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A kepviselo-testiileti tiles tervezett idopontja: 2021. oktober 21 sz. napirend

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

A JKN Zrt-vel kapcsolatban 2021. marciusban hozott tulajdonosi dontes ertelmeben a
ceg iigyvezeteset mar nem testulet latja el, hiszen zartkoriien mtikodd tarsasag teve
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kenysege, tulajdonosi kore egy szemely szamara is atlathato, kezelhetd. A Ptk. erre 
vonatkozo szabalyaival osszhangban az addig tobbtagu igazgatosag helyett egyetlen 
szemely keriilt az alapszabalyban kijelolesre az iigyvezetesi feladatokra. Az tigyveze- 
tesre kijelolt vezerigazgato lenyegeben ugyanazokat a feladatokat teljesiti, ugyan- 
azokkal a jogokkal rendelkezik es ugyanazok a kotelezettsegek terhelik, mint a korab- 

eRKEZETT

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszietes ismertetese

A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: JKN) a Budapest Fova- 
ros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat egyszemelyes zartkoriien mukodo nonp- 
rofit reszvenytarsasaga. A JKN Alapszabalyanak 9.1. pontja ertelmeben a tarsasdgnal 
az igazgatosag jogait vezeto tisztsegviselokent a vezerigazgato gyakorolja: gyakorolja 
a munkaltatoi jogokat, kepviseli a tarsasagot, kialakitja es iranyitja a reszvenytarsasag 
munkaszervezetet.

Elokeszito szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Keszitette: dr. Sajtos Csilla jegyzo

PENZUGYIFEDEZETET NEM 1GENYEL
JOGIKONTROLL:/’*''^^ /

Beterjesztesrealkalmas: / 7/ ,

Targy: Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi 
dontesekmeghozatalara _________ ' . ' // ' ■ . ' * , "
A napirendet nyilt tilesen kell targyalni, a dontesek elfogadasahoz egyszerii tobbseg sziikse-



bi igazgatbsagot. A vezerigazgato mukodesere ezert az igazgatbsagra vonatkozb sza- 
balyokat kell alkalmazni.

A tarsasag vezerigazgatbj a 2021. marcius 1. bta, hatarozatlan ideju megbizassal Gbz 
Gabriella. A vezerigazgato megbizasa az Alapszabaly 9.1. d) pontja ertelmeben, le- 
mondassal 2021. oktober 21-en megszunik. A tarsasag mukbdbkepessegenek folyto- 
nossaga biztositasa erdekeben 2021. oktober 21 -tol a tulajdonosnak gondoskodnia kell 
arrol, bogy a JKN Zrt. vezerigazgatbi tisztsege hatarozott idbre, az enrol szblbnyilva- 
nos palyazat eredmenyes lezarasaig betbltesre keriiljbn.

Az Alapszabaly fentiekriek megfelelb, az Alapszabaly 9.1. pontjara vonatkozo modo- 
sitas tervezetet az elbterjesztes 2. szamu melleklete tartalmazza.

II. A beterjesztes indoka

A JKN Zrt-vel kapcsolatos szemelyi jellegu dbntes a Kepviselb-testiilet kizarblagos hataskb- 
rebe tartozo, at nem ruhazhatb dbntes, ezert szukseges, hogy a Kepviselb-testiilet a 2021. 
oktober 21 -i ulesen meghozza a hatarozatat.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa

A dbntes celja, hogy a JKN Zrt. folyamatos jogszeru mukbdese biztositott legyen.

Az elbterjesztesben foglaltaknak penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Kepviselb-testiilet dbntese a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szblb 2011, evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Mbtv.) a 43. § (1) bekezdesen alapul.

A Ptk. 3:109; § (1) bekezdese ertelmeben a gazdasagi tarsasag tagjainak dbnteshozb szerve a 
legfbbb szerv. A 3:109. § (2) bekezdes alapjan a gazdasagi tarsasag legfbbb szervenek fela- 
data a tarsasag alapvetb iizleti es szemelyi kerdeseiben valb dbnteshozatal.

Az Mbtv. 42. § 2. pontja alapjan a kepviselb-testiilet hataskbrebbl nem ruhazhatb at a tbr- 
veny altal hataskbrebe uta.lt valasztas, kinevezes, vezetbi megbizas. Az Mbtv. 107. § alapjan 
a helyi bhkormanyzatot - tbrvenyben meghatarozott elteresekkel megilletik mindazok a 
jogok es terhelik mindazok a kbtelezettsegek, amelyek a tulajdonost niegilletik, terhelik. A 
tulajdonost megilletb jogok gyakorlasarbl a kepviselb-testiilet rendelkezik.

A Ptk. 3:5. § rbgziti, hogy a letesitb okiratnak - jelen esetben az Alapszabalynak - mit kell 
tartalmaznia, tbbbek kbzbtt a j ogi szemely elsb vezetb tisztsegviselbjet.

A Ptk. 3:102. § meghatarozza a letesitb okirat mbdositasanak eseteit, mely szerint a letesitb 
okirat mbdositasarbl a legfbbb szerve haromnegyedes vagy egyszerii szbtbbbseggel dbnt.

A Ptk. 3:283. § lehetbve teszi, hogy a zartkbruen miikbdb reszvenytarsasag alapszabalyanak 
rendelkezese eseten az igazgatosag jbgait vezetb tisztsegviselbkent vezerigazgato gyakorol- 
ia-. ■

A JKN Alapszabalya 8. pontja rbgziti a Ptk. szabalyaival bsszhangban, hogy „A kozgyilles 
hataskdret az alapito gyakorolja. A kozgyilles hatdskdrebe tartozo kerdesekben az dlapito 
vezetd szerve (az onkormanyzat kepviseld-testulete) irdsban hatdroz es a dontes az ilgyveze- 
tessel valb kdzlessel vdlik hatdlyossa”.
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Mellekletek:

1. szamu melleklet: munkaszerzodes es munkakori lefras teryezet

2. szamu melleklet: JKN Zrt. Alapszabaly

Fentiek alapj an kerem az alabbi hatarozati j avaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek

..../2021. (X. 21.) szamu hatirozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek meg- 
hozatalardl

A kepviselo-testiilet

1. a Jozsefvarosi Nonprofit Zrt. vezerigazgatoi feladatainak ellatasaval 2021. oktober 
22. napjatol hatarozptt iddre - az errol szolo palyazat eredmenyes elbiralasaig, de 
legfeljebb 2022. junius 30-aig - megbizza. , aki a tarsasag iigyvezete-
set munkaviszony kereteben latja el;

2. .negbizott vezerigazgato munkaberet brutto _ ,-Ft/hd osszeg-
ben, egyeb juttataskent koltsegteriteset brutto ,-Ft/hd es cafeteria juttatasat 
brutto 29.156,-Ft/hd osszegben allapftja meg;

3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 1. szamu mellekletet kepezo munka
szerzodes alafrasara;

4. elfogadja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Alapszabalyat az eloterjesztes 
2, szamu melleklete szerinti tartalommal.

