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AIapszabźiy

Alulírott részvényesa Po|gári Törvénykönyvről szóló f0|3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései, valamint az egyesĺilésijogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséľől és támogatźsźrő| szőIó 20|1. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civi| tv.) alapján nem

jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenységfolytatrására közhasznú szeľvezetnek minősülő
nonprofit gazdasági tĺársaság (a továbbiakban tĺársaság) a|apszabźiyátaza|áhbiakban állapítom meg.
1.

A tárcaság cégneve, székhelye, telephelye(ĺ)' fióktelepe(i)

l.1. A tráľsaság cégneve: Józsefuáros Közösségeiért Nonpľofit Zźtrbkörűen Működő Részvénytársaság

A tĺíľsaságrövidített cégneve: Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit Zrt.
I.2. A tĺáľsaság székhelye: 1084 Budapest Mátyás tér l5., mely egyben a központi iigyintézéshelye is.
1.3.

A társaság telephelyei:
1083 Budapest, Szigony u. l618.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.

l086 Budapest, Dankó u. l8.
1081 Budapest, Homok u. 7.

l085 Budapest, József kľt. 5 l-59.
1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.

l085 Budapest, József krt.70 fsn'. 4.
1085 Budapest'

Józsefkrt.70 fszt.

5.

1085 Budapest, Józsefkľt. 68.
1

082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2.

2621 Yerőce, orgonás utca

7 .

8220 Ba|atona|mádi Káptalanfiired, Tábor utca

2.

l

A táľsaság ľészvényese

Név: Budapest, VilI. keriilet Józsefuárosi onkormányzat

Cégsegyzékszám(nyilvántartásiszám):7357l5
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67
Képviseletre jogosult neve: dr. Kocsis Máté, polgármester

Lakcím: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.

3.

A táľsaság jogállĺása

3.l. A

Táľsaság tevékenységéta Civil töľvény szerinti közhasznri nonprofit zártkörtien
résnénytźrsaságként|źtja e|. A Társaság nonprofit je|leggel miĺködik.

A

3.2.

Társaság nem folytat kĺĺzhasznútevékenységkéntolyan tevékenységet, amely
rendelkezéseibe ütközik.

A

3.3.

Trársaság közvetlen politikai tevékenységet nem

folyat, szervezete pártoktól fiiggetlen

működő

a Civil w.
és azoknak

aĺyagi támogatĺást nem nyrijt.

A

3.4.

Tłáľsaság

a

gazdátkodása soľán elért eredményét nem osztja fe[,

azt a |étesitő okiratában

me gllatár ozott közhasznú tevékenységre fordítj a.

3.5.

A

Táľsaság tevékenységénekés gazdálkodásának

legfontosabb adatait a Cégközlönyben

teszi közzé,

továbbá a kerületi önkormányzati újságban is nyilvánosságrahozza.
3.6.

A Társaság vźi|a|jaa Civil tv. szerinti közhasmúsági feltételek teljesítését.

4.

A Tárcaság célja

a)

a lakosság szociális el|átasának bővítésétszolgálő tevékenységek ellátrásą

b)

időskoľúak gondoztsa,

c)

segítő hźiőzatok mÍĺködtetése

d) u

e)

óvodáról, az a|apfoktl nevelésről, oktatásról szóló feladatok elláüĺsa

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai

önkormányzataiľól szóló 20II. évi CLXxXx. tov. 13. $-ban és 23. $ (5)
bekezdésében meghaüírozott fe|adatkörökből fakadó egyes üársadalmi közös sztikségletek kielégítéséľe,
célból a jelen nonprofit üírsasággal kötött
Budapest Józsefuáros onkormányzatźnak az
megállapodásban foglaltak teljesítése.

a Magyarország helyi

e

a

5. A Táľsaság tevékenységi körei:
A

Tĺársaság tevékenységi köľének tagoződźsa a

Civil tv.34.

$ (1) bekezdése a|apján:

- közhasznú tevékenységek
-

TEÁOR szerint megielölt cél szerinti közhasznú tevékenységek

- aközhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdaságĹvźila|kozásitevékenységek

5.1.

