
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

l t' Cj- ' ' l "t . t' ~· szamu e o erJesz es 

a Képviselő-testület részére 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okirata módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A KÓKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. (a továbbiakban: Társaság) alapító okiratának módosítása a bekövetkezett 
jogszabályváltozások miatt szükségessé vált. 

Az Alapító Okirat módosításának indoka: 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2012. január l. napján hatályon kívül 
helyezte a közhaszn ú szervezetek jogállásáról szóló 1997. évi CL VI. törvényt. Bár a Társaság 
a közhasznú jogállását már 2008-ban elnyerte, annak megújítása szükséges legkésőbb 2014. 
május 31. napjáig, különben a közhasznú minősítését elveszti. Kezdeményezni szükséges a 
Társaság új törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét, amelynek első 
lépése az alapító okirat megfeleltetése a hatályos jogi előírásoknak. 

Másrészről a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény 2012. március Ol. napjától ismételten előírja a TEÁOR számok szerepeltetését 
a cégjegyzékben. 

Harmadsorban, több jogszabályi hivatkozás is módosítja az alapító okirat hatályos szövegét. 

E jogszabályváltozások tükrében az alábbi módosítások szerepeinek az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalt szövegében, a konkrét jogszabályi hivatkozásokat az egyes 
pontok módosításánál jelöljük meg: 

l. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az új jogszabályi előírások értelmében az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

A közhaszn ú jogállás: A Társaság az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ectv.) 34. §-a értelmében közhasznú szervezet. 

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból Egyedüli tagján kívül más is részesülhet, a 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban 
meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósitását 
nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 



Az idézett Törvény 2. §-a 19. és 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül 
költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik a Budapest Főváros X Kerület 
Kőbányai Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(,, Ötv. '') 8. §-ának (l) bekezdésében meghatározott egyes önkormányzati feladatai 
ellátásában, különösen, a helyi közutak és közterületek fenntartásában, az épített és természeti 
környezet védelmében, az önkormányzati foglalkoztatási feladatok megoldásában, a 
köztisztasági, településtisztasági, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok 
biztosításában és fejlesztésében. 

A Társaság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. §-ának (2) 
bekezdése értelmében együttműködik a Kőbánya igazgatási területén működő bármely helyi 
nemzetiségi önkormányzattal a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 
településrendezési feladatok körében. 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV törvény rendelkezései alapján 
közfoglalkoztatási feladatokat lát el. 

A Társaság az alábbi tevékenységeket látja el: 

Főtevékenység: 

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás 

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.29 Egyéb évelő növény termesztése 
16.24 Tároló fatermék gyártása 
16.29 Egyéb fa-, parafatermék fonottáru gyártása 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
42.99 Egyéb m.n.s. építés 
43.11 Bontás 
43.12 Építési terület előkészítése 
52.1 O Raktározás, tárolás 
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
52.24 Rakománykezelés 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
78.10 Munkaközvetítés 
78.20 Munkaerő-kölcsönzés 
80.10 Személybiztonsági tevékenység 
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
81.10 Építményüzemeltetés 
81.21 .Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.20 Telefoninformáció 
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82.92 Csomagolás 
82.99 Mn.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.59 M n. s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

2. Az Alapító Okirat 8. pontjában az új jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi 
szövegpontosítás szerepel a korábbi Áht. előírásaihoz képest: 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a döntéshozatalt 
megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő 
bizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést 
összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről 
készültjegyzőkönyvek nyilvánosak [2011. évi CLXXV. Törvény 37.§ (4) bekezdése]. 

További szövegpontosítás a 8. ponton belül: 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél sz er inti juttatás. 
[2011. évi CLXXV. Törvény 38.§ (l)- (2) bekezdése]. 

3. Az Alapító Okirat 9. pontjában a jogszabályváltozás miatt szintén szövegpontosítás 
szerepel: 

Ügyvezető kijelenti, hogy a Gt.-ben, és az Ectv.-en meghatározott kizárá és 
összeférhetetlenségi körülmények vele szemben egyike sem áll fenn, így a megbízatást a 
mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, elfogadja. 

4. Az Alapító Okirat 13. pontja az új jogszabályi előírások szerint kerül módosításra: 

13. Összeférhetetlenségi szabályok: 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti 
juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
[2011. évi CLXXV. Törvény 38.§ (3) bekezdése]. 
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságjelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerintfelfüggesztette, illetőleg törölte [2011. évi CLXXV. Törvény 39. §-aj. 

5. Végül az Alapító Okirat 16. pontjában a jogszabályi hivatkozásokkal kapcsolatos záradék 
kerül módosításra: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény (,, Gt. "), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (,,Ptk. "), az 
egyesülési jogró/, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (,,Ectv. "), valamint a közhasznú 
szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az előterjesztés 2. melléklete a jelenleg hatályos alapító okirat. 

II. liatásvizsgálat 

A módosítások elfogadásával az Alapító Okirat mindenben megfelel a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, és közhasznú jogállása megfelelő jogszabályi rendelkezések megjelölésén 
alapul. A módosításoknak költségvetésre gyakorolt hatása nincs. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapító Okirat módosításának aláírását követően a Társaság az új önkormányzati törvény 
2013. január 1-i hatály ba lépéséig zökkenőmentesen láthatj a el a feladatait. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. március 13. 

:~J;:~ontból ellenjegyzem: 

~~ián 
jegyző 

/,(j{J 
l 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okirata módosítását egységes szerkezetbe 
foglalva az l. melléklet szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 15. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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l. melléklet a .... ./2012. ( ... ) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ ÜKIRA T, 

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az l. pontban megjelölt egyedüli tag (a 
továbbiakban "Egyedüli tag") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ("G t.") és a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény ("Ksztv.") rendelkezései szerint nem 
jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaságat alapítson, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
("Áht.") 91/A. §-ának (2) bekezdése alapján kijelölje a Kőbányai Szociális Foglalkoztató, mint 
megszüntetésre kerülő költségvetési szerv, feladatai ellátásánakjogutódjaként 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Egyedüli tag, 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Társaság) módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát - a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §-ának (2) 
bekezdése alapján 904/2010. (IV. 20.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával hagyta jóvá. 

2012. január l. napján hatályba lépett az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, amely alapján a 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Egyedüli tag (a továbbiakban: Egyedüli 
tag) a Társaság Alapító Okiratát módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. A módosítások az 
Alapító Okiratban dőlt betűtípussal szerepeinek 

l. A Társaság egyedüli tagja 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviseletre jogosult neve: Kovács Róbert polgármester 
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2. A Társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 

2.1. A Társaság cégneve: KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési 
Non-profit Közhaszn ú Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Társaság rövidített cégneve: KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

2.2. A társaság székhelye: ll 07 Budapest, Basa u. l. 

3. A Társaság tevékenységi köre 

A közhaszn ú jogállás: A Társaság az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201J. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ectv.) 34. §-a értelmében közhasznú szervezet. 
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A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból Egyedüli tagján kívül más is részesülhet, a gazdasági
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott egyéb 
céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az idézett Törvény 2. §-a 19. és 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül 
költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik a Budapest Főváros X Kerület Kőbányai 
Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (" Ötv. '') 8. §-ának 
(l) bekezdésében meghatározott egyes önkormányzati feladatai ellátásában, különösen, a helyi 
közutak és közterületek fenntartásában, az épített és természeti környezet védelmében, az 
önkormányzati foglalkoztatási feladatok megoldásában, a köztisztasági, településtisztasági, a 
kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosításában és fejlesztésében. 

A Társaság a nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. §-ának (2) bekezdése 
értelmében együttműködik a Kőbánya igazgatási területén működő bármely helyi nemzetiségi 
önkormányzattal a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 
településrendezési feladatok körében. 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezései alapján közfoglalkoztatási 
feladatokat lát el. 

