag źita|hozott dĺintések tervezetének véleményezését a feltigyelő

bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakoroljak, akkor az a|apítő

köteles dcjntésének tervezetét haladéktalanul az tigyvezetővel ismeľtetni. Az
ügyvezető köteles az alapítői döntést haladéktalanul a feliigyelő bizottság elntikének

és tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen

megkiildésére a véleményezési jog jogosultjainak: az iigyvezetőnek, illetve a

felügyelő bizottság elnĺikének és tagiainak. Az tigyvezętó és a felügyelő bizottság

tagjai 8 napon bęlül kĺitelesek véleményfüet íľásban a dĺintést hozó tagnak

ktizvetlenül megküldeni. A feltigyelő bizottság a tarsaság székhelyéľe címezve az

tigyvezetőn kęreszťiil is jogosult véleményének továbbitźsźra a 8 napos hataridő

betaľtásanak figyelembe vételével. Az ugyvezetó az utóbbi esetben haladéktalanul

köteles az a|apítőnak a feltigyelő bizottság véleményét továbbítani.

9.13.2. Az a|apítői dĺintés csak abban az esetben éľvényes, ha azt a véleményezési jog
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai

véleményezték. Amennyiben a feliigyelő bizottság valamely tagia kiilön véleménnyel

rendelkezik, akkor a tagnak a külĺin véleményt is meg kell ktildeni a felügyelő

bizottság véleményével e gyiitt.
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Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjanak

véleményét beszerezni akkor, ha az alapítő dtintésének tervezete kĺitelezettség vagy
felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy báľmilyen más
előnyben ľészesíti, illetve a megkötendő jogiigyletben egyébként érdekelt, vagy
valamely véleményezési jog jogosultjáva| a teľvezet szerint szerződést kell kötni,
vagy aki ellen peľt kell indítani.

9.|3.3. Az ugyvezető köteles olyan nyilvantartást vezetni, amely tarta|mazza az alapítói
dĺintések tewezetét, az arra leadott írasos véleményeket, és a vélemények
me gho zatalát k<ivető alap ítói dönté st.

9.13.4. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a tĺĺrsaság
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akĺĺľ személyesen történik az íľásos

vélemények átaďása, azt tlgy kell ľendelkezésre bocsátani, hogy a hatĺáridők

betaľtása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

9.|4. A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az íľásos véleményeket a
véleményezési e|jáĺćts alatt megismeľheti a társaság székhelyén.

9.|5 . Az alapítő |<lzáltő|agos hatásköľéb e tartoző kérdéskörben csak az a|apítő, illetőleg az
a|apitő vezető szerve hozhat döntést a fęnt rögzitett feltételeknek megfelelően.

10. A Táľsaság nyĺlvánossága:

A Táľsaság miĺködésével, szo|gáitatźts igénybevétele módjával, beszĺámolói
közzététe|ével kapcsolatosan a nyilvlĺnosságot biztosítja, egyrészt a jogszabźllyokban

meghatározott módon, másrészt a jelen Alapító okirat szeľint.

10.1. A Tĺĺľsaság mfüödésének nyilvĺĺnossága:

Az a|apitői ülés nyilvĺános' azon hallgatóságként báľki ľészt vehet, amely nyilvánosság
j ogszabályban meghataľozott esetekben koľlátozható.

Az alapítői döntésekről a Társaság olyan nyilvántaľtást vezet, amelyből az a|apítői
dĺintések tarta|ma, időpontja és hatálya megállapítható.

Aza|apítői döntéseket azénntettekkel postai úton levélben kell közölni.

A közhasznú szervezet működésévęl kapcsolatosan keletkezett iratokba barki
betekinthet a Tĺírsaság székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-l5 óra kĺlzĺitt. A
betekintést igyvezetó vagy helyettese a KKh szakmai igazgatőja biĺosítja.
Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésľe a kĺivetkező munkanapra
eső nap van mód.
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10.f. A Tarsaság szo|gá|tatási igénybevételének módja:

A Táľsaság közhasznú szo|gá|tatźtsaitaz ana jelentkezőbźtrmely természetes személy,

vagy a teľmészetes személyeket foglalkoztatő jogi személyiséggel ľendelkező és jogi

személyiséggel nem ľendelkező társaságok, egyesiiletek vehetik igénybe.