A Társaság közhasznú tevékenységei:
- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, időskoniak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység
-

eryéb szociális ellátas

- v á||a|kozźlsfej lesztés

A Társaság e tevékenységeket a Magyarorszźęhe|yi önkoľmányzatairól szóló 20I|. évi CLxxxIx. tv.
13. $-ban és f3. $ (5) bekezdésénekll. és 19. pontjában foglalt,,szociális és gyermekjóléti

szolgáltatások és ellátások'' valamint ,,nemzetiségi tigyek'' közfeladat ellátása érdekébenvégzi. Ezen
feladatok megvalósítlásfua az AlapÍtoval kozszo|gáiÍatási szerződést köt. A Társaság e tevékenységeket a

szociális és gyermekj ó|éti szo|gźtltatásokhoz, mint közfe|adathoz kapcsolódóan végzi (a szociális
igazgatźsrő|és szociális ellátásokról sző|ó |993. III. tv.).

A Taľsaság közhasznú szo|gá|tatásaiból
5.2.

brárki részesülhet.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység:
Tevékenységiktiľök

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
köżrasznú tevékenység

8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8899 M.n.s. eryéb szociális elláLás bentlakás nélkül

A

Taľsaság e tevékenységeket a szociális és gyeľmekjó|éti szolgáltatásokhoz, mint közfeladathoz
kapcsolódóanvégzi (a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokról szó|ő |993. III. tv.).
5.3.

A Társaság gazdasźęi-vállalkozási tevékenységei:

4110 '08

proj ekt szervezése
Épületépítési

4299',08

Egyéb m.n.s. építés

431I

Bontás

',08

4312',08

Épftésiterĺilet előkészítése

4321

Villanyszerelés

',08

4339',08

Egyéb befejező építésm.n.s.

4391

Tetőfedés, tetőszerkezet-ép ítés

',08

4399',08

Egyéb speciális szaképítésm.n.s.