A Társaság az alábbi tevékenységeket látja el: 

Főtevékenység: 

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.29 Egyéb évelő növény termesztése 
16.24 Tároló fatermék gyártása 
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
42.99 Egyéb m.n.s. építés 
43.11 Bontás 
43.12 Építési terület előkészítése 
52.10 Raktározás, tárolás 
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
52.24 Rakománykezelés 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32lngatlankezelés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
78.10 Munkaközvetítés 



78.20 Munkaerő-kölcsönzés 
80.10 Személybiztonsági tevékenység 
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
81.10 Építményüzemeltetés 
81.21 Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.20 Telefoninformáció 
82.92 Csomagolás 
82.99 Mn.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.59 M n. s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
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Az Egyedüli tag tudomással bír arról, hogy a bejegyzett tevékenységeken belül hatósági 
engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában 
kezdheti meg és gyakorolhatja, a bejegyzési eljárás alatt engedélyköteles tevékenységet nem 
végezhet. 

A külön engedélyt annak megszerzését követő 30 napon belül bejegyzés és közzététel véget 
szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon. 

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat. 

4. A Társaság működésének időtartama 

A Társaság időtartama: határozatlan 

A Társaság tevékenységét a Társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően kezdi 
meg előtársaságként 

A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésétől kezdve előtársaságként működik a Társaság 
cégbejegyzéséig. Ez alatt az időtartam alatt az előtársaság Egyedüli tagjának személyében 
változás nem következhet be, az Alapító Okirat módosítására - a Cégbíróság hiánypótlásra 
történő felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor, jogutód nélküli megszűnés vagy 
átalakulás nem határozható el. 

Az előtársaságra a létrehozni kívánt társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy 

a.) tagjainak személyében- a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve- változás nem 
következhet be, 

b.) az Alapító Okirat módosítására - a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása 
teljesítésének kivételével- nem kerülhet sor, 

c.) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per, 
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d.) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet, 
e.) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem 

határozható el, 
f.) gazdasági társaságat nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt. 

Egyéb rendelkezések: 

a.) A Társaság rögzíti, hogy a törvényben és jelen szerződésben rögzített közhasznú 
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy bárki részesülhet a közhasznú 
szo IgáitatásaibóL 

b.) A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait évente az országos sajtó útján, a Népszabadság című napilapban, és a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat saját honlapján is nyilvánosságra hozza. 

c.) A Társaság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének minden évben május 31-ig bezárólag elkészíti és benyújtja közhasznú 
tevékenységének és gazdálkodásának beszámolóját. 

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A Társaság első üzleti éve a működése megkezdésének 
napján kezdődött és 2008. december havának 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve 
a naptári évvel egyező. 

A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és 
azokat az üzleti év végén, le kell zámi. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság 
gazdálkodásáról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni. 

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos 
hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét 
hogyan használja közhasznú tevékenységére. 

5. A Társaság törzstőkéje 

A Társaság törzstőkéje: 64.000.000.- Ft, azaz Hatvannégymillió Forint, amely teljes egészében 
készpénzből áll, azaz a törzstőke l 00 %-a. 

A törzsbetét befizetése 

Az Egyedüli tag úgy rendelkezik, hogy törzsbetétét az Alapító Okirat aláírásakor elhelyezi a 
Társaság nevére nyitandó bankszámlán, amellyel azt a Társaság rendelkezésére bocsátja. 
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Az Egyedüli tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli, az Egyedüli tag az esetleges 
veszteségek pótlására pótbefizetésre nem kötelezhető. 

Törzsbetét összetétele, készpénz 64.000.000.- Ft, azaz Hatvannégymillió Forint. 

6. Üzletrész 

Az Egyedüli tag üzletrésze az Egyedüli tag törzsbetétéhez tartozik. 

Az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés 
esetén lehet. 

Az üzletrész átruházása: 

Az üzletrész a Társaság tagjaira az Egyedüli tag előzetes hozzájárulásával - amennyiben később 
további taggal, vagy tagokkal bővül - szabadon átruházható. 

Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha az Egyedüli tag a 
törzsbetétét teljes méctékben befizette, és ha az Egyedüli tag az átruházással egyetért. Az 
Egyedüli tagot, az Egyedüli tag által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi 
szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. A Társaság a saját 
üzletrészét nem szerezheti meg. 

Ha az üzletrészt a törzstökén felüli vagyonból, az üzletrészek legfeljebb egyharmadáig terjedő 
méctékben - a Társaság megvásárolja, azt a vásárlástól számított egy éven belül el kell 
idegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül át kell adni, illetve a 
határidő eltelte után a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával be kell vonni. E szabály 
azonban kizárólag akkor alkalmazható, ha a Társaságnak legalább két tagja van. 

Az üzletrész további bevonásáról - a Gt. által meghatározott esetekben - az Egyedüli tag 
határozattal dönt. 

A törzstőke felemelése, leszállítása 

A törzstőke felemelése főszabál y szerint új törzs betét( ek) szolgáltatásával történik. Az új 
törzsbetét kizárólag pénzbeli betétből állhat. 

A törzstőke csak akkor emelhető fel, ha az Egyedüli tag a korábbi törzsbetétjét teljes egészében 
be fizette. 

A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagnak az új törzsbetétek megszerzésére - a felemelést 
kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül - elsőbbségi joga van. A tag e 
jogát- az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában- törzsbetéte arányában gyakorolhatja. 
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Ha a tag a megadott határidőn belül nem élt az elsőbbségi jogával, az új törzsbetétek 
megszerzésére az általa kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult. 

A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közakiratha vagy teljes 
bizonyító erejű magánakiratha foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni a 
vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő az Alapító Okirat 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem 
jogkövetkezményeire, valamint a betét értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet 
szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő 
törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell. 

A törzstőke 500.000 Ft-nál, azaz Ötszázezer Forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A 
leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetét legkisebb 
összege nem lehet kevesebb l 00.000 Ft-nál. 

A törzstőke leszállítása esetén az Egyedüli tagnak visszafizetést csak a leszállításnak a 
cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni. 

7. A nyereség felosztása 

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, 
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. 

8. Az Egyedüli tag 

A taggyűlésre vonatkozó jogosítványokat az Egyedüli tag nevében eljáró Polgármester 
gyakorolja, az erre vonatkozó, az Egyedüli tag által meghatározott szabályok szerint. 

Az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, 
b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
c) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, 
d) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, 
e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő pályázati úton történő kiválasztása, 

visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, 

f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk 
megállapítása, 

g) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása, és tiszteletdíjának 
megállapítása, 

h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt, 
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i) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, 

j) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 
k) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, elhatározása, 
l) az Alapító Okirat módosítása, 
m) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 
n) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
o) éves beszámoló jóváhagyása, 
p) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala 
q) a szokásos üzletmenetet meghaladó kötelezettségvállalás 
r) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés 
s) új tag belépése, és az üzletrész értékesítés tárgyában hozott döntés mindazok az 

ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Egyedüli tag kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, felsorolt kérdésekben az Egyedüli tag dönt, amelyről a vezető 
tisztségviselőt írásban köteles értesíteni. 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a döntéshozatalt 
megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő 
bizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, 
vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

A véleményeket az érintettek a taggyűlést megelőző 3 (három) nappal tehetik meg írásban, az 
Egyedüli tag mindenkori képviselőjének címezve. Sürgős esetben az érintettek az egyedüli tagi 
ülésen, jegyzőkönyvben is rögzíthetik véleményüket, több napirend esetén az esedékes határozat 
meghozatala előtt. Az Egyedüli tag évente szükség szerint, de legalább négy egyedüli tagi ülést 
köteles tartani, amelyen az Egyedüli tag mindenkori képviselője, a felügyelő bizottság elnöke és 
könyvvizsgálója (szükséges szerint jogi képviselője) vannak jelen. Az Egyedüli tag a Társaság 
ügyeit érintő bármely kérdésben képviselő-testületi határozattal dönthet, amelyet (annak 
meghozatalát követő) 3 (három) napon belül ajánlott tértivevényes levélben közöl a vezető 
tisztségviselővel, illetőleg a felügyelő bizottság elnökével. Az Egyedüli tag képviselője sürgős 
esetben elrendelheti a határozat azonnal végrehajtását, ebben az esetben rövid úton, faxon, is 
közölheti a határozatot a vezető tisztségviselővel és a felügyelő bizottság elnökével. 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt 
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
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A h.)-i.) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy 
betekinthet A Társaság és az Egyedüli tag között kötött szerződés csak írásban köthető 
érvényesen. 

