
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

_ljj__. számú előterjesztés 

a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közhasznú Szerződése módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai 
Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. között 2011. július 
ll. napján létrejött közhasznú szerződés módosítása a 2012. január l. napján bekövetkezett 
jogszabályváltozások miatt szükségessé vált. 

A Közhasznú Szerződés módosításának indoka: 

l. A Közhasznú Szerződés I. fejezete 3. pontja módosítására kizárólag 
jogszabályváltozás miatt kerül sor a 2012. január l. napján hatályba lépett új, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre (a továbbiakban: Ectv.) 
figyelemmel: 

"3. A Társaság köteles a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ectv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
előírásai értelmében ellátni." 

2. A Közhasznú Szerződés III. fejezete 8. pontja ugyanezen indok miatt kerül 
módosításra: 

"8. A Társaság - az Ectv. előírásainak megfelelően - az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni." 

3. A Közhasznú Szerződés III. fejezete ll. pontja az államháztartásról szóló új törvény 
hatálybalépésemiatt módosul: 

"ll. A Társaság köteles igazolást csatolni arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása 
nincsen az NA V -nál, az önkormányzati adóhatóságnáL Egyben jelen szerződés 
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében -
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vonatkozó 
rendelkezései értelmében - nevét, székhelyét, adószámát, társadalombiztosítási 
törzsszámát, folyószámlaszámát az Önkormányzat felhasználja, a lejárt köztartozások 
teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez 
a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt megkeresse." 



4. A Közhasznú Szerződés V. fejezete részben a jogi hivatkozások módosulása, részben 
a bírósági eljárási szabályok, részben a korábbi módosításokra való utalások miatt az 
l. és 2. pont módosul: 

"V. Egyéb rendelkezések 

l. Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az Áht., a Sztv., 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák 

2. Szerződő Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket békés úton rendezik, az esetleges 
jogviták elbírálására alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság 
eljárásának." 

Az előterjesztés 2. melléklete a jelenleg hatályos közhasznú szerződés. 

ll. liatásvizsgálat 

A módosítások elfogadásával a közhasznú szerződés megfelel a hatályos jogszabályi 
előírásoknak. A módosításoknak költségvetésre gyakorolt hatása nincs. 

III. A végrehajtás feltételei 

A közhasznú szerződés módosításának aláírását követően a Társaság közhasznú feladatai 
folyamatosan ellátásra kerülnek. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. március 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között 20 ll. július ll. napján létrejött közhaszn ú szerződés módosítását az l. melléklet 
szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 15. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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l. melléklet a .. .12012. ( .. .) KÖKT határozathoz 

KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészről 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester mint önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről 

a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest, Basa utca 1., 
cégjegyzékszáma: 01-09-898.803, adószáma: 14324130-2-42) képviseletében eljáró Hancz 
Sándor ügyvezető igazgató mint társaság (a továbbiakban: Társaság, együttesen: Szerződő 
Felek) között jött létre az alábbi feltétel ekkel, a megjelölt helyen és napon: 

Szerződő Felek a közöttük 2011. július ll. napján létrejött Közhasznú Szerződés (a 
továbbiakban: Alapszerződés) egyes pontjait az időközben hatályba lépett 
jogszabályváltozásokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítják: 

l. Az Alapszerződés I. fejezete 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"3. A Társaság köteles a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ectv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
előírásai értelmében ellátni." 

2. Az Alapszerződés III. fejezete 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"8. A Társaság - az Ectv. előírásainak megfelelően - az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni." 

3. Az Alapszerződés III. fejezete ll. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"ll. A Társaság köteles igazolást csatolni arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása 
nincsen az NA V -nál, az önkormányzati adóhatóságnáL Egyben jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében
az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vonatkozó 
rendelkezései értelmében - nevét, székhelyét, adószámát, társadalombiztosítási 
törzsszámát, folyószámlaszámát az Önkormányzat felhasználja, a lejárt köztartozások 
teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez 
a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt megkeresse." 
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4. Az Alapszerződés V. fejezete l. és 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"l. Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az Áht., a Sztv., 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák 

2. Szerződő Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket békés úton rendezik, az 
esetleges jogviták elbírálására alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bíróság eljárásának." 

5. Jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek között 2011. július ll. napján létrejött 
közhasznú szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Alulírott, Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvastuk, tartalmát együttesen 
értelmeztük, s azt, mint akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó 
hatállyal írtuk alá. 

Jelen szerződés két oldalból álló nyolc egymással szó szerint megegyező példányban készült. 

Budapesten, 2012. április .... 