4741

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

',08

4742',08

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4761

Könyv-kiskereskedelem

',08

4762',08

Uj ság-, papíráru-kiskereskedelem

4764',08

Sportszeľ-kiskereskedelem

4765',08

Játék-kiskereskedelem

4778',08

Egyéb m.n.s. új ĺáru kiskereskedelme

4791

Csomagküldő, inteľnetes kiskereskedelem

',08

4799',08

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5520',08

Üdtilési, egyéb átmeneti sálláshely- szo|gźůtatás

5530',08

Kempingszol'gźůtatźs

5590',08

Egyéb szál láshely- szo|gáltatćs

5610'08

Etterm i, mozgő vendéglátás

5621

Rendezvényi étkeztetés

',08

5629',08

Egyéb vendéglátás

5630',08

ItalszoIgáltatás

5811

Könyvkiadás

',08

gy zékek kiadása

5812',08

Címtärak,

5814',08

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819',08

Egyéb kiadói tevékenység

5821

',08

Számitő

5911

',08

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

|ev e|ezőj

gépe s j

e

áték kiadása

5912',08

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913',08

F

5914'.08

FiImvetítés

5920',08

Hangfelvétel készítése,kiadása

6010'08

Rádióműsoľ-szolgáltatlás

6020'08

Tel evízióműsor ös szeáll ít ása, szo|gáůtatása

6201 '08

Számítógépes pľogramozís

6312',08

V i lágháló-p ortźi szolgá'|tatás

6399',08

M.n.s. egyéb információs szo|gá'|tatás

6820',08

Saját tulaj donú, bérelt ingatlan béľbeadása, üzemeltetése

6820',08

Saj át tulajdonú, bérelt ingatlan béľbeadása, üzemeltetése

6832',08

lngatlankeze|és

7021 '08

PR" kommunikáció

7022',08

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

TllI'08

Ép ítészmérn<ikitevékenysé g

ilm-, video- és televízióprogram

terj esztése

I2

',08

Méľnöki tevékenység, miĺszaki tanácsadás

731I

',08

Reklámügynöki

7I

tevékenység

7312',08

Médiareklám

7320',08

Piac-, közvélemény-kutatás

7490',08

M.n.s. egĺébszakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7740',08

[mmateriális javak kölcsönzése

7810'08

Munkaközvetítés

7820',08

Munkaerőkölcsönzés

7830',08

Egyéb emberierőforrás-ellátás,

7990',09

Egyéb foglalás

8l I0 '08
8130',09

Epítményüzemeltetés

8211

osszetett adminisztratív szolsáltatĺás

'.08

-gazdálkodás

Zö|dteríi|et-kezelés

8230',08

Konferencia. kereskede|m i bemutató szervezése

8291

Kö'vetelésbehajtás

',08

8299'.08

M.n.s. egyéb kiegészítő uz|eti szo|gźitatás

8532',08

Szakmai középfokú oktatás

8551

Sport, szabadidős képzés

',08

8560',08

oktatást kiegészítő tevékenység

9001 '08

Előadó.művészet

9002'08

Előadó-művészetet kiegészítőtevékenység

9003'08

Alkotóművészet

9004'08

Művészeti létesítményekműködtetése

9I0I

Könyvtári, levéltĺári tevékenység

',08

9102'08

Mlizeumi tevékenység

9103',08

Történelmi hely, építmény,egyéb látvrányosság működtetése

931I

Spoľtlétesítménymiĺködtetése

'.08

9312',08

Spoľtegyesületi tevékenység

9319',08

Egyéb sporttevékenység

9329',08

M.n. s. egy éb szőr akoztatźts, szabad idős tevékenység

A

Táľsaság gazdasági-vá||a|kozźsi tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhasznű, vagy a létesítő
okiratban megllatfuozott a|apcé| szerinti tevékenységekeléréseérdekében,azok megvalósítását nem
veszé|yezteíĺevégez.

A

Tĺáľsaság befektetési tevékenységet nem végez.

Az

alapitő tudomásul veszi, hogy a Társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak a szĺikséges
engedély, illetve munkavállalója údán biĺosítható szaVképzettség birtokában folytathat. A vonatozó
engedély megszerzéséta Cégbíróságnál is be kell jelenteni, annak kiadását ktivető 30 napon belül.

6.

A táľsaság működésének időtartama

A tĺírsaság időtanama : hatźlr ozat|an.
A Társaság iizleti éve megegyezik anaptáti éwel.

7.

A társaság a|aptőkéje

alaptőkéje

7.|. A tĺíľsaság

....5.000.000,-Ft,

azaz ötmil'|ió forint, amely 5.000.000,-Ft, azÄz ötmillió forint készpénzbó| á||,ame|y az alaptőke 100
száza|éka.

Ebből az a|apítźskor befizetésre kerül 5.000.000,- Ft a üáľsaság pénzforgalmi szám|ájána' és, amely l00
szávaléka
az źńvenni válla|t részvények névéľtékének.
Részvények száma.. apénzbe|ihozzźĘźru|źtsuťán: 100 db.
7.2.

A társaság alaptőkéje l00 darab 50.000,- Ft névéľtékĺĺ
névre szóló törzsľészvényból áll.

7.3.

A részvényeke|őźů|itásźnakmódja: dematerializźtlt módon tĺirténik.

7.4.

A részvényekkibocsátĺási értékemegegyezik arészvényeknévértékével.
8.

Az alapítói (ľészvényesi)hatáľozat

A

közgytĺlés hatásk<jrét az a|apitő gyakorolja. A közgyű|és hatáskörébe tartoz,ó kérdésekbenaz A|apitó
vezet(5 szerve (az onkormźnyzat Képviselő Testülete) írásban határoz és a döntés az ugsĺvezetésselvaló

közléssel válik hatályossá.

nyilvánosság

Az alapítói ülés nyilvános' azon

hallgatóságként bárki részt vehet' ame|y

ogszabályban meghatáľozott esetekben korlátozľlató.

j

Az a|apitő kizárólagos hataskörébe tartozik:
a) a szźmviteli törvény szerinti beszámoló és a közlraszntsági melléklet jőváĺhagyása. A Társaság
éves beszámolójanak és közhasznúsági mellékletének elfogadásáró| az a|apitő _ a számviteli

törvényben foglaltak betaľtĺísávalköteles gondoskodni. A számviteli töľvény szerinti
beszámolóró| és az adőzott eredmény felhasználásáĺó| az a|apitő legfőbb szerve csak a feliigyelő
bizottsáryírásbeli jelentésénekbiľtokábanhatźrozhat.
b) pótbefizetés elrendelése és visszatéľítése;

c)

el

ővásárlási

j

og gyakorlása a tźrsasáry á|tal;

d) az elővásáľlásra jogosult személy kijelölése;

e) az igazgatősäg tagiainak megváůasztása, visszahívása
igazgatősáą tagj ai közül az igazgatőság elnökének megválasztása