• Felelds: polgarmester -

Hatarido: a 3. pont eseteben 2021. oktober 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi
Kabinet, Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Budapest, 2021. oktober .^?
o

Piko Andras
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

^ajtos Csilla 
jVgyzo
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MUNKASZERZODES

amely letrejbtt egyreszrbl a
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.
szekhelye: 1085 Budapest, Horanszkyutca 13.
cegjegyzekszama: 01-10-048493, adbszama: 25313433-2-42
mint munkaltato (a tovabbiakban Munkaltato) az alapito Budapest Fovaros VIII. Kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete kepviseleteben eljaro Pik6 Andras 
polgarmester,

masreszrbl:
IvanyosJanos
sziiletesi neve:
sziiletesi helye es ideje:
anyjaneve:
lakcime:
adoazonoslto jele:
TAJ-szama:
bankszamjaszama: .
mint munkavallalo (tovabbiakban: Munkavallalo, egyiitt: Felek) kozbtt, alulirott helyen es 
napon, az alabbi feltetelekkel:

Preambulum:

A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. a Budapest VIII. kerulet, Jozsefvarosi 
Onkormanyzat (tovabbiakban: Onkormanyzat) 100 %-os tulajdonaban allo gazdasagi 
tarsasag. A tarsasagban az Onkormanyzatot megilletb tulajdonosi jogokat a Kepviselb-testulet 
gyakorolja. A Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete 
a ..../2021 (X.21.) szamu hatarozataval 2021. oktober 22. napjatol hatarozott idbre, a 
lefolytatasra keriilb vezerigazgatoi palyazati eljarasban kivalasztott szemellyel tbrtenb 
szerzbdeskbtesig, de legfeljebb 2022. junius 30. napjaig vezerigazgatbva valasztotta a 
Munkavallalbt, azzal, hogy e tisztseget munkaviszony kereteben tblti be.

1. Munkavallalo munkaszerzodese hatarozott ideju, 2021. oktober 22. napjatol 2022. 
junius 30. napjaig tart. Munkaltato es a Munkavallalo megallapodnak abban, hogy 
a Munkavallalo inunkakore: vezerigazgato, a munkakbrebe tartozo feladatokat a 
jelen szerzbdes 1. sz. mellekleteben foglalt Munkakdri leiras tartalmazza. A 
munkaba alias napja: 2021, oktober 22.

2. Munkaltato es Munkavallalo egybehangzoan kijelentik, hogy Munkaltato a 
munkaszerzbdes megkbteset megelbzben ismertette Munkavallaloval a munkakbrebe 
tartozo feladatokat. Munkaltato a szerzbdes megkbtesevel egyidejuleg atadja 
Munkavallalo reszere a munkakbri leirasat. Felek rbgzitik, hogy Munkavallalo a 
munka tbrvenykbnyverbl sz616 2012, evi I. tbrveny (tovabbiakban: Mt.) 208. § (1) 
bekezdese szerint vezetb allasu Munkavallalo.
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3. A munkavallalo jelen munkaviszonya kereteben a munkaltato vezetoje, igy jelen 
jogviszonyra az Mt. 208-211. §-aiban szabalyozott rendelkezesei az iranyaddak.

4. Munkavallalo felett a munkaltatoi jogok gyakorldja Budapest Fbvaros VIII. Kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgannestere.

5. Munkaltato es Munkavallalo megallapodnak abban, hogy Munkavallalo havibrutto 
szemelyi alapbcre Ft, _

- ' forint. Munkaviszonyahoz kapcsolpdpan havi brutto
Ft, azaz ’ ' ” _ forint kbltsegte rites

illetimeg.

6. Munkaltato cs Munkavallalo , megallapodnak abban, hogy Munkavallalo 
munkavegzesenek helye: Munkaltato szekhelye.

7. Munkaltato a Munkavallalo munkaidejet heti. 40 draban allapitja meg, kotetlen 
munkarehdben. A Munkavallalo kijelenti, hogy a munkaszerzodes megkotesevel 
egyidejuleg a Munkaltato tajekoztatta a Munka Tbrvenykbnyv 46. § (1) bekezdese 
szerinti rendelkezesekrol.

8. Munkavallalot az Mt. 115-117. §-a szerinti eves szabadsag illetimeg, kiadasara az Mt. 
rendelkezesei vonatkoznak (115-125.§). A szabadsag igenybevetelenek idopontjat a 
munkavallalo . maga allapitja meg, ennek soran biztositania kell az eredmenyes, 
folyamatos eszavartalan munkamenetet.

9. Munkavallalo vagyonnyilatkozat tetelere kbtelezett az egyes vagyonnyilaikozal-teleli 
kotelezettsegekrol szolo 2007. evi CLIl. torveny 3. § (3) bekezdes e) pont ea) alpontjd 
alapjan. A vagyonnyilatkozat-teteii kotelezettsegnek a kbtelezett a munkaviszony 
fennallasa alatt az elsb vagyonnyilatkozatot kbvetben evenkent kbteles eleget tenni (az 
esedekesseg eveben junius 30-ig kell teljesiteni).

10. Munkavallalo kbteles a munkaja soran tudomasara jutott uzemi (iizleti) titkot, 
valamint a Munkaltatora, illetve a tevekenysegere vonatkozo alapvetb fontossagu 
informaciokat megorizni, Munkavallalo a Munkaltato mukbdesevel kapcsolatos 
informaciokat iizleti es vallalati titoknak tekinti, es: azokat semmilyen modon. nem 
hozza kulsb, harmadik szervek vagy szemelyck tudomasara. A jelen pontban kbriillrt. 
kbtelezettseg jelen munkaszerzodes hatalyan till is fennall, korlatlan ideig. Ezen 
tulmenben sem kbzblhet illetektelen szemellyel olyan adatot, amely munkakore 
betbltesevel bsszefuggesben jutott tudomasara, es amelynek kbzlese a Munkaltatora 

. vagy mas szemelyre hatranyos kbvetkezmennyel jama. A titoktartasi kbtelezettseg 
fennall a ceg azori alkalmazottaival szemben is, akik a Munkavallalo mindenkori 
tevekenysegevel nem allnak kbzvetlen kapcsolatban. Munkavallalo kbtelezettseget 
vallal arra, hogy a Munkaltato elbzetes irasos hozzajarulasa nelkiil sem kbzvetleniil, 
sem pedig kozvetve nem hoz semmilyen mas szemely tudomasara, vagy maskent nem 
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el vissza barmilyen bizalmas infbrmacioyalj amelyet tudomasara hbztak,- vagy amely a 
tudomasara jutott a Munkaltatonal valo munkaviszonya alatt.

11. A jelen pont ertclmebcn “Bizalmas Informacio” a Munkaltato toyabbi 
Munkavallaloirol,ugyfeleirol, beszallitoirol, potencialis ugyfeleirol, szolgaltatasainak 
specifikacioirol es modszereirol, szamlazasi bsszegeirol, eljarasairol, iizleti 

. modszereirol, alkalmazott technikai megoldasokrol, penzugyeirdl, gazdalkodasarol 
szolo vagy barmely mas, a Munkaltato val kapcsolatos olyan informacio (barmely 
formaban vagy eszkozon). (legyen az szakmai-, magan-, vagy egyeb. titok), amely 
Munkaltato szamara ertekes es/vagy a Munkaltato bizalmaskent kezeli.

12. Jelen szerzodest Felek kbzbs megegyezessel, irasban modoslthatjak.

13. A jelen szerzodesben mem: szabalyozbtt kerdesekben a Munka Tbrvenykbnyve, a 
riiunkaviszonyra vonatkozo egyeb szabalyok rendelkezesei az iranyadok.

14. A munkaszerzbdest -- amely negy eredeti peld^ybaA Felek elolvasas es
kblcsonos ertelmez.es utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag 
jrtakala.

