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Képvĺselő-testület e számár a

Tisztelet Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények
A Képvise|ő-testiilet a |16/2014. (u.l l.) szálműhatározatźtban döntö'tt arról, hory a közművelődési és
kulturális feladatot e||átő gazdasági ĺársaságok integrációját megvalósítja, és ennek első lépéseként_ a
hatźtrozat 1. pontjában - đöntött a Józsefuáľosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. Zrt. formába töľténő
źńa|akításźről 20 | 4. október 0 1 . napjától.

A Képviselő-testtilet az źúa|akulźtshoz sztikséges dokumentumok elfogadásának időpontjaként a20|4.
jrinius 25 -én tartartdó ülését jelölte meg.

A Képviselő-testÍilet a fentiekben hivatkozott hatÁrozat 5.a) pontjában d<inttitt aról is, hogy a
Józsefuiíľosi Gyermekek Üdiiltetéséért Kĺlzhasmú Nonpľofit Kft. és a JóHíľ Józsefuĺĺľosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi kĺĺtelező és
önként váIIaIt feladatokat 2014. szeptember 01. napjától a Józsefuárosi Kcizösségi Hlízak
Nonprofit Kft.végzi.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti iilés időpontja: 20 1 4. jtlnius 2 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat ktĺzmíĺvelődési, kultuľális fe|adatok hatékonyabb ellátĺása éľdekében szükséges
további diintések meshozataláľa
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il. A beteľjesztés ĺndoka
A Képviselő-testtilet 11612014. (VI.11.) szźtműhatározatźnak 5.a) pontjában foglaltak végrehajtasához
kapcsolódóan szükséges a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. a|apitő
okiratának a módosítás a. az erÍe vonatkozó döntéshozatal.

Fentieken kívül a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. záltköru résménytársasági formában
történő átalakulásához szükséges a zrt. a|apszabáiyának, az áta|akulási teľvnek, valamint az źúa|aku|ási

döntés megllozata|ához szükséges egyéb okiľatoknak a Képviselő.testĺilet źital történo elfogadása,
melyre vonatkozóan a Képviselő-testiilet a I|6/2014. (vI.l1.) szźlműhatározat 3. pontjában felkérte a
Józsefu árosi Közösségi Hálz,ak Nonprofit Kft . iigyvez etőjét'

m. Tényállási adatok
A Józsefrárosi Gyeľmekek Üdĺiltetésééľt Közhasmú Nonproťlt Kft. az önkormányzat fenntarüasában

álló oktaŁásĹnevelési intéznények tanulói szźlmźra nyujt tidülést egész évben folyamatosan miĺködő
gyeľmektábor működtetéséve|, az iskolai szünetekben a tanulók kulturált pihenését biĺosítją
sportolási és kirándulási lehetőségeket nyújt, teľmészet- és környezetvédelmi ismereteket terjeszt,
háĺányos he|yzetll gyeľmekek fe|zźtrkóztatását segíti elő, továbbá időskorúak pihenését is biĺosítja.
A Nonprofit Kft. üg;ľezetője elkészítette az a|apítő okirat módosítását, abból a célból, hogy a társaság

a Polgáľi Töľvénykönyvről szóló 20|3. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései alapján egyszemélyes
nonproťlt korlátolt felelősségű tĺársasági foľmában műkiidjék tovább, figyelemme| a korábban hatĺályos

Gt. 365. $ (3) bekezdés első fordulatĺának köte|ező tzrta|mára. A cég Cg. 13-09-129657 szttmon
korábban az |997. évi CLVI' ttirvény és jelenleg az egyesü|ési jogról, a közhasznú jogállásról,

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatźsáró| sző|ó 20Il. évi CLXxv. töľvény (a
továbbiakban: Civil töľvény) a|apján közhasznú tevékenységetvégez. Az egységes szerkezetbe foglalt
a|apitő okirat az e|őterjesztés 1. számú me|lékletét képezi.

A Józsefuárosi Közösségi HźLZak Nonprofit Kft. iigyvezetóje az átalakulással kapcsolatos 2013.
december 3l-i fordulónapi, a hatályos mawaÍ számviteli törvény előínásaival összhangban elkészítette

vagyonmérleg-teľvezeteket' valamint a vagyonleltár-tervezeteket, melyek e||enőrzését az MB-Tax
Kft.-t. (székhely: 106l Budapest, Andrássy űt43.,nyi|válntartźtsi szam. 002650,ugyvezető,bejegyzett
könywizsgźiő Zsővźr Beatrix, tagsági igazolványszźma: 007L69) e|végezte. Ezen dokumentumok az

előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

Az źta|a|glással létrej övo zrt. a|apszabá|yźlnak teľvezetét az előterjesztés 3. számú melléklete
tarta|mazza, mely szerint a zĺt. cégneve: Józsefvóros Közösségeiért NonproJit Zórtlrĺjrűen M.ĺiködő
Részvénytórsaság, szék,he|ye: 1084 Budapest Mátyás tér |5., mely egyben a központi ügyintézés helye
is. Telephelyei az előterjesĺés szeľinti másik két nonprofit kft. telephelyeit is magukban foglalják,
tekintettel aze|őzőekben hivatkozottzD|4. szeptember l-jétől megvalósuló feladatok źttvéte|ére.

A Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. tevékenységét a Civil töľvény szeľinti közhasznú
nonprofit zártkörťien működő részvénýársaságként |źúja €l, nonprofit jelleggel működik.
Tevékenységi körei:

- közłrasznú tevékenységek:

- közösségi, társadalmi tevékenység
. kulturális képzés
- egyéb oktatĺási tevékenység

- szociá|is tevékenység, időskoruak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális e|láüás



- v źi|a|kozźtsfej lesztés
. TEÁOR szeľint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek'
- a közhasznri tevékenységek'hez kapcsolódó gazdasźryi-vá||a|kozźtsitevékenységek.

GazdaságĹvái|a|kozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhasznű, vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységek elérése érdekében, azok megvalósítását nem
veszélyeztetve végez. Befektetési tevékenységet nem v égez.

A ZÍt. ügyvezetéseként 7 őből ál1'ó igazgatóság míĺködik, me|y a zľt. ügyvezetíĺ szerve, képviseli a
társaságot haľmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irźnyitja a
részllénylźrsaság munkaszer:lezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatőság megbizatása 5

évre szól.
Azfi.-ĺé| felügyelőbizottságválasztásárasor kerül, mely három tagból áll. A felügyelőbizottság tagiai
sorából v á|aszt e|nököt.

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagJon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. $ (2) bekezdése atapján

,,(2) A Polgdrmester dônt az onkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszeméIyes
tórsaságoknál a tarsasóg leg]ffbb szervének hatarozat hozataldt megelőzően a képviselendő
tulajdonosi óllóspont tekintetében, valamint az onkormónyzat tulajdonóban lévő egłszemélyes
társasĺźg alapítój ónak hatáskörében a követlrező lcérdésekben:

a) az igazgatósdg és afeliigelőbizottsdg tagjainak, az ügnezető, a konywizsgóló megvólasztósa,
v is sz ahívás a, rne gb ízas a, me gb ízás ónak v isszavonós a,

b) a tórsasóg vezérigazgatójdnak, iignezető igazgatójának megbízasa, megbízdsónak visszavondsa
és dfiazósónak megállapítĺźsa, a vezérigazgató, iignezető igazgató személyét érintő egłéb
kérdésekben.,,

Iv. Á. diintés tzrta|mának ľészletes ismertetése
A Képviselő-testiilet, mint a Józsefuráľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
e gyszemé lye s tulaj donos a el fogadj a az a|apítő okiľat m ódos ítĺását.