A Társaság működésének szabályaként, figyelemmel az Ectv.-ben írtakra: 

- Egyedüli tag rögzíti, hogy a határozatai nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti. 
- A Társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott 
módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabályozott irat 
betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítéséveL Amennyiben e szabályokkal sem 
valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság vállalja, hogy a jogszabályban 
rögzített körben, saját honlapján megjelentetett, közleményben közzéteszi az adatokat. 

Az évente kötelező közhasznúsági jelentéssei kapcsolatban a 2000. évi C. törvény vonatkozó 
rendelkezéseiben foglalt módon kell eljárni, biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét 
(betekintést és saját költségére másolat készítését). 

A közhasznúságijelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét; 
t) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

A közhasznúsági jelentés be bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 

9. Az ügyvezető 

A Társaság ügyeinek intézését az Egyedüli tag által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. 
Az Egyedüli tag úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság vezető 
tisztségviselője. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaságot az ügyvezető 
képviseli. Az ügyvezető, az Egyedüli tag tájékoztatása mellett, képviseleti jogkörét az ügyek 
meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. 

A társaság ügyvezetője: 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 816/2008. (V. 22.) 
határozata értelmében 
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Név: Hancz Sándor 
Anyja neve: Csörgő Zsófia 
Lakcím: 1185 Budapest, Fráter Lóránd utca 50. 

Az ügyvezető megbízatás határozott időre, 2013. július havának 31. napjáig szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. augusztus l. 
A megbízatás lejárta: 2013. július havának 31. napja 

Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetőleg az Egyedüli tag hozzájárulása nélkül: 

a) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem 
szerezhet Társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató 
más gazdálkodó szervezetben, 

b) nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más 
gazdálkodó szervezetben, és nem lehet magasabb vezető állású és vezető beosztású 
közalkalmazott 

c) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 
gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 

d) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő 
bizottság tagjává nem választható meg. 

Az Egyedüli tag az ügyvezetővel szemben az a)-d) pontokban foglalt szabályok megszegésével a 
Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven 
belül érvényesítheti. 

Ügyvezető kijelenti, hogy a Gt.-ben, és az Ectv.-ben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi 
körülmények vele szemben egyike sem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos 
jogszabályok előírásainak megfelelően, elfogadja. 

Az ügyvezető ismételten is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az 
Egyedüli tag gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az Egyedüli tag határozata szükséges. 

Az ügyvezető kötelezettségei: 
a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az 

Egyedüli tag határozatai által megszabott keretek között. 
b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok 

előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság 
dolgozóira átruházhatja. 

c) Vezeti a tagjegyzéket A tagjegyzékben fel kell tüntetni: 
- az Egyedüli tag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétét, 
- az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint 

a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését, 
- a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az 

üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását. 
d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 
e) A Társaság vagyonmédegén ek, vagyonkimutatásának elkészítése és az Egyedüli tag elé 

terjesztése. 
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f) Az Egyedüli tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az 
Egyedüli tag részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. 

g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett 
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más 
adatoknak a cégbírósági bejelentése. 

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Egyedüli tag gyakorolja. Az ügyvezető díjazásáról 
az Egyedüli tag dönt. 

Az ügyvezető köteles az Egyedüli tag által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, 
mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya. 

Az ügyvezető köteles az Egyedüli tag által hozott olyan döntéseket, amelyek jogokat és 
kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) 
érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai 
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy 
köteles ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként valamely országos 
sajtó útján is nyilvánosságra hozni. 

Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 
való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. 

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

Ha a Társaságnak nem marad ügyvezetője, úgy - a Gt. rendelkezései alapján az Egyedüli tag 
jogosult új ügyvezetőt kijelölni. 

10. A felügyelő bizottság 

A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Egyedüli 
tag 4 (négy) évre jelöli ki. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Egyedüli tag, 
a 2315/2010. (X. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával2010. október 21-től a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 
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megválasztotta Gerstenbrein Györgyöt (anyja neve: Scheiling Erzsébet, lakcíme: 1106 Budapest, 
Pesti G. u. 37.) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Egyedüli tag, 
a 2316/2010. (X. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával201 0. október 21-től a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 
megválasztotta Melega Kálmánt (anyja neve: Török Gizella, lakcíme: 1107 Budapest, Kékvirág 
utca 8.). 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Egyedüli tag, 
a 2317/2010. (X. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával2010. október 21-től a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 
megválasztotta Farkas Gábort (anyja neve: Zala Terézia Erzsébet, lakcíme: 1108 Budapest, Hang 
utca 10. IL emelet ll.). 

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt 
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban 
tájékoztatni köteles. 

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga 
állapítja meg. 

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

- Egyedüli tagi döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
az Alapító Okiratba, illetve a Társaság Egyedüli tagjának határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a Társaság vagy az Egyedüli tag érdekeit. 

- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint 
minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik. 

- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban "Sztv.") 
szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Egyedüli tag részére. 

- Kezdeményezheti az Egyedüli tag által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető 

tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a 
Társaságot képviselhetné. 

- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. 
- Ellenőrzi a vagyonrnérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket 
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 

Társaság munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba. 

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arrólszerez tudomást, hogy 
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a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a 
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatj a, illetve 
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti 
a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő 
bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

A felügyelő bizottság működése: 

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. 

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van; határozatát 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
felügyelő bizottság tagját e minőségében a közhasznú Társaság Egyedüli tagja, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. 

A felügyelő bizottság legalább negyedévente, egyebekben szükség szerint tart ülést. A felügyelő 
bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél 
megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 
harminc napon belüli időpontra történő összehívásáróL Ha az elnök a kérelemnek nem tesz 
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Egyedüli tag 
hagy jóvá. 

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni, és döntést kémi az 
Egyedüli tagtól. 

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés 
megszegését észleli, köteles haladéktalanul döntést kémi a Társaság Egyedüli tagjától. 
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11. A könyvvizsgáló 

A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége 
ellenőrzésére az Egyedüli tag könyvvizsgálót jelöl ki. 

A társaság könyvvizsgálóként a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilvántartási száma: 001671, adószáma: 
11966461-2-41) könyvvizsgálót választotta. A társaság képviseletében a felelős könyvvizsgáló 
Varga Eszter Ágnes. 

A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel. 

A könyvvizsgáló újraválasztható. 
A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a Társaság ügyvezetése köt 
szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. 

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőj ét, 
illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére 
csak a Társaság Egyedüli tagja határozatajóváhagyásával kerülhet sor. 

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. 

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik: 
- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 

jogszabályszerűségét 

Köteles megvizsgálni a Társaság Egyedüli tagja elé terjesztett minden lényeges üzleti 
jelentést, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 
Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit. 

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 

A felügyelő bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti 
ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen 
indokolt esetben utasítható vissza. 

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét 
vonja maga után, köteles a Társaság Egyedüli tagjának döntését kémi. 

Ha a Társaság Egyedüli tagja a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 
könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 
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Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás: 
- a Társaság Egyedüli tagjának döntése alapján, visszahívással, 

a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, 
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés 

felmondásávaL 

A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok 

A vezető tisztségviselőre és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét 
képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokat a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
Cégközlöny című hivatalos lapban kell közzétenni. 

A Társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a 
könyvvizsgálót az Egyedüli tag az Alapító Okiratban jelöli ki. 