Budapest, 2021. oktober ...

Munkavallalo Munkaltato
> • Budapest Fovarbs VIII. Kerulet

Jbzsefvarosi Onkormanyzat
K
felhatalmazasaval:

■ Piko Andras polgarmester

Melleklet:

— 1. sz. melleklet: Munkakbri leiras
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■" 1. SZ. MELLEKLET
M

VEZERIGAZGATO ' ' ‘ ' . . < '

Munkavallalo:
szuletesi helye es ideje: . ..
anyjaneve:
lakcime:

Munkakor: vczerigazgato

Foglalkoztatas modja: hatarozott ideju teljes munkaidos

Munkaidd: 40 ora/het, kotetlen munkarend

Folerendelt vezeto munkakore:

’Alarendeit munkatars munkakore: szakmai igazgatok, szakmai vezetok, egyeb 
munkavallalok •

Helyettesitoje: Gazdasagi Vezeto.

Kotelezettsegek, feladatok:
agazdasagi szervezet ugyeinek intezese, a szervezet kepviselete;

• a gazdasagi szervezet mukbdesi kbrenek, celjainakes a celok eleresenek a 
meghatarozasa es megvalositasa, figyelembe veve a tulajdonosi es vezetoi erdekeket, 
valamint a kbrnyezeti felteteleket; ■

• gondoskodik az alapito altal hozott hatarozatok vegrehajtasarol;
a munkaszervezet kialakitasa, a belso munka- es hataskormegosztas szabalyozasa;

• a beosztott vezetok kozremukodesevel a szervezet tevekenysegenek tervezese, 
szervezese es iranyitasa, a szervezeti egysegek munkajanak bsszehangolasa;

■ - • anyagi, emberi es penziigyi forrasok biztositasa a gazdasagi szervezet celjainak es ■ 
programjainak megvalositasa erdekeben;

• a gazdasagi szervezet iizleti kbnyveinek szabalyszeru vezetesenek ellenorzese; ;
♦ a tarsasagi merleg- es a vagyonkimutatasanak elkeszfttetese;
• a gazdasagi szervezet kepviselete mas szervezetek elott;
• kapcsolatot tart a hivatal tisztsegviseloivel, az allami kbzigazgatas szerveivel, 

dnkormanyzati kepviselokkel, bizottsagokkal, a Feliigyelo Bizottsag tagjaival;
. • munkaltatoi jogok gyakorlasa, dolgozok kepzesenek es teljesitmenyenek ellenorzese 

es felugyelete.
• az iizleti terv; az eves es feleves jelentes, valamint eloteijesztesek keszitese
• cegjogi valtozasok kovetese
• ellatja mindazonmunkakbrehez kapcsolodd feladatokat, amelyekkel esetenkent az 

alapito, 6s annak kepviseleteben a polgarmester, alpolgarmesterek megbizzak.
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Felelossege:
. • munkakori feladatait a legjobb tudasa es. szakertelme szerint, az ilyen munkakort 

betdltd szemelyektdraltalaban elyarhato gondossaggal koteles ellatni;
• a munkakor betbltesehez sziikseges felkesziiltseggel kell rendelkeznie, es teljes 

mertekben felel az ennek hianyabol szarmazd kovetkezmenyekert, ideertve az anyagi 
es erkolcsi koyetkezmenyeket;

• a tarsasag jo himevenekmindenkorulmenyekkdzdttimegdrzese;
• hogy a munkaviszonyan kivul is olyan magatartast tanusitson, amely munkakorehez 

melto, esnem serti a tarsasag jo hiret. Csak olyan kozeleti tevekenyseget valla!, amely 
az elobbieket nem serti, feladataiban nem korlatozza, es a tarsasag vallalkozasainak 
sikeret nem veszelyezteti;

• munkahelyen ugy mcgjelenni, munkatarsaival es mas szemelyekkel olyan kapcsolatot 
a ; tartani es ugy viselkedni, hogy az megfeleljen a tarsasag himevenek es a kulturalt 

viselkedes altalanos szabalyainak; 1
• a munkaja soran tudomasara jutott uzleti titok, valamint a tarsasagra, illetve a 

tevekenysegre : vonatkozo alapvetd fontossagu informaciok . megorzese. Ezen 
tulmenocn sern kbzblhet illetektelen szemellyel olyan adatot, amely munkakdre 
betoltesevel osszefiiggesben jutott a tudomasara, es amelynck kozlese a tarsasagra, 
vagy mas szemelyre hatranyos kovetkezmennyel jarna; 1

• tevekenysege kereteben a tarsasagnak okozott karert helyt allni a hatalyos 
jogszabalyok szerint, valamint, ha a kepviseleti jogkoret tullepi, vagy anelkul, hogy 
kepviseleti joga volna, a tarsasag neyeben szerzodest kot, nyiiatkozatot tesz, egyeb 
kotelezettseget vallal, koteles a vele szerzodo felnek a szerzodes megkoteseboi eredo 
karat megteriteni;

• a kezelesebe adott eszkozdket kello gondossaggal es kdriiltekintessel koteles kezelni. 
A reszerc szemelyes megorzesre atadott munkaeszkozokert .leltari, az altala 
elszamblasra. vagy megorzesre atvett keszpenzert teljes megteritesi feleldsseggel

. tartozik.

Kiitelessege tovabba:
• az intezmeny szervezeti es mukodesi, munkavedelmi, tuz- es vagyonvedelmi 

szabalyzatat, mukodesi rendjet, valamint titoktartasi es jelentesi kotelezettsegeinek 
szabalyait ismerni, munkakori feladatait ennek ertelmeben vegezni, az eloirdsokat 
betartani. : "

Egyeb jogok, hataskbrbk:
• Alairasi jogosultsag: onallo cegjegyzesi jog
• .M a tarsasag Szervezeti es Mukodesi Szabalyzataban foglaltak

szerint '
• Kbtelezettsegvallalas: a vezerigazgato a tarsasag neveben szerzodest kothet es 

. kotelezettsegeket vallalhat,
• Utalvanyozasi jog: a vezerigazgato a gazdasagi igazgato, vagy az altala 

. felhatalmazott szemely ellenjegyzese mellett, utalvanyozhat.
• Teljesites igazolas: a tarsasag tevekenyseget illetoen teljes koriien a jogszabalyban 

foglalt osszeferhetetlensegi szabalyok figyelembevetelevel.
5 . ■ ; — •.

a



• Kepviseleti: A vezerigazgato kepviseli a tarsasagot az alapito-fenntarto Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete es szervei, 
tovabba egyeb szervek,hatosagbk es szemelyek elott. Kepviseleti joganak 
gyakorlasaval irasban mas szemelyt is megbizhat

Kommunikacios feladatok:
• Reszt vesz. a Jozsefvarosi Onkormanyzat Testuleti es Bizottsagiulesein.

Jelen munkakori leirasban rogzitett feladatokon kivul koteles elvegezni mindazokat a 
feladatokat,amelyek a munkakorehez kapcsolodnak.
Minden egyeb jogateskbtelezettseget a Munkd Tbrvenykonyve szabalyozza.

Budapest, 2021. oktober...

Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek: 
felhatalmazasaval: :

Piko Andras polgarmester

Alulirott elismerem, hogy az infbrmacios onrendel.kezesi ’jogrol es az jnfdrmacioszabadsagrol 
szolo 2011. evi CXII. torveny alapjan a munkakoromhoz kapcsolodo adatvedelmi oktatason 
reszt vettem, A jogszabaly valtozasabol fakado uj ismereteket tovabbkepzes, onkepzes 
kereteben sajatitom el. .
A jelen munkakori leirasban foglaltakat tudomasul . vettem, azokat magamra nezve kotelezo 
ervenyunek tekintem, annak egy peldanyat atvettem.

Budapest, 2021. oktober ....

Munkavallalo
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KL EGYSZEMELYES ZARTKORUEN MUKODONONPROFIT RESZVENYTARSASAG 
ALAPSZABALYA '

Alapszabaly

Alulirott reszvenyes a Po Igari Tbrvenykbnyvrbl szolo 2013. evi V. tbrveny (a tovabbiakban: Ptk.) 
rendelkezesei, valamint az egyesiilesi jogrol, a kozhasznu jogallasrbl, valamint a civil szcrvezetek 
mukodesererbl szolo .2011. evi CLXXV. tbrveny (a tovabbiakban Civil tv.) alapjan nem 
jbvedelemszerzesre iranyulb kozbs gazdasagi tarsasag (a tovabbiakban tarsasag) alapszabalyat az 
alabbiakban allapitom meg. • , ' '

1. A tarsasag cegneve, szekhelye, telephelye fi), fioktelepe (i)

1.1. A tarsasag cegneve: Jozsefvaros Kbzbssegeiert Nonprofit Zartkbruen Mukbdb , 
Reszvenytarsasag, ' .
a tarsasag rbviditett cegneve: Jozsefvaros Kbzbssegeiert Nonprofit Zrt,
1.2. A tarsasag szekhelye: 1085 Budapest, Horanszky utca 13., amcly egyben a kbzponti 
iigyintezes helye is. '■
1.3. A tarsasag telcphelyei:

1089 Budapest, Baross utca 118.
1081 Budapest, Homok u. 7.
1085 Budapest, Jozsefkrt. 51-59. ■ .
1085 Budapest, Jozsefkrt. 70. felemelet 3.
1085 Budapest, Jozsefkrt. 70. fszt. 4. ■
1085 Budapest, Jozsefkrt. 70. fszt. 5.
1085 Budapest, Jozsefkrt. 68. <■
1087 Budapest, Magdolna u. 47.
8220 Balatonalmadi, Somfau. 1.
2621 Verbce, Orgonasu. 7. . v.
1084 Budapest, Matyas ter 14.
1084 Budapest, Matyas ter 14. pince 2

. 1085 Budapest, Matyas ter 15.

2. A tarsasag reszvenyese

Nev: Budapest, VIII. keriilet Jozsefvarosi Qnkormanyzat Gegjegyzekszam (nyilvantartasi szam): 
735715 . .
Szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Kepviseletrejogosult neve: Piko Andras polgarmester

3. A tarsasag jogallasa

.3.1. . A Tarsasag tevekenyseget a Civil tbrveny szerinti kozhasznu nonprofit zartkbruen mukbdb 
reszvenytarsasagkent latja el. A Tarsasag nonprofit jelleggel, mukbdik.
3.2. A Tarsasag nem fblytat kozhasznu tevekenysegkent olyan tevekenyseget, amely a Civil tv. 
rendejkezeseibe iitkbzik. .
3.3. . A Tarsasag kbzvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen hs 
azbknak anyagi tamogatast nem nyiijt.
3.4. A Tarsasag a gazdalkodasa soran elert eredmeriyet nem osztja fel, azt a letesitb bkirataban 
meghatarozott kozhasznu tevekenysegre forditja.
3.5. A Tarsasag tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait a Cegkozlbnyben teszi 
kbzze, tovabba a keriileti bnkormanyzati ujsagban: is nyilvanossagra hozza. A kozhasznu szervezet 
barmely cel szerinti juttatasat- a letesitb okiratban meghatarozott szabalyok szerjht - palyazathoz 
kbtheti. Ebben az esetben a palyazati felhivas nem tartalmazliat olyan felteteleket, amelyekbbl - az eset 
bsszes kbrulmenyeinek meriegelesbvel - megallapithato, hogy a palyazatnak elore meghatarozott 
nyertese van (szihlelt palyazat). Szinlelt palyazat a cel szerinti juttatas alapjaul nem szolgalhat.



3.6. A Tarsasag vallalja a Civil tv. szerinti kozhasznusagi fcltetclck teljesiteset. A kozhasznu 
szervezet, valamint kozhasznu szervezet jogi szcmelyiseggel rendelkezo szervezeti egysegekbteles a 
beszamold jovahagyasaval egyidejiileg kozhasznusagi mellcklctct kesziteni, amelyet a beszamoloval 
azonos modon koteles jovahagyni Jetetbe helyezni es kdzzetenni.

4. . A Tarsasag celja

a) a lakossag szocialis ellatasanak boviteset szolgalo tevekenysegek ellatasa, :
b) segito halozatok mukbdtetese
c) az ovodarol es az alapfoku nevelesrbl, oktatasrol szolo feladatok ellatasa 
d) a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogai .

a Magyarorszaghelyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi GLXXXIX. tv. 13. §-ban es 23.§ (5) 
bekezdeseben meghatarozott feladatkbrbkbbl Takado egyes tarsadalmi kbzbs . sziiksegletek 
kielegitesere, a Budapest Jdzsefvaros Onkormanyzatanak az e celbol a jelen nonprofit tarsasdggal 
kotott megallapodasban foglaltak teljcsitese.

5. A Tarsasag tcvekenysegi kbrei:

A Tarsasag tcvekenysegi korenek tagozodasa a Civil tv. 34. §(1) bekezdese alapjan:
- kozhasznu tevekenysegek

TEAOR szerint megjelblt cel szerinti kozhasznu tevekenysegek
- a kozhasznu tevekenysegekhez kapcsolbdo gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegek

5.1. A Tarsasag kdzhasznu tevekenysegek
- kbzbssegi, tarsadalmi tevekenyseg . / ' ■

kulturalis kepzes
- egyeb oktatasi tevekenyseg
- szocialistevekenyseg ■ ........

oktatast kiegeszito tevekenyseg 
egyeb szocialis ellatas ,

- vallalkozasfejlesztes

A Tarsasag e tevekenysegeket a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi GLXXXIX. 
tv. 13. §-ban es a 23.§~anak (5) bekezdeseben a 7. 11. 13. 17 es 19. pontjaiban foglaltak, a szocialis 
igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi. III. tv, a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti 
es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014 (X1.06.)bnkormanyzati rendelet 4. mellckleteben foglaltak, 
valamint az bnkormanyzat kbzmuvelddesi feladatairdl szold 81/201L (XII.22.) bnkormanyzati 
rendelet alapjan a kbzfeiadat ellatas erdekeben vegzi.
Ezen feladatok megvalositasara az Alapitoval kbzszolgaltatasi szerzbdest kbt.
A Tarsasag kozhasznu szolgaltatasaibol barki reszesulhet.

5.2. A Tarsasag cel szerinti kozhasznu tevekenysegei:
Fbtevekenyseg: 9499 M.n.s. egyeb kozbssegi, tarsadalmi tevekenyseg,

kozhasznu tevekenyseg - 7
Tevekenysegi kbrbk: 8552 Kulturalis kepzes;

8559 M.n.s. egyeb oktatas
8899 M.n.s. egyeb szocialis ellatas bentlakas nelkiil

A Tarsasag e tevekenysegeket a szocialis es gyermekjoleti szolgaftatasokhoz, mint kbzfeladathoz 
kapcsoiodoan vegzi (a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo 1993. III. tv.).