f) a
ii

és díjazásának

megál|apítása; az

felügyelőbizottság tagjainak megvá,|asztálsa, visszahívása és díjazásźtnakmegállapítása;

gyren dj ének j óváhagyás a

g) a könywizsgźúő megvá|asztása, visszahívźsaésdíjazálsának megállapítasa;

h) minden olyan ügyletről vagy kötelezettségvállalásľól való döntéshozata|, amelynek érteke az
5.000.000'- Ft értékhatárt meghaladją

i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyásą amelyet a társaság sajźt tagtráva|, íigyvezetőjével
vagy azok közeli hozzźúartozójával, illewe élettĺáľsávalköt;

j) az

igazgatósági tagok, a feliiryelőbizottsági tagok, illetve a könywizsgáló

érvényesítése;

elleni követelések

k) a
me gv

társaság beszámolójának,
izs gá|ásának

üg;rvezetésének, gazdźúkodásának könywizsgá|ő

źL|tal' töľténő

e lrendelése ;

l) az elismert vállalatcsoport |étrehozźsźnakelőkészítéséró|és az uralmi szerződés tervezetének
tarta|mźrő| való döntés, az ural'mi szerződés tervezetének jőv áhagyźsa;

m) a társaság jogutód nélküli megsziĺnésének,átalakulásrának e|határozźsa;
n) az a|ap szabály módosítasa

o) az alaptőke felem

elé

;

sének és lesál l ítás án ak e|hatfu ozása;

p) aza|aptőke emelés sorttnaz elsőbbségi jog gyakorlásáľajogosultak kije|ö|ése;

r) a Társaság és a társadalmi közös szükséglet kielégítésééľt
felelős szerwel kö,tött

szerződés

jővźthagyása,

s) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabźiy, vagy az a|apítő okirat a legfőbb

szeľv

kizárólagos hatáskörébe utal'

t) a Civil tv. 37. $ (3) bekezdésébenmeghatźlrozott belső szeľvezeti és működési szabźůyzatot
jővź.ŕ:^agyja,

l)

szabźiyzat alkotlísa avezető tisztségviselő(k)' feli'igyelőbizottsági tagok, valamint azMt.208. $
hatá|ya alá eső munkavállalók javadalmazÁsa, valamint a jogviszony megszĹĺnése esetére biztosított
juttatások módjának, mértékénekelveiről, annak ľendszeréről. A szabźiyzatot az elfogadásától
számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. (a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb míĺködésérőlszóló 2009. évi CXXII. törvény 5. $ (3) bekezdés)
9.
9. 1 .

A

9.2.

Az

lĺz ígazgatósá

g' a v ezéngazgató' a képviselet

tĺáľsaság ügyvezetéseként igazgatóság miĺködik és az igazgatóság tagjai képviselik a tĺĺľsaságot.
Az igazgatősőry a rész-lénýĺáľsaságugyvezető szerve' jogait, feladatait testületként gyakoro|ja. Képvise|i a
tiársaságot haľmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irźnyitja a
résm énýátrsaság munk aszervezetét' gyakoľolj a a munkáltatói j ogokat.

igazgatőságtagi ai:

Név:

Lakcím:
Amegbízatźshatźrozottidőre, egy évre szól.
megbizatźts kezdő időpontj a: żm4;ióttoueĺ o t .

A

n:.mětbí aš ié:larui żi t ś.

szeptember

3

0.

Avezető tisztségvise|ő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban |átja

e|.

Név:

Lakcím:
Amegbízatźshatźrozottidőľe, egy 9vľe. szól.
megbizatás kezdő időpontj a: 20ĺai. október

A

Á'mé$íätáś'Íejm:.:zoĺ5
; szeptember
Avezető tisztségviselő
Név:

3

0 1..

0.

a tĺársaság üg;rvezetését

munkaviszonyban |źtja e|.

Lakcím:

A megbízatźshatźrozottidőre, ery évre szól.

A

megbízatáskezdó idópontja: 2014, októbeľ 01.

ĺ

megiĺnteś.lęjĺffi ; .ż0 1]5. szeptember 3 0.

A vezetó tisztségviselő

a tĺársaság Ĺigyvezetését munkaviszonyban |źtja e|.

Név:

Lakcím:

A
A

megbizatźs hatźrozotl időre, egy évre szó l.

e.

ĺneguĺátáś:lé:: żo l.5. szeptember

megbizatźts kezdő időpontj a:

2.0

ĺ 4-.- októler 0

1 .