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A 
jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Egyedüli tag által hozott határozatok, illetve 
ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog 
szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 
a) a megbízás időtartamának lejártával, 
b) visszahívással, 
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
d) lemondással, 
e) elhalálozássaL 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Egyedüli tagja az új vezető tisztségviselő 

megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető 
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 

A vezető tisztségviselő jogviszonyára-ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja 
el- a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak. 
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13. Összeférhetetlenségi szabályok: 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt 
- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó
és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságjelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette, illetőleg törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő 
bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §b) pontja], továbbá a közhasznú 
Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára 
(részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem 
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a 
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 41. § (4) bekezdésben megjelölt szerződésben 
foglalt feladatait. 

Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat IS 

megállapíthat 
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14. A cégjegyzés 

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a 
cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult 
személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 

15. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után az Egyedüli tagot 
csak a társaságnak a megszűnéskori saját tőke összege illeti meg, legfeljebb az egyedüli tag 
vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az 
Alapító Okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Jogutód nélküli megszűnés esetén a 
Társaság vagyonát - hitelezőinek kielégítése után - hasonló tevékenységi kört folytató kőbányai 
non-profit szervezetnek adja át. 

16. Egyéb rendelkezések 

Az Alapító Okirat módosítása 

Az Alapító Okirat módosításához az Egyedüli tag határozata szükséges. 

Az Egyedüli tagnak az Alapító Okiratban foglalt kötelezettségi növeléséhez, új kötelezettségek 
megállapításához a tag személyében történt változás esetén, illetőleg külön jogainak 
korlátozásához az Egyedüli tag határozata szükséges. 

A Társaság megszűnése 

A Társaság megszűnik, ha 

a) elhatározzajogutód nélküli megszűnését, 
b) más közhasznú Társasággal egyesül, vagy több közhasznú Társasággá válik szét, 
c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 
d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Egyedüli tag határozata szükséges. 
A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően- a közhasznú Társaságra 
vonatkozó külön szabályok szerint- kerülhet sor. 

A közhasznú Társaság gazdasági Társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú Társasággal 
egyesülhet, illetve csak közhasznú Társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra 
a gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

A Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más közhasznú Társasággal, 
illetve szétválásáról hozott döntés az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság egyedüli tagja részére a 
tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétje alapításkori értéke adható ki, az ezt 
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meghaladóan megmaradó vagyont az Egyedüli tag, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat kötelező szociális foglalkoztatási és kerületgondooksági feladatait ellátó 
intézményeire kell fordítani. 

V egyes rendelkezések 

A Társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemelésével illetve az Alapító 
Okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a Társaság viseli. 

A Társaság Egyedüli tagja kijelenti, hogy a 1.6. pontban írt tevékenységi kör gyakorlásához 
szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik. 

Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait 
rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni. 

A közhasznú Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni. 

Amennyiben a közhasznú Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles 
befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből 
származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, 
közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. 

A befektetési szabályzat elfogadása az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény ("Gt."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ("Ptk."), az 
egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (,,Ectv. ''), valamint a közhasznú szervezetekre 
vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt esetekben a Cégközlönyben 
kell közzétenni. 

Budapest, 2012. április" ... ". 

Az egyedüli tag képviselője aláírása: 

Kovács Róbert, polgármester 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Budapest, 2012. április" ... ". 

Ellen jegyzem: 



ALAPÍTÓ OKIRAT, 

amdy abból a célhol került elfogadásra, az 1, pontban {a 
továbbiakban .,Egyedüli tag") ;; tarsasagokról szó16 2006. ev1 

közhaszn:l szervezetdm5l 1997. CLVL 
ít:J\cedelemszerzesrc idmyul6 tevékenység 
társaságot alapítson, és :12 állarnháztü.rtásról ;;z ú ló 199::. évi Js."X};.\ 'TH. 

a1apián kiielölje a Szod:ílis Foglalkoztató, num 
költségvetési :;:t:erv, feladittai cllatúsáru1k jogurodíakénL 

A !ludapest F{:)vliros X. kerület Kt'ibányai Önko.rrnányzar Képvisdótestülete, mim 
KOKERT Kőbányai Non-profit Kőzhzsznú Korlátolt Fddósségií 

füglalt .AJapit6 Okiratát ~ a köztuL'lídonban álló f'!t''"'''""'"Y 
mú.l;:ödéséról 2009, CX.,'{IL Tótvénv 4 ~.-ának bekezdese f' Z. 

Bp. Fóv. X. ker. Önlc határozanival j6virmg1·ta. 

1. A Társaság egyedüli tagja 

Budapest Födros X. Kerillet Kőbányai Önkormányzat 

Kénviselette joh',osult neve: Róbert polgármester 
Szá:hdve: 1102 Budapest. Szent Lu-ls:d6 tér 29,'~ ' ,, 

2. A tátsasag neve, székhelye, telepbdyc1 fióktelepe 

2.1. A t:irsaság cét,rneve: KŐKERT Kőbányai Keriiletgondnoksági és Településüzemeltetési 
Non-profit Közhasm.ú Korlátolt Felelősségű Társaság; 

A rársaság rövidirett cégneve KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

2.2. 1\ társaság székhelye: 1107 Budapest, n. L H.rsz.: 3831 

3. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 

A Társaság célja! költseg-hatékony felépítesben a Budapt:$t Főváros X. Keriílcr Kőbányai 
Önkom1&nyzat a szociális foglalkoztncis, a kerületgondnoksági és rdepfuésüu:mdtetési '""''"'"''""""· 
biztositása feílcFztése a helyi ónkorm:inn:atokról évi L'\V. törvény ("Öt:v.") 8. 
(2) bekezdése é;tdmében. . · 



A) Cél szerinti közhasznú tevékenységek az 1997. é'l.ri CL\71. törvény 26. §-ának c) pontja 
alapján: 

kömycze1Tédden:t, 
(17.) rebabilitádós foglolkoztad&, 
(1 munkaerópiacon hátrn1ryos htlyzetú rétegek ké:rnt:sének., 
ideértve a n:mnlmerő-kölcsöaz:esr is . C$ a kRpcsolód6 szc>lw•lta 

T:irs:~dalorm:udományi, human kut:ttiis, 
rvftmkakűz:vetité:; 

!\!unkaeró-kölc~ónzés 

emberieróforra\H:lliítis,- gazdálkndas 
a. s. cgveb 

Oktatást klei;res:~itö 

elósegíté~e · 

B) A ki1zbasmú tevékenységeket segitő üzleti tevékenységek a TEÁOR 2008' ettelm éhen: 

Egyéb, nem tettileszrése 
Egyéb évcló ttm1esztése 
Titwl6 faten:nék gyártxisa 

parafatcrrnék, .fonottáru 
C,_,f,CIVC~ bulladék 

Szermyez(idesmentesítés. 
P.Q'Veb m.n.s. énüé~ ~./ ~-
Bontás 
Építési terület elcYkést:ité~e 
Raktira us, 

hulladékkezelés 

Szárazföleli szállitAst kiegészítő szolg:ilt~mit: 
Rakománykezdés 

Snj:h rolajdonú, bérelt ingatlan bérbeadasa, lízerndtetéso; 
Ingatl:mb:zelé~ 

Egyéb embcrierőforr:á.s-dlátás, -gazdálkm:his 
Si!emélvbiztonsigi tevé.l;,envs...:a 

" r." ,.. --:s 
J?izronságí rendszer szolgáltatis 
Epitményűzemdteté:s 
Altalino~ epulcttakaritás 

épillet-, 5pari taktricis 
Egyéb takarítá~ 
Zöld terület-kezdés 
Összetett adinin!sztrativ szolg.iltat:1s 
TdeforJnfonTlftd(J 
Csomagolás 
M.n.s. egyéb r-"t:''"'""'.t".n,,_, 
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C) A Társaság alaptevékenysége 

/iz Egyedűli rag tt:~domással bir sr:ól, a bejegrzen TEi~OR belül 
hatósági engedélyhez kot()tt tevéketlység csak az err(: vonarkn;;:6 kúlön t:ng<:délv birtokában kezdheti 
!11t;'g eS gyakorolhatÓ, <i bt:jegyzési d)áráS al.att engede!ykotdet fl'\'t">ll•nVsf'O 

,-'\ kükm cngt:délyt ant1ak megszerzését 
szabályszerlieD he kell jek~n!en.í a u:,gu.rru;:;<LJsoJa. 