Kovács Róbert polgármester 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Hancz Sándor ügyvezető igazgató 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 



KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS 

a Budapest Fiív<\ros X. Kerulet Kőbányai Önkormányzat ( 1102 Hu<.lapc;:t, 
21).) kerwisdctébcn djiiró 1{/;hert n:unr nnkonn:invzai (a 

toníhhmkbnn "Önkonnányzat~'), 

a KŐKERT Kőbányai Kerűlctgondn.oksági és Településiizemdtetési Non-profit 
Közhasznít Korlátolt Felelősségű Társaság \szekhelye: ll 07 Budapest, nasa utca L, 
CCJ:negv;r,e!<&Zl:U11a 01 - 0~) - 898.803, Hdósz:ima: j 4324130 - 2- képvisdeti~bcn djliró Ham: z 

:S<indor nunt tan>as;ig (a toníbbiakb:u1 "Társaság", együttesen "Szerződő Fdek'') 
közórr j ott létre az al:ibtJ! fdtétekkkel, a megjdöll helyen és napon: 

Prcambulum 

Szerztíd0 felek rögúrik:, hogy a a Gt- 4. valtmiru a kiizbas:znú 
szern:zcn:krd! 1997. évi CLV L tt;Jn•ény (a toviibbiald:mn "Ksztv.") :u .. § pon~a :1 

Budapest Fdniro.; X. Keriile! .K6bánym Önk\;rm:in;-zat áb!l alapitott olyan JOgi s:z..:méh·. az 
Onkonm\nyzat felad;ttamak el.l:iaís~íban kózremúködik. .A Prea.rnbtdumban 
megfogalnn:mtt tevékenysé~ek magukban foglal.j:'ik lriiiönösen a kerilletgom:lnok:üig'l és 
tt:lcpült:·süzemclterésl feladatok, vaimmnt a tt;rflgyeló rends:zer múködteté~i:nek a 
m.ir.ltk~nko:r hatályos rogszabilyokb:m, az ónkorm:ínyzat renddeteiben a 
hatálynF :\laph:ó OkirMában foglnl! feltétdekkel. 

I. A szerződés tárgya 

lur:;jt'rtt!t•tt~k.fi~!ltl!adri.ra, 
!niild;:k J:tmlarl;Í.(tl, 

2. A T;irsas:íg <l Preambn1umhan megf,)galnla:wtt :iltn.Mrtos, kötelező 
nS.greh}ticisa étdekébet; ilzlr:::tí tervet készit a tnrgJ0vre. :nnclyet a BndHJWSt 
K6bányru t}nkormányzat Képviseh~-tesruk:tc hagy JÓvá. 

3. A Tiu:t>asúg köteles ;1 fdadatokat a rninclenkür 
lüilönö~en a .. a s:úínwüdr6l 200!1. 
e Há tm. 

8. Jf 

fdadawk 
X. Kerulet 

megfele16en, 
doín1sai én:cltnt:·hen 
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lL A közhaszm.J tevékenység ellátásáért nyújtott t:ámogatás és a folyamatos működést 
biztosító költségekre nyújtott támogatás 

l. Az Önkorntányzat Képnsdó-restűlete, il jelen szer:d)dé:s L fejezetéhen megfog1ilmazot1 
feladatok ellátása érdáében a feladateHátás fehételeinek megteten:rtesé:hez az éves tarnogatás 

összegét <1 ruindenkori !!ves kőltségvetesbt.>n hatii:rozza meg. 

A Társaság - összhangb:m az önkonnanyzati kóltségvetéssel, tulnak dfog:adás:hg, a 

kö,:etoen a tárgyévi támogatás egvhavi foly6sir:mdó. i\ 
különhi'ízt:t a .Kepvisdótestülel diJntését követő 3ü napon belül esedékt$. 

2. Az Önkonnánvzat a Tarsasril! :\Jnpitó Okirat:iban megh~tátm:o!l 
megvnlósít:isáh;z szuksi:ges rni~den továbbt facrast ' cé.lhoz 
btztosír, az admt tevékenység megva16sítiíshoz szükséges mértékhen. 

UI. A szerződés te.ljetritésének ellenőrLese, egyeztetési kötelezettségek 

1~ A Társasiig ügyvezeH3je }elen szerzódé.s tárgyát képező szakt11al kérdC:b>ekben a felett 
nllnjdonosi jogokat gyakorh) Budape:>t Ftív±ros Kerulet Kőbányai Önkormányzat 

Képvi;;eli)-restűietével köteles egyeztcmL 

2, j\ k()Jtségvetét;Í t:imt)gat:Í.s felhaszmilasárÓ} a ·n,r.saság S. targyéYet követÓ f:v tÍpnlis 
kl1tdes dsz:imolni az Önkormim.vz:<tt.üL 

napjiig 

4. }\_ szakmai beszámol<"í: rövid beszámolt:\ szaktnai értékelés fdadatonkb:lt, ~t tshn<.)gat.iis 

céljainak megvalósításáról 

5. A pénzli&•yi elszámolás: ;, TitsRsig.ra ''nnatkt:Jzó szán.rvitdi d6ír:isokruk megfddó 
kölrségncmenkénti (esetlegesen ítJgcimenkénti) részletezés a l<hzhasznú tevékenységek 

költsé gciról. 

6. Az el1en6.rzésre jogositott szt:nezetek t'Z:t:mélyek; a fell:igydó bizottsága; a 
Társ2.sag k:ányvvi:zsgaJója; a törvénycsségi felügyeletet ethiró , továbbá a különféh: 
törvényekben nevesitett szervezetek, hatóságok: pL Ni\V, Albmi sz <imám 
lehetóvt kdl tenni, hogy azok ellenőrzés céljából il Társaság nyilvámartásmba (számlák, 

pénztári- és bankbizonylatok :;t-b.) berekintsenek. 