A Taľsaság vagyonának cél szerinti felhasználásaľól az éves munkaprogram

elfogadásáva| az A|apító, a konkrét ügyekben minden esetben a Társaság ügyvezetője

dĺint.

Az á||anháztartás alľendszereiből esetlegesen kapott péĺueszkoz fe|használása _a

noľmatív támogatást kivéve _ úgy töľténik, hogy az igénybe vehető szo|gźůtatásokat,

azok feltételeit a Táľsaság nyilvĺĺnosan közzéteszi.

10.3. A Tiírsaság beszámolói kcizlésének nyilvánossága:

Az ugyvezető a mérleg adatait, az éves beszámolót és a közľrasznúsági mellékletet
megismeľtďi az Alapítóval, az elfogadźtsa után az a Tźrsaság székhelyén barki által

megismerhető minden hónap első hétfőjén 9 _ 15 óra közĺitt. A betekintést az

igyvezetó, vagy helyettese a KKh szakmaiigazgatőjabinosítja. Amennyibenazadott
nap nem munkanap, úgy betekintésre a kĺivetkező munkanapra eső nap van mód.

A Táľsaság tevékenységének és gazdá|kodásanak legfontosabb adatai nyilvánosak,

azok a Tĺĺľsaság székhelyén bark'l á|tal megismeľhetők minden hónap első hétfojén 9-

15 óľa kozott. A betekintést az ugyvezeto vagy helyettese a KKh szakmai igazgatőja

biztosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésľe a következő

munkanapra eső nap van móđ.

A Társaság minden đo|gozőja köteles felvilágosítast adni akozhasznú tevékenységgel,

azok igénybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

A kĺizhasznúsági mellékletet a Tiírsaság a Civil tv. 46. $ (1) bekezdésének

megfelelően köteles elkészíteni, a Cégbíróságnál letétbe helyezni és kozzétenni. A
kĺizhasznúsági mellékletekbe bĺĺrki betekinthet, illetve abból saját költségéľe másolatot

készíthet.

A fentiek szerint a Taľsaság működésének, szolgáltatási igénybevétele módjanak,

beszĺímolói közlésének nyilvánosságĺáĺól az elozóekben megjelölt módon hirdetőtábla

igénybevételével és/vagy elektronikus úton gondoskodik.

1|. IJgnezetőz

L2



11.1. A Tarsaság ügyvezetője a táĺsaság hányításáva| összefüggésben eljar és

meghozza azokat a dcintéseket, amelyek ttĺrvény vagy a létesítő okirat alapján nem

tartoznak a tĺĺľsaság legfőbb szervének (a|apitőjának) vagy más tiĺrsasági szervnek a

hatáskĺirébe, e|Iátjaa Tarsaság ügyeinek intézését és tĺirvényes képviseletét.

I1.2. Avezetó tisztségviselő csak teľmészetes személy lehet.

11.3. Egyszemélyes gazđasági tarsaságnál az egyedüli tag a vezetó tisztségviselő

részére írásban utasítást adhat, amelyet avezető tisztségviselő végrehajtani köteles.

||.4. A gazdaságí tarsaság a|apításźnak, a létesítő okirat módosításĺĺnak, a
cégegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek vá|tozásźnak,

valamint törvényben előít mĺás adatoknak a cégbírósági _ elektľonikus úton ttiľténő _

bej elentése a v ezeto ti sztségviselő ktitelezettsége.

11.5. A vezeto tisztségvise|ő _ a Ptk. eltéľő ľendelkezése hiĺányában _ köteles a tag

kérésére a Társaság ügyeiľől felvilágosítást adni, a taľsaság tizleti könyveibe és

irataibavaló betekintést lehetővé tenni.

11.6. A Táľsaságot törvényes képviselőként avezetó tisztségviselő képviseli haľmadik

személyekkel szęmben, valamint bíľóságok és más hatóságok előtt. A Tlírsaságot

vezető tisztségviselője íľásban cégsegyzés útján képviseli.

|I.7. A vezetó tisztségviselő a Táľsaság ügyvezetését az i|yen tisztséget betöltő

személyekt(5| áIta|ában elvarható gondossággal _ és ha a Ptk. kivételt nem tesz _ a
táľsaság éľdekeinek elsődlegess ége a|apjźn köteles ellátni.