5,3. A Tarsasag gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegei

4110’08 Epiiletcpitesi projekt szervezese
4299 ’08 Egyeb m.n.s. epitkezes



4311 ’08 Bontas '
4312’08 Epitcsi terulet elokeszitese
4321 ’08 Villanyszereles
4339 ’08 Egyeb befejezo epites m.n.s.
4391 ’08 Tetofedes, tetoszerkezet-epites
4399’08 Egyeb specialis szakepites m.n.s.
4741 ’08 Szamitogep, periferia,szoftver kiskereskedelme
4742 ’08 Telekommunikacios termek kiskereskedelme .
4761’08 Kpnyv-kiskereskedelem
4762 ’08 tJjsag-, papiraru-kiskereskedelem
4764 ’08 Sportszer-kiskercskedelem
4765 ’08 Jatek-kiskereskedelem
4778 ’08 Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
4791 ’08 Csomagkuldo,, intemetes kiskereskedelem
4799 ’08 Egyeb hem bolti, piaci kiskereskedelem
5520 ’08 • Udulesi, egyeb atmeheti szaliashelyrszdlgaltatas
5530 ’08 Kempingszolgaltatas '
5590 ’08 Egyeb szallashely-szolgaltatas
5610 ’08 . Ettermi, mpzgovendeglatas
5621 ’08 Rendezvenyi ctkcztetes
5629’08 Egyeb vendeglatas
5630 ’08 Italszolgaltatas
5811 ’08 Konyvkiadas
5812 ’08 Cimtarak, levelezojegyzekek kiadasa
58!4’08 Folyoirat; idoszaki kiadvany kiadasa
5819’08 Egyeb kiadoi tevekenyseg , .
5821 ’08 Szamitogepesjatek kiadasa
5911’08 Film-, videb-, televizio musor-gyartas
5912’08 Film-, video gyartas, televizios musorfelvetel utomunkalatai
5913 ’08 Film-, video es televizio program terjesztese
5914 ’08 Filmvetites
5920’08 Hangfelvetel keszitese, kiadasa
6010’08 Radiomusor-szolgaltatas
6020 ’08 Televizio musor bsszeallitasa, szolgaltatasa / . ,
6201 ’08 Szamitogcpes programozas .
6312 ’08 Vilaghalo-portal szolgaltatas
6399 ’08 M.n.s. egyeb informacios szolgaltatas
6820 ’08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese
6832 ’08 Ingatlankezeles
7021 ’08 PR, kommun ikacio
7022’08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas ? < 4 <
7111 ’08 Epitcszmernbki tevekenyseg
7112 ’08 MernOki. tevekenyseg, muszakitahacsadas
7311 ’08 . Rcklamugynbki tevekenyseg
7312 ’08 Mediareklam
7320’08 Piac-, kozvelemeny-kutatas
7490 ’08 M.n.s. egyeb szakmai tudomanyos, muszaki tevekenyseg



7740 ’08 Immaterialisjavak kdlcsonzese -
7810’08 Munkakozvetites
7820’08 Munkaero kolcsonzes
7830’08 Egyeb embcri croforras-ellatast, - gazdalkodas
7990’08 Egyeb foglalas
8110 ’08 Epitmenyuzemeltetes. ,
8130 ’08 Zoldteriilet-kezeles .
8211 ’08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
8230 ’08 Konferencia- kereskedelmi bemutato szervezese
8291 ’08 Kovctclesbehajtas .
8299 ’08 M.n.s. egyeb kiegeszito iizleti szolgaltatas
8532 ’08 Szakmai kbzepfoku oktatas
8551 ’08 Sport, szabadidos kepzes
8560’08 Oktatast kiegeszito tevekenyseg
9001 ’08 Eloado-muveszet
9002 ’08 Eloado-muveszctet kiegeszito tevekenyseg
9003 ’08 Alkotomuveszet
9004 ’08 Muveszeti lelesitmenyek mukodtetese
9101 ’08 Kbnyvtari, leveltari tevekenyseg
9102 ’08 Muzeumi tevekenyseg
9103 ’08 Tbrtenelmi holy, epitmeny, egyeb latvanyossag mukodtetese
9311 ’08 Sportletesitmenymukodtetese
9312 ’08 Sportegyesiileti tevekenyseg
9319 ’08 Egyeb sporttevekenyseg
9329’08 M.n.s. egyeb.szorakoztatas, szabadidos tevekenyseg

A Tarsasag gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget kiegeszito jelleggel, csak kozhasznu, vagy a letesito 
okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenysegek elerese erdekcben, azok megvalositasat nem 
veszelyeztetve vegez.

A Tarsasag befektetesi tevekenyseget nem vegez.

Az alapitotudomasul veszi, hogy a Tarsasag az engedelyhez kotbtt tevekenysegeket csak a sziikseges 
engedely, illctve munkavallaloja utjan biztosithato szakkepzettseg birtokaban Toiytathat. A vonatkozo 
engedely megszerzeset a Cegbirosagnal is be kell jelenteni, annak kiadasat kovetb 30 napon beliil.

6; ATarsasag mukbdesenek idotartama

A Tarsasag idotartama: hatarozatlan.
A Tarsasag iizleti eve megegyezik a naptari evvel.

7. A Tarsasag alaptokeje

7.1. A Tarsasag alaptokeje 5,000.000,- Ft, azaz btmillib forint, amely 5.000.000, - Ft azaz btmillio 
forint keszpenzbol all, amely az alaptoke 100 szazaleka.
Ebbol az alapitaskor befizetesre keriilt5.000.000,-Ft a Tarsasag penzforgalmi szamlajara, es, amely 
100 szazaleka az atvenni vallalt reszvenyek nevertekenek.
Reszvenyek szama: a penzbeli hozzajarulas titan: 100 db



7.2. A Tairsasag alaptokeje 100 db 50.000 forint nevertekiinevre szolo tbrzsreszvenybbl all. ■
7.3. A reszvenyek eloallitasanak modja: dematerializalt modon tbrtenik.
7.4. A reszvenyek kibocsatasi ertdke megegyezik a reszvenyek nevertekevel.

8. Az alapitoi (reszvenyesi) hatarozat

A kozgyules hataskbret az alapito gyakorolja. A kozgyules hataskorebe tartozo kerdesekben az Alapito 
vezeto szerve (az Onkormanyzat'Kepvis^ irasban hataroz es a dontes az iigyvezetessel
valo kozlessel valik hatalyossa. Az alapitoi iiles nyilvanos, azon hallgatosagkent barki reszt vehct, 
amely nyilVanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben korlatozhato.