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuáros Közösségeiért Nonproľlt Zft. egyszemélyes tulajdonosa
elfogadja a zrt. a|apszabáůyátt, vagyonmérleg-terv ezetet és az azt a|átámasztő vagyonleltrár-t ervezetet.

Tekinteffel arra, hogy a Jőzsefvźrosi Közösségi Hźzak Nonprofit Y\ft.. 20|4. szeptember 1-jét(5| a
Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuárosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Nonproťrt Kft. által ellátott valamennyi köte|ező és önként vállalt
feladatot e|lźtja a következő ülésen sziikséges döntést hozni a Nonprofit Kft. tizleti tervéről.

A közművelődési és kulturális feladatok erységes e||átétsa" valamint irźnyitás érdekében a Józsefuárosi
Közösségi Ház'ak Nonprofit Kft. feladata a Jőzsefvźrosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Köżrasznú
Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Kö4pont Nonpľof,rt Kft.
mĹĺködtetésére vonatkoző javas|at tisszeállítása és döntéshozata| cé|jáhól a Képviselő-testtilet elé
terjesztése.

v. A döntés célja' pénzĺĺgyi hatása
A döntés célja, hogy a hasonló tevékenységet folyató Łársaságok eg7ł gazdasági társaságban
hatékonyabban működjenek. A döntésnek közvetlen pénzügyi hatĺása nincs.



VI. Jogszabályi ktiľnyezet
A Képviselő-testület döntése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:41. $,3:43. $-
án,aMagyarorsztlghelyi önkormźnyzatairő|szőlő20|l. évi CLXXXIX. törvény 41. $ (3) bekezdésén
és a l07. $-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő.testiilet döntését.

HATÁRoZATI JAVASLAT

I. A Képviselő.testület, mint a Józsefváľosi Gyeľmekek ÜaiiltetéséértKözhasznú NonpľoÍit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa úgy dřint' hogy

1. elfogadja az előterjesztés I. sz. mellékletétképező a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséét
Közlrasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel
összhangban módosítja, és annak megfelelően működik tovább, valamint fe|hatz|mazza a
polgármesteľt annak a|áúrźsára.

2. felkéri a Józsefrarosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonproťlt Kft. ĺig1rvezetőjét, hogy
gondoskodj on a sztikséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: l. pont esetén polgármester

2. pont esetén Józsefvĺírosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: 1. pont esetén alapító okirat aláírálsa 2014. június 26.

2. pont esetén cégjogi intézkedések megtétele 2014. jrilius 25.

II. A Képviselő-testiilet, mint a JőzseÍvárosi Ktiziisségi Házak NonpľoÍĺt Kľt. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt' hogy

1. megerősíti a |16/20|4. (u.11.) számú hatfuozatźnak 1. pontjában fog|altakat, mely szer.lnt a
Józsefuárosi Közösségi HázAk Nonpľofit Kft.. 20|4. októbeľ 01. napjátó| átalakulással,
társasági foľmaváltás iltjźn zártkörű részvénýarsasági formában _ ľövidített elnevezés:
Józsefuráros Közösségeiéľt Nonproťrt Zrt. - működjön, 5.000,0 e Ft alaptőkével és elfogadja a
formaváltással átalakuló gazdasőgi tiáľsaság fiiggetlen könywizsgáló áital auditźit
vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltiár-tervezetét az előterjesztés 2. sz,źmű melléklete
szerinti taľtalommal, oly módon, hogy a Nonproťlt Kft. eredménýartalékának terhére

2.000,0 e Ft-al a jegyzetttőkét megemeli.
Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a|aptőkéje l00 darab 50.000,- Ft névéľtékiĺ névre
szóló töľzsrészvényből źú|. Arésnények előállításának módja: demateria|izált módon töľténik.
A részvények kibocsáĹási értéke megegyezik a részl,ények névértékével.
felkéri a Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft' ügyvezetójét a trársaság átalakulása
miatti sziikséges munkajogi intézkedések megtételére, azok körtiltekintő rendezésére.
fe|kéri a lőzsefvźrosi Közösségi Hának Nonpľofit Kft. üg5rvezetőjét, hogy a társaság
átalakulásával kapcsolatosan tegyen meg minden szĺikséges intézkedést, így különösen
intézkedjen az áta|aku|źssal kapcsolatos hirdetmény Cégközlönyben töľténő közzététe|éró|,
valamint az źta|akulással kapcsolatos dokumentumok illetékes cégbíróság részére töľténő
benyujtásáról.
felkéri a Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft. iigyvezetőjét, hogy a Nonproťlt Kft.
üzleti tervét a Képviselő-testiilet 2014. szeptember havi ülésrę terjessze elő, tekintettel a20|4.
szeptember l -j ei feladafu źitozásra.
elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezó Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
a|apszabáůyát, és felhata|mazza a polgármesteľt annak a|áírására.

2.

3.

4.

5.

6.



7. felkéri Józsefuárosi Közösségi HźLzak Nonprofit Kft. ügyvezetojét, hogy gondoskodjon a

szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: |.,2.,6. pont esetén polgármester

3 ., 4., 5., 7 ., pont esetén Józsefuarosi Ktizösségi HźLzak Nonprofit Kft. üg1rvezetője

Hataridő: |.,2pont esetén 2014. június 25.

3.,4.,7. pont esetén 2014. október 01.

5. pont esetén Képviselő-testtilet 2014. szeptember havi iilése
6. pont esetén 2014. július 31.

m. A Képviselő-testület úgy diint' hogy

A közművelődési és kulturális feladatok integrációja érdekében a Jőzsefvárosi Közösségi Hának
Nonprofit Kft. a Józsefráĺosi Gyeľmekek Üdtĺltetésééľt Közhasznú Nonproťlt Kft. és a JóHíľ
Józsefuárosi Médią Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. kiizreműködésével készítsen
javaslatot és döntéshozata| céljźből teľjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felelős: Józsefuáľosi Közösségi HěEakNonprofit Kťt., Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt
Közhasznú Nonprofit Kft., JóHír Józsefváľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonprofit Kft . üg1rvezetőj e

Határidő: Képviselő-testĺilet 20| 4. szeptembeľ havi ülése

A dtintést végľehajtását végző szeľvezetĺ egység: Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési
tigyosztály, Józsefváľosi Kiiztisségi }ďLáľ:ak NonproÍit Kft.' Józsefuáľosi Gyeľmekek
tidĺltetésééľt Kłizhasznú Nonpľofit Kft., JóIIíľ Józsefváľosi Médĺa, Rendezvény és Galéľia
Ktizpont NonpľoÍit Kft.

Budapest, 20|4. jűnfus 23.