311 U2pon be.lúl és közzététel v-éget 

A közvetlen politikai 
anyagi támog:nást nem nyújt 

4. A Társaság működésének időtartama 

/\ Tv.xsnság időtartama: határozatlan 

.<\ T :ítsaság 
dót2rsaságként 

nem 

kezdi meg 

J\ Társallag az J\lapít6 Okitat dlenjeg-yzésétr:íl kezdve tm.íködik ;l 

cégbejegyzéséig, Ez alatt az idót:a,rrnm m<1n: :rz dónirsa$ág Egyedlili ragjának személyében változás 
nem köw:tkezhet be, az i\Japftó Okirat módosítá::ára - a Cégbíróság hii.'1yp6tlásra to:rreno 
teljesítesének Icivétdével - nem kerülhet Sot, jogutod nelki.íli vagy stalakclás nem 
határozható eL 

Az dócirsa$ágra a letrehozni Jci,~nt társaságra i.rán;radő szabilyokat kell alkalmazni azzal az 
hogy 

a.) tagjainak személyében • a. rörvény álral kbtdezóként előírt eseteket kivéve - változás nem 
kö;retlcezhct be, 

b,) az Alapit~; Okirat móciosítására - n cégbírC.ság hi-irrypótlásra felhivisa tdiesítesém:k 
kinhelével-nem kerülh"r sor, 

c) nem kezdeményczhet<'i a kizárás;{ra irányuló per, 
d.) hstósági engedélyhez kötött :en:'kenységet ne·m végezhet, 
e.) jogutód nélküli megszúnés, társ:.tsági forrna\"iÜtás, egyesillés nem hacirozhat6 

d, . 
[) gazdastí.gi :tbb:an tagként nem veher része 



Egyéb rendelkezések: 

hogy n 
te;,reJter•vst"tT,el folytat; továbbií ....... ~.~~"-'" 

íclen szerzi•dés és gazdálkod:i.sinak legfontosabb adatait 
éYeme iiz sujtó 6rj~n, a Népszabadság dmú nnpilapban. és a Bud>lpesl f'..5viros X. 
Ker6let Kób<1nyai Önkonnányz:u o:aj;{t honlapJ tk h; nyilvánosstig·ra 
A Társnság a Buclupest X kerület Kz)bán;rai 
núnden évben rniíj\.l$ 31-íg bezárólag elkészít) és 
.gazdií1kodftsának beszát'l1olr}j;1t 

1\z üzlf'ti év ll naptári azomJiL A els6 üzleti 
kczdódötr 200ft december havának 3 L napFhg trm. Ezt L-r.. •• ,.,.,; ... ,., 

üzleti év ttZ ·""·~o···~.r. a gazdálkod:isá:ró] a a 
BudapeH X kerület K6Mnyai Önkorm:irryzat Kepvisdote~tületl!' számára a 
gazdálkodás eredrriényérói vagyonkimtttnuhn készít. 

:\ Társaság kótdes a cél szerinci tevékenv!'eaéb61. illei-ve vállalkozási 
beveteleit i~" r:ifo:rdítá!i?.it dkülönitetten n;·:iJv~martnni, egyebekben a 

kell :JkalrnaznL 

A Társaság a gazdálkodása során elért 
mcglmt:irozott fo.rditja 

fel, í17t HZ :nem 

:\ l~udapest F':ivaros X. kenilet Kőbányai t Jt··~:n,rn1 
tartozi.!,; annak eldöntése, H keletkezett nveu:se·get 
közhaszm1 

5. A Társaság tör~:stó'kéje 

A tz\rsa$<Íg tórzstéikéje: 64.000.000.· 
k~szpénzbó1 áR azaz a 100 

amely 

A tórzsbetér bdizetése 

Okiratl'iban 

Egyediili tag rendd.kezik, hot,ry törzsbetétet az /üapitó Okinn aláírásakor dltelyczi a Társ:ts:íg 
nevére nyitandó bankszárnlán, amellyel azr a rendelkezésere bt.csárja. 

A tagöt egyéb vagyon.i ettékű S20l~áltatás Dem teheti, ah Egyeddll az 
póclisára pÓtbeftZe~tsre nem kótelezheto. 



6. Ü:detrész 

.. \z űzletrészr felosztani 
leheL 

Az i:izlct:rész ~ Társaság az Egyedüli t'k)zctc.s hou~'\jftrt:Hsival , 
tcrvilbbi tag,~?•:Ü, tagokictal bőYül "' szahadon útmhhb\tó. 

kivülálló brm.adlk szcm61vre csak akkor lehet átnJh;iznL 

torzsbethét l~S ha az Egvedüii 
,,,. ..... n ... n,,.. •. , - az 

később 

ragot, az Egyediili tag által kijelölt szt:n:1d)'t - ebben a 
átmházni dcids:írlási illeti meg. A iizktrészér m:m 

meg. 

Htl az üzletrészr a töt7:sti)kén fdill.i vagyonból, az üzletrészek legfeljebb 
mértékben - a mebrvá:>:ímlja, :'tzt a rgy éven 

avr a tag-:1knak - tör?.sbetétdk nninyában - térítés né1l..'iil át kd1 adni. illetve a 
után a 16rzsr6ke leszállids szabály<ttnak alkalm:tzá,;iíval be: kell Y(Htni. E azonban kizárólag 
akkor ;tlk;Ünwzható, h:a a Tár;;;asilgnak legalább két t·ag\a van. 

hararozl'!tmJ 

;\ ti1rznókt~ fdem1.:lése fószah:ilv sz.erint új ti\rzsbeti:ti'ek) törtéu:k. Az új !t)rzsbetét 

kíz:.írólng pénzbeli betétból álllwt. . 

A tö.r.zsttSkc csnk akkor <:nldhettí fel, ha ar. Egyl~{h..llí. a kor..\bbi 
bcüzettc . 

. \ tótzstőke fdemelt':se dóti bejegyzdt tngnak az úí t()rz;;betetek - a fe1t~mele:;t 
kimondó hat~nnar meghozat::thítól számíron hanninc napon - d~tibbscgi jog-a van, /\ tng r;: 

jog:Í.t- az Alanitt'J Okirat rcmielkt:2C$C hi.lnvában - tÜrLsbert~tí: ararwáb;m grakorolhttt)tL 
"<u• <X O •' "''' 

i Lt a tag ;1 rnegadott hat:íridtln bdül nem élt az ds6bbségi jogával, 111 \11 ti}rz-;.;bctér<·k n1,CV!~Z<crzes,ere 
az Altala kiidölr személyek, ennek l1il'inyáh:m b:lrkí jogostilt. 



közoklt·ntbr, v;;tt"ry tclit"'i< :\ t.órzst6kc fdemdésévcl 
erei Ú mngúnokinu ba foglalt 
mcl1ékszolg~iltat;\:-okat 

renddkezc;:;cit tmtgára 

új 
nvi!atkozat szi.ikség~~l'. 

ki kdl jelcnn:nL 

meg kdi jd()ln.i a 
nyilarknzattcvó n Abpftl'l Okirat 

:\ m&~>dj:\r;!. 

i:·rré~kdi:s.:re és :;zolg:iilt:Hii~~ra~ rnvibb:í 
" fckmeli:seYd 

logkbn:tkezménydn:, Yn brnint a betét 
rag 
vonztkozó:m is alka!rnazni kdl. 

i\ r~ír:zstúke SOU.OCitJ FtrJ;1L azaz nem sz:iJlftható k. :\ 

a t;jrzsbcti·t h:iiny;nh1nak 
ossz<~::re nem l{>her kevesebb HlO OOO 

kgkisebb 

az Egyedüh tagnak viss:mfizetest csak ::1 leszállitásnak a cégit•gyzékbt• 

;,.!tŰn szabad rdjcsltem. 