1l.8. A Tarsaság ngyvezetője e tevékenységéért đíjazásbaĺ részesül. A dijazás

mértékét a Tĺĺľsaság egyediili tagaá||apída meg.

1I.9. Az igyvezetó kdteles ellátni a Ptk. és az egyéb hatályos magyaÍ jogszabályok,

valamint a jelen a|apítő okirat által szźlmźtra előírt feladatokat. Az igyvezeto
feladatkörébehrtoznakkülönösenazalźtbbiak:.
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a) irźnyítja a tarsaság szakmai és gazđasági tevékenységét és gondoskođik a
mfüödéshez sziikséges tárgyi és személyi feltétęlekľől,

b) elkészíti a tźrsaság mérlegét és a vagyonkimutatását és ezęket az alapítő eIé

terjeszti,

c) elkészíti a tarsaság éves pénzügyi tervét és az alapitő elé terjeszti,

d) elkészíti a taľsaság éves beszámolóját és a közhasznűsági mellékletét,

e) gondoskodik a tarsaság tizleti könyveinek szabá|yszera vezetéséről,

f) köteles az a|apítő kérésére a tĺĺľsaság ügyiről felvilágosítást adni, a taľsaság iizleti

könyveibe és irataiba való betekintést az a|apítő tészére lehetővé tenni,

g) gondoskodik otyan nyilvántaľtás vezetéséről, amelybő| a vezető szerv döntésének

tarta|ma,időpontjaéshatályamegá||apithatő,

h) elkészíti a szĹikséges előterjesztéseket aza|apítő döntését igénylő kérdésekben,

Đ gondoskodik a taľsaság mfüödésének, igénybevétele módjának' beszámolói

közlésének nyilváno s s áryr a hozźtsár ó|,

j) felelős a ktiztulajdonban á||ő gazdasági tĺĺľsaságok takarékosabb működéséről szóló

2009. évi C)oilI. törvényben előíľt adatok kozzététę|éért, folyamatos

hozzáférhetőségééľt és hitelességéért a gazdasági tarsasággal összefiiggő valamennyi

adat vonatkozásában.

11.10. A Táľsaság ůigrvezetője:

név: Kovács Baľbaľa

anyja neve: Tör<ĺk Gyĺirgyi

lakcím: 105l Budapest, Nádor u. 5. ilI. 5. ajtó

szül. hely, idő: Budapest, 1982. 04. 03.

adóazonosítő : 84209 5 037 8
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akinek megbízatása 20|0. június I7-tőI 20|5, május 3|. napjáig teľjedő, hatźrozott

iďőtartaĺrra szőI.

A Tarsaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat azigyvezető gyakoľolja.

11.11. A Taľsaság tigyvezetője a céget akként jegyzi, hogy a kézzel, géppel írt,

előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá teljes nevét önállóan írja a|á, az a|áirási

címpéldanynak megfelelően. A cégjegyzés módja a képviselet módjával megegyezik'

11'.12. Osszeférhetetlenség

tl.|z.I. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg aközhaszĺí tĺáľsaság és az a|apítő

képviseletľe jogosultja, felügyelő bizottságénak elnöke és tagja.

||.|f.2. Nem lehet gazdasági tráľsaság vezető tisztségvise|ője az, akit bíĺncselekmény

elkcjvetése miatt jogerősen szabadságvesztés-btintetésre ítéltek, alnig a btintetett

előélethez ff:ződő hátľĺĺnyos jogkövetkezmények alól nem mentestilt.