Az alapito kizarolagos hataskorebe tartozik: .. '
a) . a mindenkori Szamviteli tv. szerinti beszamolo es a kbzhasznusagi melleklet 
jovahagyasa. A Tarsasag eves beszamolojanak es kbzhasznusagi meljekletenek elfogadasarol 
az Alapito - a szamviteli tv-ben fbglaltak betartasaval - kbteles gondoskodni. A szamvitelit tv, 
szerinti beszamolorol es az addzott eredmeny felhasznalasarol az alapito legfbbb szerve csak a 
felugyelo bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. ;
b) potbefizetes elrendelese es visszateritese;
c) elbvasarlasi jog gyakorlasa a tarsasag altal;
d) az elbvasarlasrajogosult szemely kijelblese;
e) az igazgatosag tagjainak megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
f) a ' felugyclbbizottsag tagjainak megvalasztasa; visszahivasa es dijazasanak 
megallapitasa; iigyrendjenek jovahagyasa
g) . a kbnyvvizsgalo megvalasztasa, viss&ihivasa, es dyazasahak megallapitasa;

'■ h) r / . • ■ s'
i) olyan szerzodes megkotesenek jovahagyasa, amelyet a Tarsasag sajat tagjaval, 
ugyvezetbjevel vagy azok kbzeli hozzatartozojaval, ill, elettarsaval kbt;
j) az igazgatosagi tagok a feliigyelobizottsagi tagok, ill. a kbnyvvizsgalo elleni 
kbvetelesek ervenyesitese; •
k) a tarsasag beszamolojanak, iigyvezetesenek, gazdalkodasanak kbnyvvizsgalo altal 
tbrteno megvizsgalasanak elrendelese; ■ . '
1) az elismeft vaHalatqsoport letrehozasanak elbkesziteserbl es az uralmi szerzodes 
tervezetenek tartalmarol valo dontes, az'urahni szerzodes tervezetenek jovahagyasa; .
m) . a tarsasag jogutod nelkiili me;gszunesenek, atalakulasanak elhatarozasa;
n) az alapszabaly modositasa; :

, o) az alaptoke felemelesenek es leszallitasanak elhatarozasa;
az alaptoke emeles soran az elsobbsegi jog gyakorlasarajogosultakkijelblese;

q) a Tarsasag es a tarsadahni kbzbs sziikseglet kielegiteseert felelbs szervvel kbtbtt 
. szerzodesjovahagyasa,

r) tovabba mindazon ugyek, amelyeket jogszabaly, vagy az alapito okirat a legfobb szerv 
kizarolagos hataskorebe utal.
s) a Civil tv. 37. §-anak a (3) bekezdeseben meghatarozott belso szervezeti es mukbdesi 
szabalyzatot jovahagyja,. ’
t) szabalyzat alkotasa a vezeto tisztsegviseld(k), feliigyelobizottsagi tagok, valamini az 
Mt. 208. § hatalya ala eso munkavallalok javadalmazasa, valamint a jogviszony megszunese 
esetere biztositott juttatasok modjanak, mertekenek elveirbl, annak rendszererbh A 
szabalyzatot az elfogadasatol szamitott harminc napon beliil a cegiratok kbze letetbe kell 
helyezni, (a kdztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekosabb mukbdeserbl szolo 2009.
evi CXXII; torveny 5. §-anak (3) bekezdese)

9. Az igazgatosag, vezerigazgato, kepviselet

9.1. A Tarsasagnal az igazgatosag jogait vezeto tisztsegviselbkent vezerigazgato gyakorolja.
A munkaltatoi jogqkat a vezerigazgato gyakorolja. Kepviseli- a tarsasagot harmadik szemelyekkel 
szemben, birosagok es mas hatosagok elbtt, kialakitja es iranyitja a reszvenytarsasag 
munkaszervezetet.

■ - • ■ . y



A Tarsasag vezerigazgatoja: 
Nev:.
Lakcim:. _ __ x \
A megbizatas hatardzott idore szol.
A megbizatas kezdo idopontja: 2021. oktober 22.
A megbizatas lejarta: 2022. junius 30.
A vezeto tisztsegviselo a tarsasag iigyvezeteset munkaviszonyban latja el.

A vezerigazgato megbizatasa megsztinik az alabbi esetekben:
a) hatarozott ideju megbizatas eseten amegbizas idotartamanak lejartaval;
b) megsziinteto feltetelhez kbtbtt megbizatas eseten a feltetel bekovetkezesevel;
c) visszahi'vassal a 9. 2. pontban rogzitettek szerint;
d) lemondassal;
e) a vezeto tisztsegviselo halalaval vagyjogutod nelkiili megszunesevel;
f) a vezeto tisztsegviselo cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges kbrben tbrteno 

korlatozasaval;
g) a vezeto tisztsegviselovel szembeni kizaro vagy bsszeferhetetlensegi pk bekovetkeztevel.

9.2. Az alapito a vezeto tisztsegviselot indokolas nelkiil visszahivhatja abban az esetben, ha az 
igazgatosag tagjanak a tarsasagnal betoltbtt munkajogviszonya megsziinik. .

10. Cegvezeto

10.1. A tarsasagnal cegvezeto kinevezesere sorkeriilhet.

. 11. Cegjegyzes

11.1. A Tarsasagnal cegjegyzesre a vezerigazgato jogosult.

12. Feliigyelobizottsag

12.1. A tarsasagnal feliigyelobizottsag valasztasara sor keriil mely harom tagbol all. A 
Feliigyelobizottsag tagjai sorabol valaszt elnokbt.

12.2. A Feliigyelobizottsag hatarozatkepes, ha a tagjainak ketharmada jelen van, hatarozatat 
egyszerii szdtbbbseggel hozza. Az iileseit a feliigyelobizottsag elnoke hiyja bssze irasban (e-mailben). 
az files napjat legalabb 8 nappal megelbzben, ennel rbvidebb hataridbt a feliigyelo bizottsag elnoke 
allapithat meg. A feliigyelo bizottsagi files bsszehivasat - az ok es a cel megjelblesevel - a feliigyelo 
bizottsag bArmely tagja kerheti irasban a feliigyelo bizottsag elnbketol, aki a kerelem khzhez veteletol 
szamitott 8 napon beliil kbteles intezkedni a feliigyelo bizottsag 30 napon beliili idbpdntra tbrteno 
bsszehivasardl. Ha a feliigyelo bizottsag elnoke a kerelemnek nem tesz eleget, a feliigyelo bizottsag 
tagja maga jogosult az iiles bsszehivasara. A feliigyelo bizottsag iileseire tanacskozasi joggal 
meghivhato szakertbk es mindazok, akiknek. jelenlete a napirend erdemi targyalasahoz sziikseges. 
Kdtelezb bsszehivni a feliigyelo bizottsag iileset a kbnyvvizsgalo jelentesenek kezhezveteletbl 
szamitott 15 napon beliil, illetve, ha azt a kbnyvvizsgalo keri. Ezekben az esetekben a kbnyvvizsgalot 
az iilesre meg kell hivni. A kbnyvvizsgalo napirendi erintettsegtol fuggetleniil banncly feliigyelo 
bizottsagi iilesre meghivhato. A feliigyelo bizottsag ulesei nyilvanosak, de a feliigyelo bizottsag elnoke 
a feliigyelo bizottsag barmely tagjanak inditvanyara es barmely napirendi pontra nezve zart iilest 
rendelhet el. A zart iilesen a feliigyelo bizottsag tagjai es a feliigyelo bizottsag elnoke altal meghivott 
szemelyek vehetnek reszt. A zart iilesrbl kiilbn jegyzbkbnyv kesziil, amelyet a feliigyelo bizottsag 
elnoke altal kijelblt feliigyelo bizottsagi tag vezet, a jegyzbkbnyvet a feliigyeld bizottsag minden tagja 
alairja. A feliigyelo bizottsag tagjainak a meghivot es a napirendekhez kapcsolbdo irasos anyagokat 
postan, illetve e-ma:ilen vagy telefaxon kell megkiildeni az ules elbtt legalabb 8 nappal, ennel rbvidebb 
hataridbt a feliigyelo bizottsag elnoke allapithat meg. A meghivbban mcg kell jelolni az files helyet, 
idbpontjat es napirendjet. Amennyiben az iiles osszehivasa a rendelkezesre allo ido rbvidsege, vagy 