,Ąn\ lĺl ,/l
,.^.\ ľn/ ĺu \'.v \
dľ. Kocsis Máté Ł .

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

łĺ},e
,ĺn.,fuWk6,Y
'dľ. Mészär Erika /aljegyző 4U1ł JÚhj 2 {"
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ALApÍľó oKIRAT
egységes szeľkezetben

mely létĘött a jelen dokumentumban megjelölt alapító akaľatából abból a célból, hogy a
taľsaság a20|3. évi V. tv.(új Ptk.) ľendelkezései alapjén egyszemélyes nonprofit korlátolt
felelősségíĺ táĺsasági foľmában miĺki'diék tovább, figyelemmel a korábban hatályos Gt. 365.$
(3) bek. első fordulatźnak kötelező tarta|mára. A cég Cg. 13-09-|29657 szĺĺmon koútbban az
1997. évi CLVI. tv. és jelenleg Az egyesülési jogról, a kĺlzhasznú jogállásról valamint a civil
szervezetek mfüödésóről és támogatásaról szóló 20II. évi CL)o(v. törvény a|apjáĺ
közhasznű tevékenysé get végez, mint általanos kĺizhasznű szervezet az a|ábbiak szerint:

Pľeambulum

Alapító akaruta szeľint a nonproťlt Kft. a Budapest Főváros VIII. Kęľiilet Józsefulíros
Önkormrányzatának fenntaľtasábaĺ áIIő oktatásĹnevelési intézmények tanulói számźra nyujt
tidiilést egész évben folyamatosan mfüödő gyeľmektábor műkĺidtętésével, az iskolai
szĹinetekben a tanulók kulturált pihenését biztosítja, sportolási és kiľĺándulási lehetőségeket
nyújt, természet- és köľnyezetvédelmi ismeľeteket terjeszt, hátrlĺnyos helyzetli gyermekek
fe|zárkőnatását segíti elő, továbbá időskoruak pihenését is biztosítja.

A tĺáľsaság vá||a|kozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez, mig gazdźlkodása során eléľt eredményét nem osztja fel,
azt a létesítő okiľatában meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete páľtoktól ftĺggetlen és azoknak anyagi támogatast nem
nyújt.

I.

A TÁRsAsÁc cÉcNEvE, sZEKHELYE

1./ A táľsaság cégneve: Józsefuárosĺ Gyermekek Udĺiltetésééľt
Nonpľofĺt Koľlátolt F.elelősségű Táľsaság

2.l Atfusaságľiividítettcégneve: JĺĎzsefuáľosĺ Gyermekek Üdĺiltetóséort
NonpľoÍit Kft.

Közhasznú

Kiizhasznú

3./ A tarsaság székhelye:
telephely:

2621'Yerőce, Oľgonás utca 7.
8220 Ba|atonalmádĺ KáptalanÍiiľed Táboľ utca 1.

il.

A TÁRsAsÁc'łr,.ł.ľÍľoĺa.

1./ Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuáľos Onkormányzata
Címę: 1082 Budapest, Baross utca65-67.
Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmester



ilL

A TÁRsAsÁc ľBvrrrnysÉcr xonľ

A tarsaság tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket |átja eI figyelemmel a
koľábban hatályos |997. évi CLVI. t<irvény 26.$. c.lpontjára:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskoruak gondoziĺsa
- hátrźnyos helyzehĺ csopoľtok trĺľsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturálistevékenység,

A tarsaság nem zĄa ki, hogy az á|ta|a végzett szo|gźitatásokból tagiain kívül más is
ľészesülhessen.

EzenkozhasznutevékenységekaTEÁORrendszeľébenaza|ábbiak:

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, miĺszaki tevékenység
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 oktatást kiegészítő tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szőrakoztatás, szabadídős tevékenység
94.99 M.n.s. egyéb kĺizösségi, tarsadalmi tevékenység

A Táľsaság főtevékenysége:

68.32 Ingatlankezelés

Yá|Ia|kozői tevékenys égek aTEÁoR rendszerében az alábbiak:

55.f0 Üdtilési, egyéb átmeneti szá1lashe1y-szo|gá|tatás
55.30 KempingszoIgá|tatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éfieľmi, mozgővendéglátás
56.30 Italszo|gá|tatás
82.99 M.n.s. egyéb k.legészitő ilzleti szolgáItatás

A taľsaság az engedélykĺiteles tevékenységeket csak a megfelelő hatósági engedélyek
biľtokában végzí és olyan tevékenységet nem folytat melyet törvény tilt vagy kor|átoz.

IV.

A TÁRsAsÁc ľonzsľorÉĺľ, ToRZSBETETE

1. A tĺĺľsaság tĺirzstőkéje 3.000.000. Ft, azazhaľommillió forint, amely
3.000.000.- Ft, azaz háľommillió foľint készpénzbő| źl||,

amely a töľzstőke |00 szézaléka.

2. Atötzstőke teljesítesének megtöľténtét azugyvezeto acégbíróságnak bejelentette.



A tag tiirzsbetétje

Név (Cégnév): Budapest Főváros VIil. Keľtilet Józsefváľos Onkoľmányzata
A tĺiľzsbetét összege: 3.000.000.- Ft.
A tĺirzsbetét összetétele : készpénz betét 3 . 000. 000. -Ft.

v.

A TÁRSAsÁc ľrľĺŰxounsÉľEK IDoTARTAMA és MiJKonnsn EGYEB
sZABÁLYAI

1 ./ A tlírsas ág hatźnozatlan időtaľtamľa alakul.

2. A társaság mfüĺidése sorĺín az 20|l. évi CLXXV. tĺirvény az egyesülési jogľól, a
kĺizhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek mfüĺidéséről és tĺĺmogatĺĺsaról
(továbbiakban Ecfu.) a|apján a jelen a|apítő okirat III. pontjában lefektetett kozhasznĹl
tevékenységet folýatją és egyebekben nem zźĄa ki, hogy tagsán kívül más is részesiilhessen
a kcizhasznú szolgźł|tatásaiból.
A tórsaság véila|kozási tevékenységet csak kĺizhasznú céljainak megvalósítlísa érdekében,
azokat nem veszél y eztetr e v é gez.
A tórsaság gazdálkodása sołĺn eléľt eľedményét nem osztja fel, azt a III. pontban
me ghatfu ozott tevékenys é géľe foľdítj a.

A társasóg közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete páľtoktól fiiggetlen és
azoknak anyagí tĺĺmogatást nem nyújt.

W.

A TÁRSAsÁc ÜzlETRÉsZE

A társaság bejegyzését követően atag jogait és a tĺĺľsaság vagyonából őt megillető hlínyadot
azi:zletrész testesíti meg. A tagnak csak egy i:zletrésze lehet.

Az ín|etr ész ek átľu h ázása, felo sztá s a

Az egy személyes tlíĺsas ág a saját uz|etĺészét nem szeľezheti meg.

Az uz|ęttész csak źńrvhéľ:á.s, a megszűnt tag jogutódlása és ciröklés, valamint a hźaastźtsi
kĺizös vagyon megosztasa esętén osztható fel.