I I .I2.3 . Akit valamely foglalko zástó|j ogeľős bíľói ítélettel eltiltottak , az ité|et hatálya

a|attazabban megielölt tevékenységet folytató tĺĺľsaságban nem lehet igyvezeto.

|I.I2.4. A gazdasźtgi társaságnak a cégjegyzékbő| megsztintetési eljárás soľĺán való

töľlését kĺivető két évig nem lehet más gazdasági táľsaság vezető tisztségvise|óje az a

személy, aki a törlést megeLőzó évben a törléssel megszűnt gazdasági taĺsaságnak

ügyvezetője volt.

||.|2.5. A kö'zhasznú szewezet megszÍĺnését követő haľom évig nem lehet más

közhasznű szewezet vezętő tisztségviselője az a szemé|y, aki korábban olyan

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt _ annak megszúnését megelőző két

évben legalább egy évig _,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az á|lati adó- és vámhatóságnál
nyilvántaľtott adó- és vĺímtaľto zásźú nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben azźůIałrń adó- és vámhatóság jelentős összegĺĺ adóhiányt tálrtfe|,
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c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság iszIet|ezárás intézkedést
alkalmazott, vagy iz|et|ezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az źilaĺ.ĺli adó- és vámhatőság az adőzéls ľendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy tĺjľölte.

||.t2.6. Azigyvezető és azokkozelihozzátartozőjanem kĺithet a saját nevében vagy
javźtraagazďasági tarsaság tevékenységi körébe tartoző ügyleteket, kivéve, haeztaz
a|apítő okiľat kifej ezetten megengedi.

|1.t2,7. A gazdasźtgi taľsaság tigyvezetője és kĺizeli hozzátartozőja ugyanannál a

társaságnál a felügyelő bizottság tagsává nem választható meg.

11.12'8. A legÍbbb szer\ĺ, valamint az ijgyiĺtéző és képviseleti szeľv

hatźtrozathozata|ában nem vehet részt az a szeméIy, aki vagy akinek kĺizeli
hozzátartozőjaahatźrozatalapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bĺĺrmilyen más előnyben részesül, illetve a megkĺitendő jogtigyletben egyébként

érdekelt [Civiltv. 38. $ (1) bekezdés].

1 1 . 1 3. Közľrasznú szervezet az ugyvezetőt, valamint e személy közeli hozzátartozőjźi
_ a báľki által megkĺités nélkiil igénybe vehető szolgáltatasok kivételével _ cél szeľinti
juttatásban nem részesítheti [Civi|tv. 42. $ (2) bekezdés].

12. F.elüryelőbizottság:

t2.|. A Taľsaságnál _ u ugryezetés ellenőrzése céljából _ hĺĺrom tagbő| á|Ió

FelügyelőbízottságmÍĺködik. A Feltigyelőbizottság tagjai sorából váIaszt elnököt.

|2.f. A Felügyelőbizottsźę tntźrozatképes, ha a tagiainak kéthaľmada jelen van,

hatttr ozatźi e gyszeni szótöbbség ge| hozza.

|2.3. A Felĺigyelőbizottságtagsai személyesen kĺitelesek eljámi, képviseletnek nincs

helye. A felügyelobízottságtagáte minőségében a táĺsaság a|apítőjanem utasíthatja'
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|2.4. A Feliigyelőbizotĺság iiléseit az elnĺjk hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását
_ az ok és a cél megjelölésével _ a Felügyelőbizot1ságbźrme|y tagja írásban kérheti az

elnökÍől, aki a kérelemkézÁervételétől számított 8 napon belül ktitęles intézkedni a

Felügyelőbizottság tilésének 30 napon belüli időporrtra tĺirténő <isszehívásárő|. Ha az

elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés ĺisszehívásríra. A
Feltigyelőbizottság egyebekben az ügyrendjétmagaáI|apítjameg, amelyetagazđasági
tiíľsaság legfőbb szerve hagy jővá.

|2.5. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak szźlma az a|apitő okiratban meghatźrozott

Iétszám alá csökken' vagy nincs aki az l,l|ését összehívja, a tĺáľsaság ügyvezetése a

Felügyelőbízotĺsőę rendeltetésszeríĺ mfüĺjdésének helyreállítása érdekében köteles

éľtesíteni az alapitőt.

|2.6. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok ebégzésével bármely tagźú
megbízhaĘa, illetve az el|enőtzést állandó jelleggel is megoszthatj a tagai kizött. Az
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a
jogź,t,hogy az ellenőrzést més, a felĹigyelő bizottság ellenőľzési feladatkörébetartoző

tevékenységre is kiterjessze.