30.

Avezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban |átja

e|.

Név:

Lakcím:

A

megbizatás hatiírozott időre, egy évľeszól.
Amegbizatáskezđóidőpontja:20J4.o.któ"b'er'0.1,'

A meg6izatrás'tějám:

A

20 1 5. szeptember

3

0.

vezető tisztségviselő a tĺársaság iigyvezetését munkaviszonyban |áúja e|.

Név:

Lakcím:
Amegbízatáshataľozott időre, egy évr.e szól.
időpontj a: l2p!a''g,tqtipď

A ľlegbízatás kezdő

f0
n ńegb,izaĺĺś'lé.:aił

|5

. szeptember

0

l

.

0.1

ł

.

A' vezeto tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban |źtja eI.

Név:

Lakcím:
Amegbízatáshatźrozott időre, egy évre szól.

Amegbízatáskezdőidőpontja:loĺł1igft ĺ.p'erio.l.

e.me'''güizatĺś.ĺěj'łtaizot 5. szeptember 30.

Avęzetó tisztségviselő

a tráľsaság ügyvezetését munkaviszonyban |átja e|.

10. Cégvezető
10.1.

A

tĺársaságnál cégvezető kinevezéséľesor keľülhet.

11. Cégiegyzés

||.|. Az önálló cégegyzéstejogosultak:
Név:
I|.2. Az egyiittes cégjegyzési joggal rendelkezők:
igazgatősétgi tagok

bármelyike

. igazgatőságitaggal együttesen jogosultak cégsegyzesre.

12. Felĺigyelőbĺzottság

If.L. A táľsaságnál feltigyelőbizottság vźiasztäsára sor keriil, mely három tagból áll.
tagiai soľából választ elnĺiktit.

A

Feliigyelőbizottság

A

Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagiainak kétharmada jelen van, hatźrozatát egyszeriĺ
szótöbbségge| hozza. Az üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze írásban (e-mailben) az u|és napjźt
legalább 8 nappa| megelőzően, ennél ľövidebb határidőt a felügyelő bizottsáry elnöke źůIapíthatmeg. A
felĺigryelő bizottsági ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével . a felügyelő bizottság bármely tagja
kéľhetiínásban a felügyelő bizottság elnökétől, aki a kérelemkézhez:lételétőlszámitott 8 napon belül köteles
intézkedni a feltigyelő bizottság 30 napon belüli időpontra töľténő összehívásáról. Ha a felügyelő bizottság
elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelő bizottság taga magajogosult az ĺilésösszehívására. A
feltigye|ő bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhatók szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a
napirend érdemi tárgya|ásźłloz szükséges. Kötelező összehívni a felügyelő bizottság üléséta könywizsgáló
jelentésének kézhezyéte|étőlszámított 15 napon belĹi|, illetve ha azt a könyvvizsgźńó kéri. Ezekben az
esetekben a kĺinywizsgá|őt az ülésľemeg kell hívni. A könywizsgáló napirendi érintettségtől ffiggetleniiL
bármely feliigyelő bizottsági tilésre meghívható. A feltigyelő bizottság iilései nyilvánosak, de a felügyeló
bizoffság e|nöke a felügyelő bizottság báľmely tagjának indítványára és báľmely napirendi pontra nézve zźrl'
ülést rendelhet el. A Zźlrt Ĺilésen a felügyelő bizottság tagjai és a felügyelő bizottság elnöke által meghívott
személyek vehetnek ľészt.A záľt iilésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelő bizottság elnöke
által kijelölt felügyelő bizottsági tag vezet, a jegyzőkönyvet a feliigyelő bizottság minden taga a|źúrja.A
felügyelő bizottság tagjainak a meghívót és a napiľendekhez kapcsolódó ínĺsosanyagokat postán, illetve emailen vagy telefaxon kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal, ennél rövidebb hatráridőt a felügyelő
bizottság elnöke źi|apithat meg. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét.
Amennyiben az ülés összehívása a rendelkezésľe álló idő rövidsége, vagy bármely más ok miatt nem
lehetséges, űgy a felügyelő bizottság elnö'ke fuásos szavazÁst rendelhet ęl. Ebben az esetben a felÍ.igyelő
bizottság tagsai szavazatukat jogosultak és k<jtelesek az elrendelésben meghatározott időn beliil írásban
megküldeni, amely a felügyelő bimttsáą eln<jke rendelkezésétől fiiggően telefax, vagy elektľonikus levél
formájában történhet. A tagok szavazatźnak beérkezésétkövetően, a felügyelő bizottsźę elnöke megállapítja
a meghozott hatźrozatot, és annak tartalmáról tájékoztatěst ad a Trársaság igazgatóságának, szükségszerint az
Alapítónak, és gondoskodik aľról, hogy a következő ülésen a felügyelő bizottság alakszerű hatáltozatát
j egyzőkönyvben rögzítsék.
12.2.