barmely mas ok miatt nem lehetseges, ugy a felugyelb bizottsag irasos szavazast rendelhet el. Ebben 
az esetben a feliigyelo bizottsag tagjai szavazatukat jogosultak es kbtelesek az elrchdelesben 
meghatarozott idon beliil irasban megkiildeni, amely a feliigyelo bizottsag elnoke rendelkezesetbl 
fuggetleniil telefax, vagy elektronikus level formajaban tortenhet. A tagok szavazatanak beerkezeset 
kbvetben, a feliigyelo bizottsag elnoke megallapitja a meghozott hatarozatot, es annak tartalmarbl 
tajekoztatast ad a Tarsasag igazgatbsaganak, sziikseg szerint az Alapitonak es gondoskodik arrol, hogy 
a kovetkezb iilesen a feliigyelo bizottsag alakszeru hatarbzatat jegyzbkbnyvben rbgzitsek.

‘ . ....' > ... ’ \ :...

123. Ha a Feliigyelbbizottsag tagjainak szama az alapszabalyban meghatarozott letszam ala 
csbkken, vagy ■ nines, aki az iileset osszehivja, a tarsasag igazgatbsaga a Feliigyelbbizottsag 
rendeltetesszeru mukbdesenek helyreallitasa erdekeben kbteles ertesiteni az alapitot.
A Feliigyelbbizottsag egyes ellenorzesi feladatok el vegzeseyel barmely tagj at megbizhatja, illetve az 
ellenorzest allandb jelleggel is megoszthatja tajgai kbzbtt. Az ellenbrzes megosztasa nem erinti a 
feliigyelbbizottsag! tag felelbsseget, sem azt a jogat, hogy az ellenorzest mas, a feliigyelo bizottsag 
ellenorzesi feladatkorebe tartozo tevekenysegpe is kiterjessze.
A feliigyelbbizottsagi tagok megbizatasdnak idbtartama elterhet attbl az idbtartamtbl, amelyre 
vonatkozoan a tarsasag alapitbja a vezetb tisztscgviselbkct megvalasztotta.

12.4. A feliigyelbbizottsag ellenbrzi a kbzhasznu szervezet mukbdeset es gazdalkodasat. Ennek 
soran a vezetb tisztsegviselbktbl jelentest, a szervezet munkavallaloitbl pedig tajekoztatast vagy 
felvilagositast kerhet, tovabba a kbzhasznu szervezet konyveibe es irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgalhatja. A Feliigyelbbizottsag tagjai az alapito iilesen tanacskozasi joggal reszt vesz.

12.5. A Feliigyelbbizottsag kbteles az intezkedesre jogosult alapitot tajekoztatni, es annak 
bsszehivasat kezdemenyezni, ha arrbl szerez tudomast, hogy

a) a szervezet mukbdese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit 
egyebkent sulyosan sertb esemeny (mulasztas) tbrtent, amelynek megsziintetese vagy 
kbvetkezmenyeinek elharitasa, ill, enyhitbse az intezkedesre jogosult vezetb szerv dbnteset 
teszi sziiksegesse;
b) a vezetb tisztsegviselbk felelbsseget megalapozo teny meriilt fel;
c) ha kbzhasznu tevekenyseg folytatasanak felteteleirbl kbtbtt szerzbdes megszegeset 

'. eszleli. . . r ,

Az intezkedesre jogosult alapito vezetb szervet a feliigyelo szerv inditvanyara - annak megteteletbl 
szamitott 30 napon belul - bssze kell hivni. E hataridb eredmenytelen eltelte eseten a vezetb szerv 
bsszehivasaraa feliigyelo szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv.a tbrvenyes mukbdes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem 
teszi meg, a feliigyelo szerv kbteles haladektalanul ertesiteni a tbrvenyessegi feliigyeletet ellato 
szervet. •

■ 12.6. A feliigyelo bizottsagi tagok -a Ptk.3:28 § es 3:123. § szerint- az ellenorzesi kotelezettsegiik 
elmulasztasaval vagy nem megfelelb teljesitesevel a Tarsasagnak okozott karokert a 
szerzodesszegessel okozott kai-okert valo felelbsseg szabalyi szerint felelnek a Tarsasaggal szemben.

12.7. A tarsasagnal nem iigydbntb feliigyelbbizottsag mukbdik.

12.8. A feliigyelbbizottsag tagjai:

Nev: Egry Attila
Lakcim: ! . ’ . .
A megbizas hatarozott more szol.
A megbizas kezdb idbpontja: 2020. marcius 01. v
A megbizas lejart: 2025. februar 28.



Nev: Neubauer Jozsefne
Lakcim:
A megbizas hatarozou iuujC 0Z.V1.
A megbizas kczdo idopontja: 2019. november 29. :
A megbizas lejart: 2024. november 28.

Nev: Bedo Petra
Lakcim: '
A megbizas hatarozott idbre szol.
A megbizas kezdd idopontja: 2019. november 29.
A megbizas lejart: 2024. november 28.

13. Konyvvizsgalo

Az Alapito reszvenytarsasag iigyvezetesenek ellenorzesere konyvvizsgalot jelol ki. A gazdasagi 
tarsasag legf6bb szerve altal valasztott konyvvizsgalo feladata, hogy gondoskodjon a szamviteli 
torvenyben meghatarozott konyvyizsgalat elvegzeserol es ennek soran mindenekelott annak 
megallapitasarol, hogy a gazdasagi tarsasag szamviteli torveny szerinti beszamoloja megfelel-e a 
jogszabalyoknak, tovabba megbizhato es valos kepet ad-e a tarsasag vagyoni es penziigyi helyzeterol, 
mukodesenek eredmenyerol. A konyvvizsgalo nem nyujthat a gazdasagi tarasag reszere olyan 
szolgaltatast, amely a feriti kozerdekvedelmi feladatatargyilagos es fuggetlen modon torteno ellatasat 
veszelyeztetheti. v

A tarsasag kdnyvvizsgaloja:
Cegnev: Kvalitas Audit Konyvvizsgalo es Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
Cegjegyzekszam: 13-09-113586
Szekhely: 2600 Vac, Urhajos u. 3.

A konyvvizsgalat elvegzeseertszemelyeben felelos termeszetes szemely neve: 
kamarai regisztracios szama: 005214
Lakcim:
A megbizas kezdo idopontja: 2020. szeptember 25.
A megbizas lejart: 2021. majus 31.

14. Tarsasag kozhasznu, illetve nonprofit jellegevel osszegfiiggo egyes rendelkezesek

14.1. A Tarsasag szervezeteinek dont^seit a nonprofit Tarsasag iigyintezo szerve nyilvantartja a 
hatarozatok taraban. Ebben fel kell tiintetni a dontesek tartalmat, idopontjat, hatalyat a tamogatok es 
ellenzok szamaranyat, yalamint - nyilt szavazas eseten - szemelyet. : \
A vezerigazgato gondoskodik a nonprofit Tarsasag donteseinek erintettekkel val6 kozleserol irasban, 
igazolhato modon.
A nonprofit Tarsasag mukodesenek modjarol szolgaltatasi igenybevetelenek modjarol, valamint 
beszamoloi kozleserol a szekhelyen elhelye'zett hirdetotablan es/vagy honlapjan tajekoztatja a 
nyilyanossagot.
A vezerigazgato gondoskodik az Alapito donteseinek nyilvantartasarol, mig ezt a feladatot a Feliigyelo 
Bizottsag tekinteteben annak elnSke latja el.