I2.7. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásźnak időtartama eltéľhet attő| az

időtaľtamtól, amelyre vonatkozóan a tiíľsaság alapítőja a vezetó tisztségviselőket

megválasztotta.

12.8. A felügyelőbizottságí tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a tarsaságnak

az elLeĺőtzési kötelezettségfü megszegésévęl okozott kaľokéľt.

|2.9. A Feliigyelőbizottsźry e||enfuzi a közhasznú szervezet mfüĺidését és

gazdá|kodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szewezet

munkavállalóitól pedig tźĄékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá akozhaszntl
szewezet k<inyveibe és iľataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

|2.t0. A FelĹigyelőbizottság tagaaz a|apítő tilésén tanácskozétsi joggal tésztvesz,
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I2.||. A Felügye|őbizottság köteles az intézkeđésre jogosult a|apítőt tájékoztatni, és

annak összehívásátkezdeményezni, ha arľól szerez tudomást, hogy

a) a szervezet műktidése soľán olyan jogszabályséľtés vagy a szervęzet éľdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) tĺiľtént, amelynek megszüntetése vagy

kĺivetkezményeinek elhárítása, illefue enyhítése az íntézkedésre jogosu|t vezető szerv

döntését teszi szĹikségessé;

b) avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény meľült fel;

c) ha kĺlzhaszĺu tevékenység folýatasának feltételeiľől kötött szerzódés megszegését

észleli.

Az intézkedésre jogosult alapító vezetó szeľvét a felügyelő szerv indítványára _ annak

megtételétőI szźlmított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménýelen

eltelte esetén avezető szery összehívasara a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szeľv a ttirvényes múködés helyľeállítása éľdekében sztikséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szeľv köteles haladéktalanul értesíteni a

tĺĺrvényességi felügyeletet ellátó szervet.

12. |2. A Fe lügyel obizottság tag ai :

név: Gulyás Mihály Balázs
anyja neve: GurmaiZita
lakcím:. 1071 Budapest, Bethlen Gáboľ u. 4l.
szĺil.hely' ĺdő:.
adóazonosító:

A felüryelőbizottsági tag megbízatálsa 2010. novembeľ 18. napjátóI 2015. május 31.

napj áig tartő határ ozott időr e sző|.

név: Gábosĺ Csaba Endre
anyja neve: Deľzsi Ella
lakcím: 1083 Budapest, Práter u. 55. félem.

5.

szĹil.hely, idő:

adóazonosító:

A felĺiryelőbnottsńgi tag megbízatása 201t. jtńlius 22. napjáúól 2015. május 31. napjáĺg

ŕartő hatńrozott időre sző|.



név: Hélĺsz Gyiĺrry
arryjaneve: Petz Ilona

lakcím:. 1089 Budapest, orczy tLt4|.II.23.
szĹil.hely, idő:
adóazonosító:

A felĺiryelőbuottságĺ tag megbizatása 2011. július 22. napjáúól 2015. május 31. napjáig
Ízrtő hatálr ozott idő re szĺíl.

|2.|3. Nem lehet a Felügyelőbizottsźry elnöke vagy taga az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve azugyintéző és képviseleti szeľv elnöke vagy tagtra,

b) a közhasznú szervezette| a megbízatásan kívĹili más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonybaĺ áII,ha
jogszabály masképp nem ľendelkezik,

c) a közhasznű szervezet cél szerinti juttatásából ľészesül _ kivéve a barki á|ta|

megkiités nélkĹil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a tarsadalmi

szervezet źůtaI tagsának a tagsági jogviszony alapjan nyijtott, létesítő okiratnak

megfelelő cél szerinti juttatast _, illefue

d)aza)-c)pontbanmeghatźtrozottszemélyekhozztúartozőja.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más kozhasznű

szervezet vezeto tisztségviselője az a szeméIy, aki korábban olyan közhasznú

szervezet vezętő tisztségviselője volt _ annak megszúnését mege|őző két évben

legalább egy évig _,

a) amely jogutód nélktil szíĺnt meg úgy, hogy az áI|alri adó- és vámhatóságnál

nyilvántaľtott adó- és vámtarto zźlstú ĺem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben azáIlani adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiĺĺnyt táľt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság isz|et|ezárźls intézkedést

alkalmazott, vdEY ilz|et|ezźrást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószĺĺmźtt az állami adó- és vámhatóság az adőzás ľendjéről szóló
törvény szeľint felfiiggesztette vagy törölte. (Civil tv. 39. $ (l) bekezdés)



A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelĺĺlt személy köteles valamennyi érintett

közhasmú szewezetet előzetesen tźĘékoztatru arľól, hogy ilyen tisztségęt ęgyidejűleg
más kĺĺzhasznű szervezetnéL is betölt.