12.3.Ha a Feltigyelőbizottság tagjainak szźlma az a|apszabźůybanmegllatźrozott|étszźmalá csökken, YdE!
nincs aki az i|ésétösszehívja, a üáľsaság igazgatősága a Felüryelőbizottság rendeltetésszení miĺködésének
helyreál|íĺísaérdekébenköteles éľtesíteniaz a|apítőt.

A

Felügyelőbizottság egyes ellenorzési feladatok e|végzésévelbáľmely tagját megbizhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagai között. Az e||en&zes megosztáSa nem érinti a
felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogélt, hogy az e||enőrzést más, a felügyelő bizottsźę
ellenőrzési feladatköréb e tartoző tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottsági

tagok megbizatásának időtaľtama eltérhet attő| az időtaľtamtól, amelyľe vonatkozóan a

táľsaság a|apitôja a v ezetó tisztségviselőket megvál asztotta'

|2.4. A Feliigyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szer,łezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig táĘékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasnlű szeľvezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
Felügyelőbi zottság tagsa az a|apítő ĺiléséntanácskozási joggal részt vesz.
12.5. A Feliigyelőbizottsáry köteles az intézkedésre jogosult alapítót tźĘékortaĺmi,és annak összehívását
kezdeményenli, ha arĺ.ől szereztudomást, hogy

a) a szervezet míĺktjdésesoľán olyan jogszabályséľtésvagy a szervezet érdekeit egyébkéntsúlyosan

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elháľításą
illetve enyhítéseaz intézkedésre jogosult vezető szerv döntés ét teszi szükségessé;
b) avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény meľült fel;
c) ha közlrasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kot<ĺtt szerződés megszegésétészle|i.

Azintézkedésre jogosult alapíto vezető szervét a felügyelő szerv indítvźnyźra_annak megtételétől számított
30 napon belül _ össze kell hívni. E hatfuidó eredménýelen eltelte esetén a vezetó szerv összehivására a
felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyľeállítĺísaérdekében sziikséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelő szeľv köteles haladéktalanul értesítenia törvényességi feltigyeletet ellátó szervet.
12.6. A felügyelő bizottsági tagok _ a Ptk.3:28. $ és 3:123.$ szerint_az e|lenőrzési kötelezettségük
e|mulasztásźxa| vagy nem megfelelő te|jesítésévela Társaságnak okozott károkéľt a szerzóđésszegéssel
okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Táľsasággal szemben.

|'2.7.

A taľsaságnál nem iigydöntő felügyelőbizottság működik.

I2.8.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A

me gbizatźs hatálr ozott időre szó l.

A

me gbízatás kezdő időpontj a:

A megbízatźs|ejźrta:
Név:

Lakcím:

A megbízatás hatáĺ ozott
A

időre szól.

me gbizatás kezdő időpontj a:

Név:

Lakcím:

A

me gbízatźs hatálr ozott id őre szó l.

A

me gb ízatás

A

megbizatás |ejárta:

kezdő időp

ontj a:

13. Könywizsgá|ől

Az A|apitő a réswénýźtrsaságügyvezetésénekellenőrzésérekönywizsgálót je|öl ki. A gazdasági üĺrsaság
legfőbb szerve á'|ta| váúasztott könywizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a szÁmviteli törvényben
meýlatározott könywizsgźůat elvégzéséről,és ennek során mindenekelőtt annak megźi|apitźtsáról, hogy a
gazdasági táľsaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabźtlyoknak, továbbá

megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi he|yzetérő|, működésének eredményéről. A
könywizsgáló nem nyujthat a gazdasági taľsaság ĺészéreolyan szolgá|tatást, amely a fenti közéľdekvédelmi
feladata tárgyilagos és fiiggetlen módon történő ellátását veszélyeztetheti.