7. A nyereség felosztisa 

jc11e~"id fu l p.athat, ,.",·r·t:''''". s•ee;4;:m:>t 

vag_vonár gy;trapítja. 

A raggyillé:m~ HZ EgveJüli tag nevében djáró 

az Egvedüli tag iíhal mcghat;)wzott ~Y:;thályok s?erint erre '<.,,.t ., ' ,, 

Azlsgyedüli h"iz<i.rólagol' l1:Jtá~kür:ébe 
a) ll 1'Únwil·eh surinti 
b) vaiú hozz:1j:irulá:,; és az ü;det:rész bevümisún<lk n'.-'''"' 

c) a tag kiz::l.risának kt:zdeménp::r:éséníl való h:mirozilt, 
d) •1 mag:1hoz vont Uz:letrész r~tgnk áhaií megvasirh'ísiinak dhatnrü:Ósa, 
t~) JZ ügyvezcr<)~ mint vezet6 IJS:I{Séf:,l'\'i:'eJ(j J'hily:izati Ú!On 

un.u·'"''"'"'"'· premizál:i~anak rnegalbpftás:!.. a munkiHt~ttúi 1ngok YY<al'.ln<>:;t1'il 

X. kerület .KóbJÍnvni ÖnkorrnJÍnvzm l(épvi~dóte:>üi:lete, mi.nt 
2U 10. (X. 2 L) sz. Bp. r:r.v. X. ker. Kr1l;. Önk.l;at:imz:~tl, 

t) a fdügydí) bi:u>rtság t:1gí:únak tnc~<Viilasztása. Yissi:ahh·ása i:$ ilijazá:;uk 
g) n khnyvnzsgii1ó felmcmti-se, ós tis:rtdetdíjának n1cgállapita:m, 

s..zer;<7H.li.:;: megkötésének jóváhagpísrt, a :;;q:1t ragjávaL 
ann;1k ki)?.di llo:zzáttutozój:ival (Ptk. 685 b) pom) köt. 

il :1nwlv{:t a a rár:-::1dalmi k:''ízös 
kidégitéséúr fdd0s kot a kozhasznú rcvékcnység tnlvr·"t''"'~'n" 

j) i:s fdügydt) bizou::úgi dli:n kl1rtét:itési "'"'"'""" 
k) a jnf!tttúd nélküh dhat;tror:'ísa, 

l) a7 .\bpiró Okírar. m6du~ú:ísa. 



n) ~~ 

>én~s bcsziimoló i6v:ibagya~:::.. 
a>r en·dmbw 

q) n üzletmeaetet mej::haladó ki. •' Y4<>'N'th"''"'" 

r) 4 T;irsa~:ig hirelfdvi·tdér61 döntés 
és :1:z íizletn'~:; ú·tékr~ité:; t.árgyáh;m 

vagy az Abpiró Ok.ir;'lt a7 

tag évente 
E.gycdüll tag tnindcnkm:i 
s?erint jogi képvisdőíe) v:mrmk 
kérnti~dőteRtöh~n hanimzartnl d,')nthet, nmdvet 
a):'mlott tl:rtivevénves lt:·velben . 
dnókéf.(•l. :z\7 Egyedilli rag kbJvtsd•Ól<: 

t:bbcn m" esethen 
d1üJkéveL 

~ h) pont), 

nl!)! ntentcsüL vag:v a .J 
ilkrve a megkótcndó jogu5r;.<lc1bcn 

A b) pnnr esetében nem d<)nynck a Túrsas~~~ cél·'"""' .... "" 
rncgkótés nélküi ígényb<· vehet(, nem ,...,,,_.,,,.,.,, 
io~:-,n·iszony alapján ny{;jmrr . .az Alapító Okíntnak mq~íddt> 

k<:t<:tebcn a b:írkí ;Íltul 
ilt;ll tagjának. fl 

;;z t )lg:í1t:J t:ís. 

J\ pont abpján kötútt f<JUCNC:I\ nyil'dBí}S:Jk, J'l,(lkbü b;íttndy Cf'U\tCtJ S7Cf11eil:' l:wtddnthet. /\ 

'I:irsa~~ig és az F.~yedüH tng küzött 

pontiában i.rt:.~knr: 

m,g :r(igntt, :1 b;it:ÍrozarFÍ nvilv;lnmak. azokat b;írki megtcktnrhdi 
n'n1k6di·~évd, s:wlgáltatA;i m6dj:ivnl. beszámolói 

kapcso1atm,:m a nvihr·.inosság(•t bizrosír)~1, e~yrészt a 
(kózzc·tétdi mtis:·~nt a jden 
iclviltig< :~it2s 
nyild.nos!'ág u 
országos sajt() ú*h:; lTlegjdenterett. k6:dcmenybcn 



;\z eveme k<'tdczl'> 
rent.idkt·zél'ddbcn 
tb(~tekU:né~t:t 

c\ a 
l 

c. 

kilh:;égvctési llZ dh~ü<Jnitt·u 
a kisebbségi rdcpülési {mkorm:ínyzattóL a 

és mindezck ~=·"""''~"···· 

m·•·f<>•lnH-.>l· nníjtOti ÍUft2!liíiiOk i:rtékét, illet\'(~ ""''n"Vt''L 

t:a.rtnlmi 

9. Az ügyvezető 

;\ Társaság il~yeinck Jntéxé::H~t az Egyedüli rag al tal határozol t 
Egyedüti mg renddkezik, hr;gy a Tarsaságnak 

Az mín;?ltjtt a 
Egn:::dúh tag 

nézve 11 '1 Llnigoróir:1 áuuházhatia. 

J\ Budape&t I·{\vaw:- X. Kt~rülct Ktibányai Önkorrnányzat ki:pvii>dlítcstük:tc ~ 1 

sztmn1 hat:áto7at:. endm{bct1 

!'\:(·;•: Banez SAndor 
.\nyjn .neve: ZsbHa 
Lakdm 1185 Bndapest. Fr;itct Lódm.turea 50. 

Az üg~\T:tt•t6 lTH~ghiz;H:is har.ámzott id6rc. 2013. iúlius h<t\'rul•1k JL 
.:\ megbizatás kezd/í id6pomjs; 2008. :mgus?m:> 111 . 
i\ nwgbi:rat:l;; lt:júrta: 20 U. július hav~hlAk 3 L n<tpía 

a) :1 nyilvánosan múk(idí) 
r6$ze:-cdcst a 

hazdálkotló 

nélkül: 

KT 



c) 

Az Egyeduli az 

T:irsa.F~gnak okozort 
bdül ervétwcsithdi. 

i\7 ügyn::retó ismétellen l!\ Az fden ;1 munkáltntóí jogokat az E~'\.:·düli tag 

Az '''"'''""''''' az Egyedüli t;n~ hataroz;;ta "z'""""'·w' 

b) 
Az 
ittrullih~ hal] lL 

c) \/ czcti a A tagiq.;yzékbcn fd kdl tilnt<·tnl: 
az Egveduli nevét 
az /\lapító Okiratnak az 
a rag()k 

d) Gondo:;kodik :1 ör:h-ti kónyvdnc-k 
e) :\ 'f'ár:-:a>:ág \':lj:.':\unmerkgének, \'a~wcmkimut:~lásánnk 

tencszté~t'. 
f) "\:t EgyedCili t:1g kéré~::n· a ügydról fdvililg•.l"id,;t ad. 

rb.té:re a 'l üzkri könv\·eibe és inH:liba betekimest 
g; A aJ:tphásának, az Alapit/J Okir;u tní'•do:;ítisánnk, a cégjt~fo,'JZék1x: 

jpgnknak, tényeknek és adatokmtk \'nlatuim törvi'twben el61rt más 

::u:latoknnk t! bcklent(:se. 