12.14. A 2006 évi IV. tĺirvény 19. $ (6) bekezdése a|apjźn, a gazdasźryi tarsaság

döntéseinek előkészítése érdekében a tarsasági szeľvek mellett az a|apítő |étręhozza a

Józsefuarosi Közösségi Ház Nonproťrt Kft. Tanácsadó TestĹiletét 8 fővel, 20ll.
marcius I 7 -tőI hatźr ozat|arl időre.

13. Kiinywlzsgá'Jől

l 3. 1. A Tlĺrsaság kĺinywizsgźůőja:

Cégnév: C.C. Audit Könywizsgá|ó Kft

Székhe|y: 1148 Bp., Fogarasi út 58.

Cégj.szám: oL-o9-364 944

nyi|vántartási szám : 000062

Kije|ölt könywizsgá|ó:

Név: dr. Tasnádj Márta Éva

anyja neve: Szikszai Éva

|akcím: LL47 Bp.,tűrész utca 23.

kamarai nyi|vántartásĺ szám : 005030

A könywizsgá|ó megbízatása fo14. március 4. napjától 2016. május 31. napjáig tartó határozott
időre szó|

13.2. Nem lehet kcinywizsgá|ő azaszemély, aki

a) a legfőbb szerv, illetve azigyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagia,

b) a közľrasznú szervezettel a megbízatásán kí\,tili más tevékenység kifejtéséľe

iranyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ái|'ha
j o gszab á|y másképp nem rendelkezík,

c) a ki5zhasznú szervezet céI szerinti juttatásából részesül _ kivéve a bark'l źůtal'

megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatĺsokat, és a tĺírsadalmi
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szęrvezet á|ta| tagJáÍLak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiľatnak
megfelelő cél szerinti jutüatast _, illetve

d)aza)-c)pontbanmeghatźrozottszemélyekhozzátartozőja.

14. A Táľsaság megszűnése

A Taĺsaság jogutód nélküli megsztinése esetében a tartozások kiegyenlítése utźn az

a|apítő részére csak a megszúnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapitő
vagyoni hanyadanak teljesítéskori éľtéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a

Taľsaság közhasznú tevékenységéve| azonos vagy hasonló kozcé|rakell fordítani.

15. E5réb ľendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a taľsaságot kötelezi aľra, hogy kĺizleményt
tegyen kozzé, a Tĺĺľsaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

|5.2. A Taľsaság üzleti éve megegyezikanaptźri éwel.

15.3. Amennyiben a jelen okirat bráľmely rendelkezése éľvénytelen vagy hatáIyta|an

lenne, aznem énnti az okirat további részeinek érvényességét és hatályosságát.

15.4. Amennyiben a Tarsaság jogutód nélktil megszűnne,tlgy a Társaság tartozasok

kiegyenlítését követően meglévo vagyonát egy hasonló céllal létrejött nonprofit,

kĺizcélú tevékenysé get végző szervezet részére kell felajanlani.

A jelen alapító okiratban nem rész|etezett' illetőleg eltéľően nem renđezett

kéľdésekben, a Polgaľi Törvényktinywől sző|ó 20|3. évi V. tĺirvény, va|arĺiĺt az
egyesülési jogról, a ktizhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetekműkĺidéséről és

támogatásaľól szóló 201-|. évi CL)ow. törvény (Civil tv.) ľendelkezései az

iranyadóak.

Budapest, 20|4. év május hó . napjan

2L



B udapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosĺ onko rmány zat
Alapítĺó

képviseli: Kocsĺs M:áúé, polgáľmester

Jelęn okiratot ellenj egyzem:

Budapest, 2014. év június hó .... napjan
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