A táľsaság könyvvizsgálója:
Cégnév:

Cégegyzékszźm:
Székhely:

A könywizsgálat e|végzéséértszemélyében felelős természetes személy neve:
Kam arai ny i|v ántartási száma

:

Lakcím:

A könywizsgáló

14.

^

megbí zatźsa 20

I ..

.

. napjától

. . .

.napj áig szól.

Táľsaság ktizhasznú, i|letve nonprofit jellegével tisszefüggő egyes rendelkezések

14.l. A Táľsaság szervezeteinek döntéseit a nonprofit Tĺársaság igyintézó szerve nyi|vźtntartja ahatźrozatok
tźnátban. Ebben fel kell tiintetni a döntések tarta|mźt, időpontját, hatźůyáta tźmogatők és ellenzők
számarányáń va|amint _ nyí|t szavazás esetén _ személyét.
igazgatóság gondoskodik a nonproľlt Táľsaság döntéseinek érintettekkel való közléséról írásban,

Az

igazo|hatő módón.
A nonprofit Társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételénekmódjáról valamint beszámolói
közléséľől a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és/vagy honlapján tá$ékoztatja a nyilvánosságot.
A Táľsaság igazgatősága gondoskodik az Alapító döntéseinek nyi|vźntartźtsáról, míg ezt a fe|adatot a
Feliigyelő Bizottság tekintetében annak elnöke |źtja e|.

A

testĺileti ülésekről készített jegyzőkiinyvben fel kell tiintetni az Ĺilés időpontját, annak helyét, a
megjelentek szźtmáú, és ahatfuozatképességľe vonatkozó megźi|apítást, valamint hog1ĺ az ülés összehívása a
törvényeknek, illewe az a|apszabttlynak megfelelt el.
A jegyzőkönyvnek tarta|mazniakell a napirenden kívül azotte|hangzottnyi|atkozatokat, szükség szerint szó
szerint, illetve az tilésen hozott hatáľozatokat is.
A, határozatok tartalmrán tul rögzíteni kell annak hatáiyáú, illetve a d<jntést támogatók és ellenzők
számarányáłt (ha |ehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozata|i módját is.

|4.2. A Tiĺľsaság, amennyiben az áita|a nyujtott szolgáltaüásokat azok jellege miatt nagyobb létszámú legalább 50 _ jogosult veheti igénybe, tryy a szo|gźt|tatások igénybevétele rendjét, és annak feltételeit helyi
lapban tesziközzé.
14.3. Nem lehet a feliigyelő bizottság elnöke vagy tagsa, illefue a Társaság könywizsgźiójaaz a személy, aki
a) a Táľsaság részvényesénekelnöke vagy vezető tisztségviselője,
b) a Társasággal a megbizatásán kívĹili más tevékenység kifejtéséreirányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonyban áll' kivéve, ha jogszabály másképp ľendelkezik,
c) a közhasznú nonprofit Társaság cél szerinti juttaüásából részesül _ kivéve a bĺárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbe|i szo|gźitatásokat -, illetve
d)aza).c) pontban megllatározott személyekhozzáúartozója [Ptk. 8:1.$ (1) bekezdés 2.pont,].

Nem lehet a Társaság vezető tisztségvise|ője az a szemé|y, aki olyan közhasznú vagy nonprofit
szervezetnél töltött be _ annak megszíĺntétmege|oző két évben |egalább egy évig _ vezetó tisztséget, a
14.4.

szervezet megszűnését követő három évig

- amely jogutód nélkül szÍĺntmeg úgy, hogy az

áůlami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó. és

v

álmtartozősát nem egyen l íteffe ki,

-

amellyel szemben az áil'ani adó- és vámhatóság jelentős összegÍĺ adóhiáný tźtrtfe|,

- amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság ijz|et|ezárás intézkedést a|ka|mazott, vagy iz|et|ezárást
helyettesítő bíľságot szabott ki,

-

amelynek adőszámźtt

az źi|ami adó- és vámhatóság az

adőzás rendjéről szóló törvény szerint

felfü ggesztette vagy törölte.