14.2. A Tarsasag, amennyibeh az altala nyujtbtt szolgaltatasokat azok jellege miatt nagyobb 
letszamu - legalabb 50 - jogosult veheti igenybe, ugy a szolgaltatasok igenybevetele rendjet es annak 
felteteleit helyi lapjaban teszi kozze.

14.3. Nem lehet a feliigyelo bizottsag elnoke vagy tagja, illetve a Tarsasag konyvvizsgaloja az a 
szemely,aki
a) a Tarsasag reszvenyesenek elnoke vagy vezeto tisztsegviseloje,
b) a Tarsasaggal a megbizatasan kiviil mas tevekenyseg kifejtesere iranyulo munkaviszonyban 
vagy munkavegzesre iranyulo egyeb jogviszonyban all, kiveve, ha jogszabaly maskepp rendelkezik,



c) kozhasznu nonprofit Tarsasag cel szerinti juttatasabol reszesul - kiveve a barki altal megkotes 
nelkiil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat - illetve
d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartozoja (Ptk. 8:l§-anak (1) bekezdes 2. 
pontja).

14.4. Nem lehet a Tarsasag vezeto tisztsegviseldje az a szemely, aki olyan kozhasznu vagy 
nonprofit szervezetnel tbltbtt be- annak megszuntet megelozo ket evben legalabb 1 evig - vezeto 
tisztseget a szervezet megszuneset kbveto haromevig'
- : amelyjogatdd nelkiil szunt meg ugy, hogy az allami ado- es vamhatdsagnal nyilvantartott ado- 
es vamtartozasat nem egyenlitette ki,
r • amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag jelentos osszegu adohianyt tart fel, amellyel 
szemben az allami ado- es vamhatosag iizletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy iizlctlezarast 
helyettesitd birsagot szabott ki,-amelynek adoszamat az allami ado- es vamhatosag az adozas rendjerdl 
szolo torveny szerint felfiiggesztette vagy torolte. .
A vezeto tisztsegviselo, ill. errej eld It szemely kdteles valamennyi erintett nonprofit vagy kozhasznu 
Tarsasagot elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejiileg mas nonprofit vagy 
kozhasznu Tarsasagban is betbit. . -

14.6. A kozhasznu szervezet mukbdesevej kapcsqlatosan keletkezett ifatokba barki betekinthet a 
Tarsasag szeklielyen, minden honap elso hetfojen 9rl5 ora kbzdtt. Amennyiben az adbtt nap nem 

. munkanap, ugy betekintesre a kdvetkezo munkanapra esd nap van mod.
A Tarsasag minden dqlgozoja kdteles felvilagositast adni a kozhasznu tevekenyseggel, azok 
igenybevetelenek modjaval, felteteleivel kapcsolatosan.
A kbzhasznusagi mellekietet a Tarsasag a Civil tv. 46. §ranak (1) bekezdesenek megfelelden kdteles 
elkeszlteni, a Cegbirdsagnal Ictetbe helyezni es kozzetenni. A kozhaszmisagi mellekletekbe barki 
betekinthet, ill. abbdl sajatkoltsegere masplatot keszitliet. '

14.7. A Tarsasag szolgaltatasi igenybevetelenek modja:
A Tarsasag kozhasznu -szolgaltatasait az arra jelentkezd barmely termeszetes szemely, vagy a 
termeszetes szemelyeket foglalkoztato jogi szemelyiseggel rendelkezos es jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo tarsasagok, egyesuletek vehetik igenybe. .
A Tarsasag vagyonanak celszerinti felhasz.riaiasardl az eves munkaprogram elfogadasdval az Alapito, 
a konkret iigyekben minden esetben a Tarsasag igazgalosaga dbnt.
Az allamhaztartas alrendszereibbl esetlegesen kapott penzeszkoz felhasznalasa - a nprmatfv 
tamogatast kiveve - ugy tdrtenik, hogy az igenybe veheto szolgaltatasokat, azok felteteleit a Tarsasag 
nyilvanosan kozzeteszi. ,

14.8. A Tarsasag kozhasznu tevekenysegerdr szolo beszamolb ;^
A vezerigazgato legkesobb a szamvitelrol szolo torveny rendelkezesei altal meghatarozott eves 
merlegkeszites idbpontjat megelozo honap utoiso munkanapjaig kdteles a tarsasag kozhasznu 
tevekenysegerol szolo mellekietet kesziteni. ■ '
Az irasos beszamolot a vezerigazgato kdteles a. Felugyelo Bizottsag tagjainak megkuldeni, s a 
beszamolot a Felugyeld Bizottsag az alapito reszere - irasban-velemenyezi.
A vezerigazgato a tarsasag eyes kozhasznu tevekenysegrol szolo ‘ melleklet elfpgadasat kdteles 
legkesdbb az eves beszamoloval egyutt elfogadas vegett eloterjeszteni.
A Tarsasag Alapito altal elfogadott beszamdloja es a kbzhasznusagi melleklet nyilvanos, azt a 
Tarsasag - az egyesiilesi jogrdl, a kozhasznu jogallasrbl, valamint a civil szervezetek mukpdeserdl es 
tamogatasarol szolo 2011. evi CXXV. torvenyben (a tovabbiakban Civil tv.) foglaltaknak megfeleloen 
- a targyevet kbveto evben kozzeteszi, a kbzzeteteli kbtelezettseg kiterjed a Tarsasag sajat honlapjan 
tdrtend elhelyezesre is.

,15. A Tarsasag megszunese

A Tarsasag jogutod nelkiili megszunese eseteben a tartozasok kiegyenlitese utan a reszvenyes reszere 
csak a megszuneskpri sajat tbke bsszeg ki, legfeljebb a reszvenyes vagypni hanyadanak 



teljesiteskori .erteke erejeig. Az ezt meghalado vagyont a Tarsasag kbzhasznu tevekenysegevel azonos 
vagy hasonlo kozcelrakell forditani. f

16. : Egyeb rendelkezesek

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk, a tarsasagot kotclczi arra, hogy kozlemenyt tegyen kozze 
a tarsasag e koztelezettsegenek a Cegkozlonyben tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabalyban nem reszletezett, illetoleg elteroen nem rendezett kerdesekben a 
Polgari Tbrvenykbnyvr61 szolo 2013. evi V. torveny, valamint az egyesiilesi jogrol, a kozhasznu 
jogallasrol, valamint a civil szefvezetek mukbdeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. 
torveny (Civil tv.) rendelkezesei iranyadoak. ’ ;

Az Alapito Okirat kelte: Budapest, 2015. aprilis 17. napjan.

Az Alapszabaly degutobbi modositasanak kelte: Budapest, 2021. oktober 21. napjan, a feltiintetett 
modositasok okan keriilt sor.

A fenti, modositasokkal cgyseges szerkezetu Alapszabalyt ellenjegyzem:

Budapesten, 2021. oktober 21. napjan