Haaz egyszemélyes tĺĺrsaság aziszletrész feloszüĺsa vagy atöľzstőke emelése folytán új taggal
egészül ki, és így tĺibbszemélyes tźrsasággá válik, a tagok kötelęsek az a|apítő okiratot
taľsasági szęrződéste módosítani.

A nyeľeség felosztása

A táľsaság a20||. évi CLXXV. törvény alapján a gazdá|kodása során elért eredményét nem
osztjafe|, azt a létesítő okirataban (III. pont) meg|latfuozott tevékenységére foľdítja.



VII.

Az a|apítőihatározat

A taggyíĺlés hatáskorébe tartozó kérdésekben az a|apítő hatźľozatta| dönt, és enoI az
ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

Az a|apítő kizĺĺľólagos hatáskörébe taľtoznak mindazok a kérdések, amelyeket a t<irvény a
taggnĺlés kizaľólagos hatásköľébe utal.

Az igyvezető a hatźnozatokĺőI folyamatos nyilvántanást kĺiteles vezetni (Határozatok
könyve). Ezen könyvbe a született hatźrozatokat haladéktalanul be kell vezetni és azt a tagnak
(képviselőjének) és az ügyvezetőnek alá kell írnia.

VIil.

A TÁRsAsÁc ÜcwEZETÉsE

1./ A tĺársas ág iĺgyv ezetóje:

Név: KIS IsTvÁN
Anyja neve: Kovács Enikő Koľnélia
Született: Budapest, |982.0t.2|.
Lakcíme: 1111 Budapest, Iľinyi József utca 3t. |l4.
Aďőazj:8420233374

Azigyvezető megbízatása 2014. június 1. napjától hatĺĺľozatlan ideig szól.

a, A tiíĺsaság képviselete, munkáltatói jogok gyakorlása:

A Tarsaságot az ügyvezető oná|Iőan képviseli harmadik személyekkel, valamint bíróságok és
más hatóságok előtt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

b, Az igyvezetői tisztség megszűnése:

- a megbízás iđőtaľtam źnak lejźtrtáv a|,

- visszahívással,
-atörvénybenszabáIyozottkizźlrőokokbekövetkeztével,
- lemondással, mely azonban csak a bejelentéstó| számított 60. napon válik hatalyossá,
kivéve, ha a gazďasági társaság legfőbb szerve koľábban dönt az űj vezető megvá|asztásĺáľól.
- elhalálozással.

2.l A tźlrsaság cégegyzése:

A tarsaság cégsegyzése akként töľténik, hogy az e|őírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszĺiveg
a|á az íigyvezető önállóan a teljes nevét íqa a|á az a|étírési címpéldányban szeľeplő módon.

szedliczkyne
Ceruza



Ix.

^ 
G AZDAsÁGI ľÁnsĺ.sÁc nĺŰronÉsnľBr nr,r,ľľonznsp

1./ A Felügye|ó Bizottság tagiait az a|apítő jelĺ'li ki.

A Feltigyelő Bizottság e|Ienótzí a társasäg ügyvezetését. Ennek keretében a vezętó
tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kéľhet, a
tarsaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság kĺiteles megvizsgźiĺi a
táľsaság a|apítőja elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mér|eget és
vagyonkimutatast.
Az alapítő kizénő|ag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhathatározatot
a Feliigyelő Bizottság elé teľjesztett anyagokról, ide éríĺe a számviteli törvény szeľinti
beszámolót is.

A20|4.0531. napjáig használatos és azBcfu.209.$-sal hatalyon kívül helyezettKszt.7.$ (Đ
bek szerint az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a létesítő okiratnak
rendelkeznie kell

a) a Feliigyelő bizottsáei tagok véleményezési ioea gyakorlás'ának módj'ĺÍól. Ezen körben a
az új Ptk 2013. évi V. ttirvény 3.208-209 $ -ban foglalt renđelkezést azzal aZ eltéréssel kell
alkalmazni. hogy a döntéshozatalt megelőzően a tag (személv) ktiteles a feltigvelő szeľv.
valamint a legfőbb szervnek nem minősülő üg.vintéző és képviseleti szerv véleményének
meeismeľése érdekében ĺilést iisszehívni" vagy írásos véleménvüket beszerezni. Az írasos
vélemények. illetve az iilésről készĹilt j egyzőkönyvek nvilvanosak.

Ďl abban az esetben. ha a véleménvezési joeot ülésen eyakoroljiĺk. az ülés szabályaĺt az
alábbiakban hatźn o zza meg az alapítő okir at:

Az ülést évente legalább egy alkalommalĺissze kell hívni. Az ülés összehívásának ľendje:

Az alapító rendelkezése alapján az ügyvezető hívja össze. Az iilést az üqyvezetőnek
haladéktalanul ĺissze kell hívni ha a tarsaság mérlegéből. könywiteli nyilvrĺntanásokból
kitűnik. hog.v a tarsaság saját tőkéje veszteség folytĺĺn a törzstőke felére csĺĺkkent. vagy a
tarsasáeot fizetésképtelenség fenyeqeti. vagy fizetéseit megsziintette. illetve. ha vagyona
tartozásait nem fedezi.

Az ülésre a résztvevő felĹigyelő bizottsági tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A
meghívók elküldése és a taggviilés napja kĺizĺitt legalábblS napnak kell eltelnie.

Bĺíľmelyik résztvevő jogosult az általa megięlcilt napiľendi kéľdés megtĺĺľgyalását kéľni. ha
javaslatát az ülés előtt legalább 3 nappal ismeľteti a tagokkal.

Ha az ülést nem szabályszenĺen hívtfü ĺissze. hataľozatot csak akkor hozhat. ha valamennyi
tag jelęn van. és a taggyiĺlés megtartása ellen a tagok egvike sem tiltakozik.

A hataľozatképes ülés hatĺĺľozatait nyílt szavazássa] és a l/2-es szótĺibbségeel hozza mee.



Az ülés hatarozatainak nyilvĺíntaľtása: Az ülésről az tigwezető köteles jegyzőkönyvet
készíteni. melyből ki kell ttĺnnie az ülés helyének. idejének. a jelenlévőknek. az általuk
képviselt szavazati jog méľtékének. továbbá az ülésen lęzajlott fontosabb eseményeknek.
nyilatkozatoknak. hatlĺľozatoknak. továbbá a hataľozatokra leadott szavazatoknak.
ellenszavazatoknak valamint a szavazástól tartózkodóknak.

A jegyzők<inyvet valamennyi feliigyelő bizottsáei tag aláíťa. A feliigyelő bizottság elndke a
hataľozatokľól folyamatos nvilvántaľtiíst köteles vezetni.

A közhasznú szeľvezet éves beszĺĺmolójának eeyedüli tagja általi jóváhaeyása esetén aZ ülés
ĺĺsszehívlísa kcitelező. ahol a döntéshozatal az általános szabályok szerint alakul a 2011. évi
CL)o(V. törvény az egyesülési jogról. a közľrasznú iogállasról. valamint a civil szervezetek
mfüodéséről és támogatásaról szóló tv. alapian.

Yizsgá|atźnak eredményét a Felügyelő Bizottság elnĺike ismeľteti.