A:>: ü~•yvczen) ü:ktl a mun!dJtatói jogokar :u Egvctiilli tag 

Eb,rynlüli rag döm. 

Ar kflTde~ az 1!.~\'<:düli tag ,Ura1 hozott düntésck nvilvúnt;;mh:;Ít nanrakészcn 
0· . ... rv 

nyikiínturt;hbt')l mqz;íllapíthrttó a r:uLlhm, e" 

az 



".\z az Egyedüh mg áltd olv:m cs 
r«t'• .• ..,.l,·rt· ~lh;nítnnak illctw hartn;hlik s:-:cm{+;t {bclccríve a hat.úsiicoknt tcinthetnck, 

a dimtés meghoz;;nald.ról számított R n~tpon fr~ishan: ai3n1ntt '· feladva az 

érintertnek is mc!J.kűldenL 

a hatiJyos JOí!,SZabá1ynk FZ!:'rlnl l1k."ft1 lCt\J.!l\W;:cUJ 

jutásától ~z:imítntt 8 bdül közlemenvkí·m ,-aJamdy ls 

an<.IO.t<lHJI:i:i hozni. 

,>\z k6tde"; gom.luskodní a iratokba való 

herdümt\sroL ilh:l'·c Celviiágosításr adnL 

iránti igi·nrt (kérdmc:t) .írásban keD az 

Az b:inndv 
tratbctekintés t habdéktalil n ul; 
;;zcrinri hatácidobcn, iikt:ve 

l !a a Társaságnak nem mnr;~d1 
tag jogof:ult új 

10. A felügyd6 bizutts1tg 

;\ 3 (hirrom• ragból állt) 

(né&')') évrt: jdi)li h 

/\ 

A Hudancft 
' 2315/201\l (X 21.) :>7. Rp. 

Kt~bnuyai Nonprofit Kóz1msznú I<orlittdt 
mcgdh<f:Ztuna GL·rstenhrdn Gn:irg,yór 
G.~.L:n 

sze;;,• ragy 
ar irathetckinté:c:t rörttcnt mcg:ilhpPdas 

határozat által d6irt h::rt"Áritlt'ihcn tcheshcnL 

mekból mcg:illapírható a 

-a Gt. 

Fc!elélsségú 
neve: Schdling lirz:;t·bct. 

Hízottságinak 
ll (!6 Bm:ian<...--st, Pc'i>t:Í 

' 

A Budapc:->! r:őv:íro;; X. k<.Tük:t kobánvai Önkormám·zrtt Két)visdiítestüictt·. mint EgyedGli u 
23!6/:!ÖHI. (X. 21 ,;z. Bp. F,)v. X. ker. K6b. ()nk. h;~tirozatiivru 2ll1íL oktt~1btr 21-ti>l~~l KÓKERT 

I(i)bányni Non-pr()fir Közha!>?nú KtJrlinc•lt :Fddcísségu Társaság Fdügyd6 tagj~vá 
mc},n,•a!asztntt:l l\k.lcga Kittmánt (unyjn nt?Y<:: Tór('Jk Girclla, lakdme:ll07 Budapest, uJca 

~\ Ihldap.:s! Fi1vúro:; X kcriikt ()nkorrnnnvzat Kep'7isd6tc~tüktc, mim 
2317/20 Hi. (X. 2 L) sz. Bp. FDv. X. ":cr. K/ílL Ünk h;l tam?;ttiíval 201CL ok:túher 21 

Nm:~prol~}t Kö?ha~?.nú. Knrliírnlt Fdih~vd6 
mqr·::ila'5rtotta l;:1rk;t~ G ú bort (2nyja neve: T::..r?l:'6bcr, lnkcim~:· ll !18 Hmbpe~l, H;mg utca 

Hl lL cmci.et l L.L 



1 i 

,\ bizousagí t:o<gJo;á új nzcnüt 

n:lpüu bdül nok<H a 
köteles. 

A fdugyeh) bizottság 
me~ 

szcrint maga áJlapüia 

;;zerint az 
tagiának h;uárox:n:ulm ""''"''·"" 

tagi 
,\bpitú Okiratba, illetve a 
,.,,rn a va,trv 112 !Igycdüli 

rncg;dzsg:ilni a T:írsasúg 
nunden oiyan 

vahum:nnyi 
'" '""'',.., tng,1!;yú:lé:sc:nJ.:k 

valarnint 

vonatkozik 
(il tnníbbiakban 

fdhas,;milátcitról az 'Ef,'J'edüli 
:iltal hozott hatimnnt bu:·os·av1 

ha a 

ti"zbér,.·isdoie kenkmi;nyez.i élit <l mncs 
]'ftrsas<Ígut 
Ellcm)rú a T;írsaság müküdéset é;; g;1zdálkodásáL 

FZllenttrzl a 

rn un.ktrcálLJóí tól. 
l\k·~viz:<gáll1<ttia, í1kH)h:g hcrd:.illthcr n 

A felügyeVi az imézkcdésre Jogostdt szervt't túiékozratni. t'~ antlak 

kczde~ényt~zni. h:.! an:ól szcrcz rudon>;Íst, 

::t) ;, Társaság n:\'íködi::;'' olyan íog:szabálv:<.érté:- a enld:cit ~úlvosan 
sérh·; e~<~mény (mulaszu:i~) törtl·m, ;;rndym:k megszüntctése Y:tgy küverkczményeinck dh:{ritáFa, 
illetn~ t·nyhl!cl"c :tz inró7;kedésn: jc•g\>"-nh szt'n' J.őntt~sét teszi i\7.ul<·.;eaes:'t•": 

llalndéktalanul értesiteni a fdügydetcl dhitó sze-v<·t. a:< arr:! jngo~uit sztrv a 
múködés lw1yrdllítá:<a énkkdJt'n m':til tesz! meg. 

/\ • hizorts:1g egyes cllen6rzési ft:ladrrtnk 
cllcn()rzésr állandó icllegj.td ts megoszthatja t<l?,:jai kiizi)tL Az 

felügyelő bizottsági scm :tzt a hogy at 

clleni~rú~i f(~bdntkör6be i~ kitct\c;sszc. 



tc~tilletki'm 

akkor 

:\ mgia1 
bi7ot;;;:íg 1ag!át c .minr'}f'égébt-ll 

12 

mnt~R 

incn-e 

bizo!ts:1g lcgaHbb egyebekben szcrint tan ülést. I\ fdügyd6 
ülésdt a? clnök hívja ö;;szc i:s ve?cti Az ülés -·· az nk cs a ci:l nv:g/t~lólésévd -· 

bizotts~g b>'írmdy ki:·rhcd ;~z dnfikti:íl. 
napon bcli.íl kőtel.es intézkedni :t bizott::.(tg ~,.,~,,.,,,,L, banninc napm< belüli 

l-1a az clnc.)k a kéreletnnek nt:m res? az 

i\ fdügyd6 m:lgil :í1bpitja meg, amelvet az 

I h a fdügyd6 bimtts:1g tagjainak 
vagy nmc:>, az Ösitrdlt\~ja, a 
működésénck hdyreiiiHrása érdekébt:n 

a közlm"znú 
halarléktaLmul dönté:>t kérni a 

U. A köt:ryvvizsgáiú 

i\ Tarsaságnak a s;d.rrwitd.i törveny :,zc.rum bcj:7iltnn1úja 

dlenóru~si:re a?: Egy.n.lüli. kr:•nyvvízsgaiór )dól kL 

kiín)Tvízsgah\ként a TRtASZ.AUDrr 
.1037 Budapest, Juta~ lL 5..j,, 01KYK nyilv. 

választotta. 1\ titnasitg képvisdetébt~n a fddc)s kc:.nyvvh~galó \'arga E9ter 

:\ kónyvvizsg;il<) a üzleti ügycin~il :-;zt·rz.t:tt üzleti arokkén! 
a Vl.ltl~1tkl lZ Ó jogszabillyokban, íl:letn: z 

mcgh:mí.rozmt fdel6ssé:g1 szabályok felel. 