A

vezető tisztségviselő illetve ene jelölt személy köteles valamennyi érintett nonprofit vagy közhaszníl
Társaságot előzetesen tźĄékoztatniarról, hogy ilyen tisztséget egyidejiĺleg más nonproÍit vagy közhasznú
Társaságban is betölt.
14.5. A határozatok megllozata|ában nem vehet ľésztaz a szemé|y sem' aki vagy akinek hozzáúartozója
(Ptk. 8:1.$ (1) bekezdés 2.pont),) ahatároz-ata|apjźtn
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesii|,vagy
b) bármilyen más előnyben részesü|, illetve a megkötendő jogtigyletben eryébkéntérdekelt. Nem minősül
előnynek a tiírsaság cé| szerinti juttatrásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatrís.
|4.6. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bĺírkibetekinthet a Társaság
székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-l5 óra között. A betekintést az igazgatóság valamely tagja

biztosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésre a k<ivetkező munkanapra eső nap van
mód.

A

Társaság minden dolgozója köteles felvilágosÍtást adni

a

közhasznú tevékenységgel,azok

igénybevételének módj ával, feltételeivel kapcsolatosan.

Civil tv. 46. $ (l) bekezdésének megfelelően köteles elkészíteni,a
Cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági mellékletekbe báľki betekinthet, illetve abból
A közhasznúsági mellékletet a Társaság

a

saját költségére másolatot készíthet.
|

4.7 .

A Társaság szo|gáltaĺási igénybevételénekmódj

a:

A

Társaság közhasmú szolgáltatásait az arrajelentkezó bármely természetes személy, vagy a természetes
személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem ľendelkező

társaságok, egyesületek vehetik igénybe.

A

Társaság vagyonának cél szerinti felhasználásźrő| az éves munkapľogÍam elfogadásáva| az A|apitő, a

konkrét ügyekben minden esetben a Társaság igazgatősźrya dönt.

Az

kivéve _ űgy történik, hogy az igénybe vehető szo|gźútatásokat, az'ok
közzéteszi.
1

4.

_a normatív támogatást
feltételeit a Társaság nyilvánosan

źillamhźlztartźtsalrendszeľeiből esetlegesen kapott pénzeszköz fe|hasznáiása

8.A Társaság

kö'zhasznú tevékenységéről szóló besámoló

A táľsaság igazgatősága legkésőbb a számvite|ľől szóló tiiľvényľendelkezései által meghatározott éves
mérlegkészítésidőpontját mege|óző hónap utolsó munkanapjáig köteles a társasäg közhaszntl
tevékenységéről szóló mellékletet készíteni.

Az

igazgatőság köteles a Feltigyelő Bizottság tagjainak megkiildeni, S ä
beszámolót a Felügyelő Bizottság az a|apítő részére - írásban _ véleményezi.
Az Igazgatóság a ĺáľsaság éves kö,zhasznú tevékenységről szóló melléklet elfogadásőń köteles
legkésőbb az éves beszámolóval egytitt elfogadás végett előterjeszteni.
A Társaság Alapító által elfogadott beszámolója és a kiizhasznúsági melléklet nyilvános, azt a Társaság
- az egyesiilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek miiködéséről és
tárnogatásátő| szóló 20Il. évi cLxxv. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) foglaltaknak
megfelelően_atárgyévet követő évben közzéteszi, aközzétételi kötelezettség kiterjed a Társaság saját
honlapján tiirténő elhelyezésre is.

írásos beszámolót

az

15.

A tárcaság megszűnése

A Társaságjogutód nélküli megsziĺnése esetében a taľtozások kiegyenlítése uťán arészlłényesrészérecsak a
megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb arésnényes vagyoni hányadának teljesítéskoľiéľtéke
eĘéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság közhasznú tevékenységévelazonos vagy hasonló közcélra kell
fordítani.
16. Egyéb ľendelkezések

14.1. Azokban

az

esetekben' amikor a Ptk. a tarsaságot kötelezi ana, hogy közleméný tegyen kozzé, a
tesz eleget.

társaság e köte|ezettségének a Cégközlönyben

I4.2. A jelen alapszabźiyban nem részletezett, i||eto|eg e|térően nem rendezett kérdésekben, a Polgáľi
Töľvénykönyvről szóló 20|3. évl V. törvény, valamint az eryesülési jogról, a kozhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szo|ő 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
rende lkezé s ei az ir ány adőak.

Kelt:

Az a|apitó a|áírása''
Név: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat,képv.: dr. Kocsis Máté polgáľmester
Ellenjegyezzem