Taľsaság Felügyelő Bizottsága haľom (3) tagból áll.

A tarsaság felügyelő bizottságának tagai:

a.l Név: TESZÁnsz rÁnory
Anyja neve: Kovács Borbála
Lakcíme: 1081 Budapest, Fiumei tft2I-23.

b.l Név: MoLNÁR KRISZTINA
Anyja neve: Boza Anna Éva
Lakcíme : 3 770 Saj ós zentpéte4 Znĺyí utca 1 0.

c.l Név:CAMARA-BERECZKIFERENCMIKtóS
Anyja neve: Bere czfłĺ Éva
Lakcíme: 1086 Budapest, Kaľácsony Sándoľ utcaŻZ.

A Felügyel ó bizottsĘ tagi ainak megbizatźsa 20 1 5 . máj us 3 1 . napj áig szól.

2. l A T áĺsaság könywizsgźiőja:

KOLBE Könywizsgáló Korlátolt Felelősségű Trĺĺsasź,e (Cs. 0|-09-260371, szék'he|y: ||37
Budapest, Szent István Park|4. |/2.)
Felelős szemé|y: Kolbe Ttinđe (an: Kĺaszl Maľgit, lakik: 1137 Budapest, Szent Istvrán Paľk
14.112.)

A könywizsgá|ő megbízatźsa2}|5. május 31. napjáig szól.

A k<inywizsgáIő betekinthet a társaság könyveibe, a vezeto tisztségviselőktől és a taľsaság
dolgozóitól felvilágosítást kéľhet' a taľsaság pélutárált, éľtékpapíľ- és étruá|IomźnyźÍ,
szetzodéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehęt a taĺsaság legfobb szervének és a
Felügyelő BizottsĘźnak az ülésein.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



A sziĺmviteli tĺĺľvény szeľinti beszámolót tárgya|ő taggyíílésľe a könywizsgálót meg kell
hívni, az ülésen a k<inywizsgáló köteles részt venni.

osszr rÉrulr TETLENS É GI SZAB'/ŁYuK

A vezeto szerv hatźlrozathozatalában nem vehet részt az a szeméIy, aki vagy akinek ktizeli
hozzát'artozőja'é|ettźrsaahatáĺozata|apjźn
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogĹigyletben egyébként érdekelt.
Nem minőstil előnynek a kcizhasznú szervezet cé| szerinti juttatásai keľetében a bźtrki áIta|
megkĺités nélkĹil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatas, illetve a tríľsaság áItaI tagsźnak, a
tarsasági jogviszony a|apjźnnyrijtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szeľinti juttatas.

Nem lehet vezető tisztségviselője a taľsaságnak az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél tt'ltött be _ annak megszúntét megelozó két évben legalább egy évig _ vezető
tisztséget, amely az adőzás ľendjéről szóló törvény rendelkezései szerinti konaľl,r.zź.sát nem
egyenlítette ki és még nem telt el kĺizhasznú szewezetmegszíĺntét követően két év.
Avezeto tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhaszrrú
szetvezetet előzetesen tájékoztatllt alľól, hogy ilyen tisztséget egyidejúleg mas közhasznú
szewezetnél is betölt.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elncike vagy taga, illetve kđnywizsgáIőjaaz a személy, aki
- a|apítő,
- a nonprofit Kft-vel a megbizatásźn kívül más tevékenység kifejtésére iľĺĺnyuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iľanyuló egyéb jogviszonyban á|I (ha jogszabály
másként nem rendelkezik),
. a táĺsasélg cél szerinti juttatásából részesiil - kivéve a báľki által megkĺités nélkĹil igénybe
vehető nempénzbeli szolgáltatásokat, és atáľsaságáIta| tagiának atagságijogviszony alapján
nyújtott, jelen tĺĺrsasági szeruődésben rogzített cél szerinti juttatíst illetve,
-azeIőzőekbenmeghatarozottszemélyekhozzátartozőja.

x.

A TÁRSAsÁc nĺuronnsn'ľBr N"YILvÁNossÁGA, KoZIIAsZNÚsÁcI
JELENTES

| . / KözhaszĺÍlsági j elentés

A Tlíľsaság k<ĺteles az éves beszámolóval eevidejiilee közhasznúsági mellékletet készíteni aZ
Ectv. 29.$-a alapján. melvet az alapító fogad el.

A kĺizhasznúsági jelentés taľtalmazza:

a. / a szźtrĺvite|i beszźnlo|őt.
b./ a k<iltséevetési tĺámogatas felhasználĺĺsát.
c./ a vagyon felhasználasával kapcsolatos kimutatást.
d./ a cél szeľinti juttatások kimutaüĺsát.
e./ a központi kĺiltséevetési szervtől. aZ elkÍilönített állami pénzalaptól. a helyi
önkoľmányzattól. a kisebbségi települési ĺinkormanyzattól. a települési



ĺinkoľmĺĺnyzatok tarsulásától. az eeészségbiztosítási önkoľmányzattól és
mindezek szeľveitől kapott támo gatás méľtékét.
f./ a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyúitott juttatasok értékét.
illetve összegét.
g./ a kĺjzhasznú tevékenységről szóló rövid taľtalmi beszámolót.

A Taľsaság éves közhasznúsági jelentésébe baľki betekinthet, illetőleg abból saját kĺiltségére
másolatot készíthet.

2. A Tĺíľsaság működésének nyilvánossága

A Tlíľsaság mfüödése során keletkezett iratokba a tźrsaság tagjanak képviselői, i||eftę az
általuk fe|hata|mazott szakértok és mindazon szervek, szemé|yek betekinthetnek, akiket eľľe
j o gszab á|y, i l letve j elen tars as ági szer ző ďés felj o go sít.

A közhasznú tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratokba brírki korlátozás nélkĹil
betekinthet. A közhaszni tevékenységľől baľki felvilágosítást kérhet az igyvezetőktől, vagy
az ljlgyv ezetők által kij elölt személytől.

A taggyíĺlésnek a közhasznú tevékenység körébe eső döntésęit a határozat meghozatalától
Budanest F

levélben
közvetlenül is k<izölni kell. Ugyanezen nyilviínosság illeti meg a tlĺrsaság mfüödésének
k<irébe eső đĺintéseit" a szolgáltatasi igénybevétele módját. és a beszlĺmolói közlését.
A nyilvĺĺnosság gyakorlása személyiségi jogokat nem séľthet.

xr.

POTBEFIZETES

A tag pőtbeťtzetésre nem kötelezhető.

XII.

AZUZLETI Év, ĺzÉvzlĺru'AT, A NYERESÉG És vEsZTESÉc vĺsľr,ľsn

I.l Azi;rz|eti éven naptári évet kell éľteni.

2.l Azévzźr|at:
Az ügyvezetók kötelesek minden év végén mérleget felfektetni, és olyan beszámolót
készíteni, amelyből a táľsaságnak az elmúlt év végén felméľhető gazdaságihe|yzete kitíĺnik.
A mérleget azigyvezetők kötelesek a taggytĺlés elé terjeszteni.