A könrvvizsg:cilóval, mtgvahls:mí;:;:i.t követően. a 

polgári jog sz:tb~ílyai szt:rint, 



Ha á könyvvizsgáló gazdúlkodií szcrvczct, rm~g kdl jdölnic <at a 
muukav;.)liak,ját, aki A i~ fdelt''is. E 

tartozik: 
;;zimYÍteli törvény 

Köteles mcgvizs&~lni a Egyt•düll t:1gjr• dé terjeszren rninden J.;.,"", . .-,.,.~ 
rurta1ma7·r·, illetve mcgfdd c a jngszob:il)·i 

Bctekimht·t a Tflrsa.'<á}! kimyvdbc, a 
••~;'"~·'!<é munk~n·illaló!tól fdvilág<)s!tá"t 

;\kgviz~galhatia n T bnnk:,;?:án:;l:ijat, pénztánit, 

üzl.z~ti 

ezen 
A feliigyelő 
ülé:-d;;cn való 

csak külimöscn i.ndokolr 

esetb,:n umsíthmó visszn. 

mcgá!lapít}a, Uictve egyébkém tudon:ulst szcrcz 
mt':rtékű illet\'(,' 

lb J t;~:gja n által mcgkfviitH dóntésckd: nem hnzza n1cg, a 

k(:)l1Y\'YÍzSgaiÓ kötdeS tt:nJl :l t·i;t~:·•"<''Ü.I"~Ú;n! telúgyclctf't C'Jlat<:l CftCSlten!. 

!\kgsc?únik '' könyv' izsg;ilói 
a EgyedüH tagjimal{ di'!ntéf'c alnpi~n, 
a köm·vvÜ!:;t>alóva! ~zercvl6 idór,attam 

' ,.. ~ 

tÖr'·'ényb<·n s:zub~'ilyozon heitlhin'al, 
feln11 H'ldá:;~val. 

A ki.inyvvizsgáló a künyvvh;;J!,\li)ra vonatkozó i;igsz:~bá1yold;an, ilkrn: tt Po1g:i.ri 

Törvcnvkfn1yvben nwghatárn"A>tl e:zab:llyok az iranpdók 

12. A feliigyelő bizott.'>ágra és a könyvvizsgálóra vonatkozó k<Jzös szabályok 

.\ vczct6 tisztst:)!visdón· és 
jogük, ;&nyek (:" adatok ny:ildnosak, e~ a?.okar a 
birú:-::ági ci·gdjár:isrbl n .. cnddke::l:;-;t:\.nck rn.cgfddlít•n :1 

lapban kd! küz:ú:tenni. 



f\fcgnűnik ~1 VCZC!i.l 

:t) !dt'ttHtJat11inak 1clárri1Ya1~ 

b) 
C} 

d) !cmond:is>al, 
e} dhahíluzássaL 

k[z~\ró ok 

l ,j 

és a 
kHili ki. 

b.'inmknr lernondhaL 

;l a 
mu:zkt:d,:sck m<:gtétdében kötele::: ré!'zt vemH 

13. Összeférhctctlenségi szabályok; 

a) «Z Et;JTdüH 
h) a kfízba~zmi 

munknviszon:yban 
másk<:pp n<·m rcnddke:cik, 

c) <~ ~?~:rvezcx cél szt:rimí ;ntti'lrásábói részesül - J barkl 
igénybe nem pénzbdi szo!g<lltatái'nbt, éi 11 cir~adahrn s::>:&:rvczet 

jogviszony alapíán nyCtitnn, ci:l szn:imi 
d) a 2 Ai. L ponthan mcghntarn::.ort szunClyck 

a 

fll)ti·prnfit k6zh~;;znú 

tÍ:'ztsúgYiselójt: az a T.irsa~:ígnál röhiiu be - annak mcg,;zűntét 
tm:gdi''m) két fvben icgahibb egy é,·1g - vczer6 u;:,,<.t~<:u'~' ~1.1ndT az 

~zc~mw nem er.tyenlítNH· ki. 

,\ 
",;rervczctct cki:~cteH'Ii tájt:kozmmi anóL hogy ilyt:n 

is 

kórdcs valamennyi 
cg;yidciúleg rm1s szcrn:z.e1m~l 



Nem viihli!Ztbar(, ~tc''"'"""'"'' 
valarnint ezek hoz.zátarwzóia 

munkav:\llnlója e n:llnf'lki:p.ének 

a szcmé!yi a 
kiYi.H H g;Jzt'hilkndó ~zcrvczcr valarnennyi tagjár,t 

itll:iisú nnmkavállalt~1jitm is 

A kiinyvvizsg.ilatért fddt)s a Tút;;a,.;,g rcszere 
a gauLilkodó S?Tl"Vezet is c~:1k ald<or Liithat t•! 

<l 41 o § bckc7d0sbcn meg] d i :!t e•>-t•••'J•tv·!t•d 

14. A cégjegyzés 

.. \ ki:rwí::-detn: íogo~mlt J:zemélr joga í.iná.lló. A ,-,··u"'"''' 
glppd írt, düílT, df;nynrm•tt V'llf!Y nyomtalütt neve 

;ilml. hiteksitett ml1don öntillúan <1láirja. 

15. A társaság megsziínésc 

nelküli 
a megszttne:>kori 

hfmy;Hhhmk tcljc:;ilefkori érrúke 
renddk~:Úl>ei fordírja 
hnrlcz6inck kidégftcsc urim 
a dia 

'16. Egyéh rendelkczét>ek 

Egyediill tagnak az Abpír/• Okimtb;m fogL;lt 
rm:gálh1pításához ll rag személyében tört<-~nt v:Ur:ozás csctb.1, 
F.gycdüli h2tarozata 

nüvdé~éhe<~, úi 
kü!im jogainak 



J(, 

a) !•.lg'.Jtt~•J nélküli 
tnú~ kózhm;znú vagy tc'Jbb ki'•rh;l~Z11Ú válik 

r:) a rncgszf:intnck nyih·únirja, 
d) a fd,zim1<>hísl 

A me6>:JZÚnú:zének dhatároz.ásáhi.•z .u Egvcdüli ta~Z. 
J\ vagyonának '.. , 

vunatkf•J-:(J külün F.zabólvok 

A ít•gnróJ nc~!külí 
,:zetY;il:!sán';J hozott 

íog\JfÓQ nélkül t:f'Ctén ;1 t:gyc·düli tagja fCf.Zéf{' c1 Nl>'tPI''Dcc;;k 

kt'\vt:lc·)~;n csak a nlapfuh:knr.i t~rréke ki, az at 

az Egn:diili Budapc~t h}vnros keri.l1et Kőbányai <)nkorm:ínyzrtt 

fnglalko7ttmísi és k:crük·tgundnoksnu;i ídadntaü dh1ró forchrani 

A Trir:iasng EgyedüH tagja kijelenti hngy a !.A puntb:m Ír! t»•c•rt~'''": 

íogf'7ab::\lvi fdtétdckkd rtcnddkc;dk. 

Arncrmyiht•n a k(íf:has:mú. szcrn:zet küzhm>zm1 jogit11á:;;zt mq~s.zt'mik. 
rendezni. illerőleg a k()zszolgiltalli«i ered!) fcl;H:btait ülciacinyosan 

A ki.izhasznú útíin is lehet gyű]tt:ni. 

Amemwibt'!l n közhasz ru] szahad pénzt'szkózdr kl\ án) n 
szabiilyzatot <llkotni, és cm1.dz mqsfdch?cn eljárni, hogv ;t bdd.ztetésb6l 
sen1 \Jszrhatjrt fel a 'Eí.rsa:-<ág, kötdes azt s:u:rmu 
nwgvalósításán1 fordítani. 

Okin1t 

ercdrnén\·t 
cc liainak 



Hwbpesten. 2Pl t 

Boda pesten, 21l11, . nnpján 

1-, 
i 

2006" év1 IV. 
a kozhasznú 