3./ A nyereség és veszteség felosztĺísa:
A tarsaság iizletszenĺ gazdaságí tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a
gazdasági taľsaság tevékenységéből szźlrmaző nyeľeség a tagok között nem osztható fel', az a
gazdaséryi társaság v agy onő./- gy ar apítj a.

A veszteség rendezésérő| az a\apítő dont azügyvezetés és az ellenőrzó szervek bevonásával.



XIII.
VEGYES RENDELKEZNSBT

|.l A tétrsaság jogutód nélküli megsziĺnése esetében a hitelezők kielégítése utiín a táľsaság
tagsai részérę csak a tĺĺľzsbetétjeik alapításkori éľtéke adható ki. Az ezt megha|adó vagyont a
tarsaság céljaival azonos célra kell fordítani.

A 1992. évi XXXVIII. töľvénv az államháaartásról (továbbiakban Aht.) rendelkezései szerint a 95/A. li (l) Az
állami vagv a 87. A (2) bękezdésében említett önkormányzati költségvetési szerv legalább többségi befolyása
alatt álló gazdálkodó szervezet működésére vonatkozóan a (2)-(8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmami.

(2) Az (l) bękezdés szerinti gazdálkodó szęrvezet ęsetében felügvelő bizottság létrehozása kötelező. A
könywizsgáló szervezetre. illetve a könywizsgáló személyére az ĺigyvezetés a felĺig.yelő bizottság
eg.vetétésével teszjavaslatot a gazdálkodó szeľvezet legťobb szervének. Az állam legalább többségi befolyása

ielölése alapján megválasaott személyt a tulajdonosok által jęltilt tagként kell Íigvelęmbe venni. és

tevékenységére. valamint visszahívásara a munkavállalók által jelölt feltigyelo bizottsági taeokľa vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazli.

(3) A gazdálkodó szervezet és a tagia ('részvénvese) között létrejövő szęrződést a szerződés aláíľásától
szĺmított harminc napon beliil a cégbíróságon a cégiľatok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem
iľĺíĺryadó abban az esetben. ha a ĺĺrsaság és a tag (részvénves) a táľsaság tevékenységi körébe tartozó. a létesítő
okiĺat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

(4) A gazdálkodó szervezet kiiteles az okiľat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz -
letétbe helyezés céljából - ben}'úitani aa az okiratot is. amely baľki javiíľa ineyenęsen vag.vont juttat. feltéve.
hogy annak osszęge (éĺtéke) az egymillió forintot meglraladja. Az összeghatáľ szempontjából a két éven belül
ug]anannak a személynek vag.v szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

(5) Az (l) bekezdés szerinti gazdálkodó szeľvezet legťobb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó
szervezet vezető đsaségviselői. feliig.velő bizottsági tagiai és más. a legfőbb szerv által meghatĺĺrozott vezető
állĺísú munkavállalói javadalmazása módiának. mértékének főbb elveiĺől" annak rendszeľéről. A szabályzatot az
elfogadásától számított haľminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezri. A szabálvzatban foglaltak
alapjan a legfőbb szerv kizarólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi körjavadalmazasának
(így különösen díjazásĺĺnak. munkabérének. végkielégítésének" egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér
alatt a Munka Törvénykönyve l42lA. $ (3) bekezdésében foglaltak éľtendők.

(ô Az állami vagy a 87. ô (2) bekezdésében említett önkormányzati költségvetési szervek egvszemélyes
gazdasági vagy köżrasznú tĺírsasága esetében a tag (részvényes) a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja
el. A vezető tisaségviselő felelĺísségére a gazdasági tarsaságokľól szóló tiirvény szabálvai iľányadók.

(7) Az olvan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátiĺsával összefiiggő tevékenység fol]rtatiására alapított
eeyszemélyes gazdálkodó szervezetnél. mely közfeladat. illetve közszoleáltaLĺs ellátiísáéľt vag.v ellátásának
megszervezéséért aZ alapító felelős. és amelyben kizáÍólag aZ állam vagy a 87. A (2) bekezdésében említett
költségvetési szerv vag.v szervek rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel" a vezető tisztségviselő az alapító
képviseletében eliĺíró személy szakmai iĺán}'ítása mellett. utasításai szerint. a közfeladatľól. illetve a
közszolgáltaĺás ellátásĺíról való gondoskodás követelményét Íigyelembe véve köteles eljĺáľni. Ebben a körben a
vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja. korlátozhatja. a vezető tisztségviselő pedig mentesül a (6)

bekezdés szeľinti rendelkezés alkalmazása alól.
(8) A 87. $ (2) bekezdésének a)-d} pontjában említett költségvetési szerv egyszemél}ies gazdasági vagv

közhasznú tĺírsasága esetében a tag (Íészvényes) - a megválasztással. illetve kinevezéssel kapcsolatos üg.vek
kivételével - a hatiĺskörébe tartozó döntés megÍrozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők. valamint a
feliieyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélęmény beszerzése ľövid úton
(pl. tiĺvbeszélő. fax. e.mail) is történhet. azonban az ígLvéleményt nyilviánító személy nyolc napon belül köteles
véleményét íľásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről késziilt

ietvzőkönyv. illetve annak kivonata nyilvános. azt az egvedüli tae ('részvényes) határozatával egyiitt - a döntés
meehozatalától számított haľminc napon belül - a cégbíróságon a cégfuatok közé letétbe kell helyemi.

(9) A 87. $ (2) bekezdésének a)-d) pontjában említett költségvetési szerv egyszemélves gazdaságí vagv
köżlasmú trírsasága esetében az alapító okiľatban rendelkezli kell

aJ a (7) bękezdés szerinti véleménvezési iog gvakorlásának módjrĺról.

ł) abban az esetben. ha a véleményezési jogot ülésen eyakorolják. az iilés összehívásának rendjéről. a
napirend közlésének módjáról.

c} a tag (.részvényes) döntéseinek az érintettekkel való közlési módiĺíľól.



2.l Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a2006. évi V. a20|1. évi CL)ON.
törvény az egyestilési jogról, a kĺizhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mfüĺidéséről és tlímogatásaról szóló w. (Ecfu.), továbbáazt$Po|gán törvénykcinyvben (2013.
évi V. fu.) foglaltakazirányadóak.

3./ Jelen szerzóďés egyes pontjainak érvénýelensége az egész szerződést nem teszi
érvénýelenné.

4.l Je|en a|apítő okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, továbbá a cégbíľóság előtti
eljaľással a Deme Ügrvédi lľodát (110l Budapest Kőbanyai tft 43lC. fsz. 1.) hata|mazzameg
a tĺírsaság.

Jelen alapító okiratot alapitő tag áttanulmźtnyozta, és mint akaratźna| minđenben egyezőt,
jóvahagyó|ag a|áirta és magaľa nézve ktitelezőnek ismeľi el.

Budapest, 2014.június

Budapest Főváľos VIII. Keriilet Józsefuaros
Önkoľmanyzata

Képv.: Dr. Kocsis Máté polgĺĺľmester

Készítettem és ellenj egy eztem
Budapesten,20l4.06. napján:



TAGJEGYZýĹK

a(z) J őzsefoáľosĺ Gyeľmekeľ Üaiilte téséért Közhasznú Nonpľofit Korlátott
Felelősségĺĺ Táľsaság (régi: Cg. 13-14-000122, i$: L3-09-If9657, széIdleIy:
262I Veľőce, orgonás utca 7. lkorábban: 262I Veľőce, Magyarkút |305l45.l)
tagjairól.

Név tagi ttiľzsbetét %olhányad

B ud a pest Fővá ros VIII. Ke rĺĺlet J őzsefv áros on ko ľ mány zata
3.000.000.-Ft. péĺ:.z'beli betét I00%

Címe: 1082 Budapest, Baross utca65.67.
Képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Atagpőtbefizetésreésmellékszo|gáItatásľanemkötelezhető.

A töľzsbetéthez kapcsolódó tagságijogok és kötelezettségek összessége azliz|etrész, ame|y a társaság
bejegyzésével keletkezi A tĺársaság bejegyzését követően atagjogait és a társaság vagyonából őt
megillető hányadot azuz|etrésztestesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az egyszemélyes tĺársaság asajátÍiz|etrészét nem szeľezheti meg.
Haazeg1ĺszemélyes társaság azíiz|etrész felosztása vagy atöľzstőke felemelése folýán új tagokkal
egészĹil ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az a|apítő okiratot Lársasági szerződésre
módosítani.

A társaság saját tőkéjébo| atag javárą annak tagsági jogviszonyfua figyelemmel kifizetést atźrsasźtg
fennállása a|attkizárő|agatárgyéviadózotteľedményből, illetve aszabaderedménýartalékkal
kiegészített tárgyévi adőzott eredménybő| teljesÍthet. Nem kertilhet soľ kifizetésre, ha a tĺírsaság
helyesbített saját tőkéje nem éľi el vagy a kifizetés következtében nem éľné el atfusaságtörzstőkéjét,
továbbá, ha a kifizetés veszelyeztetné a tĺĺrsaság fizetőképességét.

Az ugyvezetőjogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetésérő| hatáĺozni.

Haaz egyszemélyes társaság azijz|etrészfelosztása vagy atörzstőke emelése folýn új taggal egészü|
ki, és így többszemélyes tĺársasággá válik, a tagok k<itelesek az a|apitó okiratot tĺársasági szerzodésre
módosítani.

Budapest,2014.junius

,
KIS ISTVAN
ugyvezeto

Ellenjegyezte: 20t 4-06- -étn:



JEGYZOKONYV

amely felvéve 2OI4- - -áln, a(z) Jőzsefvárosĺ Gyeľmeket Üaĺiltetéséért
Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (régi: Cg. 13.14.000122, új: 13.09.
If9 657, szék1rely: 2621 Verőce, orgonás utca 7 .) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Budapest Főváros vlil. Keľĺilet Józsefváros
onkoľmányzata
képv: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

tag

KARAKAS LAJOS
KIS ISTVÁN

korábbi ugyvezető
ugyvezető

hattr ozat fe lhatalm azása alapj tłn

okiľatszerkesztő Dľ. Deme János ügyvéd

Napiľend:

1.| A fenntaľtó tag onkormányzat delegált jogkłiľében eljáľva t6.215t2014
sz. Po|gáľmesteľi Diintés végľehajtása szeľinti diintések meghozatala: r'Íj

kii nywizs gá |ó v ä|asztása
2.ĺ A fenntaľtó tag onkormányzat delegált jogktiľében eljáľva 16-2|5ĺ20|4
sz. Polgármesteri Diintés végľehajtása szeľinti dłintések meghozatala: új
ügyvezető váůasztása
3./ Fióktelep |étesítése
4.l 

^ 
társaság létesítő okiľatának szĺikséges módosítása

Levezető megállapítja, hogy a tĺíľsaság valamennyi tagsa jelen van képviselet
i;ŕjźn, így a cég jegyzett tőkéje teljes méľtékben képviselve van, tehźú az a|apítői
határozatok meghozata|źnaknincsen akadźĺIya. A jelenlévó tag a fentiek szerint
határ ozta meg a napiľendi pontokat.

1.ĺ 
^ 

fenntaľtó tag onkormányzat de|egált jogktiľében eljáľva 16-215ĺ20t4
sz. Polgáľmesteľi Diĺntés végľehajtása szeľinti dtintések meghozatala: r'ĺj

könywizsgáIó választása

A táľsaság tagsźęa (egyedüli tagsa) döntésével kinevezi KOLBE
Kiinywizsgáló Koľlátolt FelelősségÍi Társaság (Cg. 0I-09-260371, székhely:
II37 Budapest, Szent István Paľk 14. Il2. adőszźtm.. 10807891-2-4I) felelős
személy: Kolbe Tĺinde (an: Kľaszl Matgit, lakik: II37 Budapest, Szent István
Park 14. Llz.) könywizsgá|őjät 20I4.06.0I-tő| 20I5.05.3I-ig, 1 éves
időtartamra.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



2.| 
^fenntaľtó 

tag onkormányzat delegált jogköľében eljáľva t6-2l5ĺ2014
sz. Polgáľmesteri Diintés végľehajtása szeľinti diintések meghozatala: új
ĺigyvezető választása

A társaság tagsárya (egyediili tagja) dontésével kinevezi ügyvezetőnek KIS
IsTvÁN (Anyja neve: Kovács Enikő Kornélia Született: Budapest ' I982.OI.2I.
Lakcíme: l111 Budapest, Iľinyi József utca3l. Il4. Adőazj:8420233374 szígsz:
419963RA) magánszemé1ytf0l4.06. -től HATAROZATLAN idótartamra.

Ügyvezető kéľi adataibejegyzését a cégjegyzékbe,valamint kéľi torĺĺlni lejárt
mandátumú ijgyv ezetőt a cégj e gy zékbol.

3./ Fióktelep létesítése

A tátrsaság új fióktelepet kéľ bejegyeztetni a 8220 Balatonalmádĺ
Káptalanfüľed Táboľ utca 1.. cím alatt.

4.l 
^ 

táľsaság |étesítő okiľatának szükséges módosítása

A táľsaság tagsźęa egyhangú döntésével megállapítja, hogy sziikség szeľint
módosította a táľsaság a|apitő okiľatat. A teáoľ feltiintetését, valamint a
képviselők és tagok adőazonosító jelének, egyéb adatainak bejelentését a
20L2.03.0l-énhatályba lépő Ctv. és Gt. módosítások szerint, illetve a Módtv.
/2011,. évi CXCVII. tv./ ingyenes adatźtílezetési kötelezettségei, valamint az tú
Ptk. szab á|y aí a|apjźn.

A táľsaság egyedüli tagsa kijelenti, hogy a jelen iilésen elfogadott egységes
szerkezetbe foglalt módosított Táľsasági Szerzodésben (alapító okiratbaĄ meg
nem ismételt minden szöveg a mai nappal hatźĺ|yźt vesziti.

Atársaságtagsárya azljgyvezetőnek megbizást ad az új Polgári Töľvénykönyv,
azaz a2013. évi V. tv-nek megfelelő új társasági szerződés (alapÍtó okirat minta)
elkészítésére. Budapest Főváľos VIII. Keľĺilet Józsefváľos Onkormányzata
tag képviselője iltján valamennyi jelen dokumenfumban éľintett kéľdésben
meghozottdöntésta|apítőihatátrozatbanismegeľősíti.

A Táľsaság meghata|mazzaa l)eme Ügyvédi Iľodát (1101 Budapest,Kőbányaí
út 43lC. fsz. 1.) a szĹikséges jogi dokumentumok elkészítésével,
ellenjegyzésével, a módosítások cégiegyzéken töľténő áNezetéséhez szfüséges
cégbírósági képviselettel.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



Jelen okiľatot, mint akaratulĺí<al mindęnben megegyezót jelenlévők aláírták.

Mivel több napirendi pont nem meľĹilt fel, levezető ataggýlést berekesztette.
k.m.f.

Budapest Főváľos VIII. Keľĺilet
J őzseÍv áros On koľ mány zata képv:

KIS ISTVAN
ugyvezető

Ellenjegyezte 2014. - -ánz



ELFoGAoó ľYILATKozAT

Alulírott

KTS ISTVANI
(A''yja neve: Kovács Enikő Koľnélia
Született: Budapest, l982.0I.2I .

Lakcíme: 1111 Budapest, Iľinyi József utca3l.Il4.
Adőazj: 8420233374
szigsz:419963 RA)

kijelentem, hogy a(z) Józsefvárosi Gyeľmekek Üaĺilt"tésééľt Kiizhasznú
Nonprofit Koľlátolt Felelősségíi Táľsaság (Cg.13-09.129657, Adószám:
21364932-2.13. székÍrely: 262t Verőce, oľgonás utca 7.) ügnezetőjévé töľtént
me gvál as ztásomat e l fo ga do m.

Kijelentem, hogy nem esem az i$ Polgári Tĺiľvénykönyvről szőIő 2013.évi V.
Törvényben meghataľozott tilalmak aIá, és nincs olyan a törvényben
meghatározott ok, amely e tisztség ellátásában korlátozna vagy kizźma, esetleg
ĺisszefrrhetetlenné tenne.

Nem esem továbbá az úi Ptlc 3:22.s által meeieliilt tilalom alá.

Tudomásul veszem, hogy megbízatásom 2OL4. napjátót HATÁROZATLAN
IDEIG áll fenn.

Budapest,2014.június

KIs ISTVÁN
ugyvezető

Ellenjegyezte 2014- . .źln:

szedliczkyne
Ceruza



Äláírás.minta

Alulírott

KIS ISTVÁN
(Anyja neve: Kovács Enikő Koľnélia
SzĹiletett: Budapest, 1982.01.2|.
Lakcíme: 1111 Budapest, Irinyi József utca3l. Il4.
Adőazj: 8420233374
szigsz:419963 RA)

mint a(z) Józsefváľosi Gyeľmekek tiaiiltetéséért Ktizhasznú Nonpľofit
Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság (Cg.13-09-129657, Adószám:2I364932-2-L3.
székhely: 262I Verőce, orgonás utca 7.) önálló a|źńrási joggal fe|rahézott
ĺigyvezetője a céget akként jegyzem, hogy az előílt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégnév alá nevemet a következőképpen íľom:

KIs IsTvAi\ľ

Tanúsítom, hogy az aláirźts.mintát késztttető KIs IsTvAN tigyfél adataít a
cégsegyzéVkel a|áńrźlsi címpéldźĺlĺrya| és az előttem felmutatott 4|9963 RA sz.
személyi igazolvtĺnrryal és |akciĺnkártyával igazo|ta és jelen okiratot e|járő
ügyvéd elótt írta altĺ.

EIjárő ĺigyvéd nyilatkozom, hogy az aléńrás-hitelesítést a cégbejegyzési
(váLtozásbejegyzési) eljáľás soľán jegyeztem ellen, valamint az aléńtás.minta a
cégbejegyzési (véůtozásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom
tovtĺbbá, hogy a cég létesítő okiľatát is én készítettem és jegyeztem ellen.

Azaláírźls-minta elkészítésére ajogosultságot a2006. évi V. tv. 9.$ (3) bek. adja
megaz eljárő ügyvéd részére.

Ellenjegyezte 20t4- - -ánz

szedliczkyne
Ceruza



ELF'OGADO NYILATKOZAT
A1ulírott

KOLBE Könywĺzsgáló Koľlátolt Felelősségíi Táľsaság
(Cg. 01-09-260371,
székhely: II37 Budapest' Szent István Paľk 14. Il2.)
képvielő: Kolbe Tünde
(an: KľaszlMargit,
lakik: II37 Budapest, Szent István Paľk 14.Il2.)

kijelentem, hogy a(z) Józsefváľosĺ Gyermekek Üotiltetosééľt Kłizhasznú
Nonpľofit Korláto|t Felelősségĺĺ Táľsaság (Cg.13-09-I29657, Adószám:
21364932.2.13. székhely: 2621 Verőce, oľgonás utca 7.) könywizsgálójĺźvĺź
töľtént megválas ztásomat elfogad om.

Kijelentem, hogy nem esem az iĄ Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013.évi V.
Töľvényben meg}latározott tilalmak alá,, és nincs olyan a törvényben
meghatźtrozott ok, amely e tisztség ellátásában korlátozna vagy kizźlľ;ra, esetleg
összeferhetetlenné tenne.

Nem esem továbbá az úi Ptlĺ 3:22.8 által meeielłilt tÍ|a|om alá.

Kijelentem hogy tudomásul veszem a megbízatásom 2015.05.31. napjáig tartő
hatźtridejét.

Budapest,2014.

Tanú 1:

Lakik:

Kolbe Tünde
könywizsgáló

Tanű2:

Lakik:

szedliczkyne
Ceruza



NYILATKOZAT
ťróktelephelyről

Alulírott

KIs ISTVÁN
(A''yja neve: Kovács Enikő Koľnélia
Szäletett: Budapest, 1982.0I.2I.
Lakcíme: 1111 Budapest, Irinyi József utca3l. I/4.
Adőazj: 8420233374
szigsz:419963 RA)

az alábbi fi ókte lephelyhasznál at j o gszerĺĺs é géľő l szőIő

nyilatkozatot

teszem a T. Cégbíróság részére, miszeľint atársasáęľendelkezése alatt źLll'ő 262I
Veľőce, orgonás utca 7. sz. alatti (Verőce belteľĺilet |305145 hrsz.) ingatlant
fióktelephelyként bejegyeztetheti, és jogszenien korlátlan ideig hasznáLhatja

a(z) Jőzsefváľosĺ Gyermekeľ tiaĺiltetésééľt Ktĺzhasznrĺ Nonpľofit Koľläto|t
Felelősségíi Táľsaság (Cg.13.09-129657, Adőszám:2L364932-2.I3. székhely:
262I Veľőce, oľgonás utca7.)

Jelen nyilatkozatot a cégbíľóság eLjáľásához adtamki a Ctv. 7.$ (4) bek. alapján.

Budapest,2014.június

KIs IsTvÁN
ugyvezetłĺ

Ellenjegyzem20l,4-06- - n:

szedliczkyne
Ceruza