7. .Az Önkonnány:tllt a beszimoló egységességének biztosittisa céljából - a tiimogatás ds6 
részletének folyósításával egyielejtileg ~ meghat:irozhatpa annnk formai, a!.ak:i feltételeit. 

8. A Társaság - a Ksztv. eloírásainak megfdelóen - az eves 
egyidejűleg kf>tdes közhasznúsúgi jelentést kesziten1. 

9. i\ közhasznúsági }dent.és (\.ssze:illitás:ínál figyelembe 
meghatirozott, a kóhRégvetési támogatás feU1asznál::.ís:iról 

a m. 2. 
beszámolót is. 
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10. 1\f.iután a ri:>1Yényi d<)i.t;\sok szerim 2 k6zha:sznúsúgí jelenrésbe bárki berekimhet;. illeró1eg 
arról saját költségére másolatnr készitht:t, a 5zerzódó Fdt~k mcg:JJlapodrmk abban, hogy -
d(,z:crcs bt~jckmést k6vct6cn - munk::tldóbcn kólcf'óniíscn l::xiztos:íqiik a nyilv:ínos.s:ág e 

túrYi:·nyi fdrctc!cir. 

11. A Társaság köteles ~~azolást csatolni arra vonatkozóan, hogy lejárt küzrnnozá.sa ni:ncsen az 
N A V -nál, az ünkormánpau adóhntúságmíl Egyhcn 1dcn ah:í.irásával hozzáiiiru1 
nhhoz, h''g}: ,, ki>ztartoz.ások figydemmd kir:;érése érdekében -· az 1992. évi x"X.'\'"VIJL 
Türn::ny ("Aht.") vonatkozó rendelkczést~i érreltnébcn ~- székhdyét, ml&számit" 
tarsadalombiztosít:isí tórzsszám;ít folyószarnlaszámzit az Önkon:ninyzar fd.haszmílja. a lejárt 
k(\ztarto:zások td}esitese, illetve az adósság ln:következése 
megrsmcréséhez a l'em:zcti Ado-és Vámhivatalt megkeresse. 

12. :\ Társaság tudomásul veszi.. hogy cimogatás nem folyósítható, amig az 
államházt:artissal az Önkonnánvzana1 szemben es nem fi:retcil 
kózmrtozá~s! áll fenn. A ' a folyós1randc} támogatásbill visszatartásra kcrül, 
:\ víssz~~;tutás a f..:özhasznú Szt•r;;:ódésben vállalt kötclezt"tise;;eit nem érimi ;\ vtsszamrt::isi 
jogot az Önkormány-;;at az Aht és a k6ltsébn.·etésí renddctébc~- foglaltak szcrinr gyakorolja. 

IV. A szerzödés időtartama. módosítása, felmondása 

1. A szct:zódés módosítiisát min.dkét Szerzódó Fél bánnikor kt~zdeményczhct:L 

3. A szet:z6dé:. rendes fd:mondasát:a a Szerzódó Fdek részéról G hórutpos haciridó,·el kerülhet 
sor. 

V. Egyéb rendelkezések 

1. Sz:erzódó Felek a jelen szerzódéshen nem szabályozott kétdésekben a. Polgá.ri 
Törvenykónp'ról s.zóló 1959, IV. törvény ("Ptk."), az A.ht., a. ., vahtmint az 
iillamháztar&Jls múködési. rendjéról sz616 292/2009. (XII 19.) K<)rtn. rendelet vonatkozó 
n::nddkc7:ésc.it alkal.mazzik. 

2. SzerztSdó Felek a közöttük fe1merult vnás kérdeseket békés úton rendezik~ az esetleges 
}ogdriik elhiráL'iíiára, értékhacirtól ftiggr3en, alávetik :magukat a Pesti Központi Kerületi 

Biróság, illct6lcg a F0v<irosi Hí.róság illetékességének 

3. je&:n J''.?!r:;§.db batd!J;ba le/Phirtl C.!,):ldr;iíJ{:g a Bmlape.rl FmYÍtrl.f X. lc:criiler KilltáflJLii 
KOKERT K.i!btit!)'.ti }\'nH-prr!fit KfL 2008. 20,át~ menA·r.uim 

! 6-tÍtl !llrJdOJitotf es /.;;ö::},a.t::_!llÍ '""""""<~'"' 

Alulírott. Szcrzód6 Felek a iden szctz6dést elolvastuk, rartalm:ü együttesen ért:el:meztük, s azt, 
mint akaranmkka! mindenht.'n jognyilatkozatot, hd:rbenhagyú hatii11yal írtuk aLi. 



)den szerzódf!' nyok ef"rymi'issr;l laphól 

számozott példánrbnn keszük 

Kovác~ lbncz Sándor 

Budapest 
l 'enmarti• képYiselerébcn 

KÓ!(ERT 1\f•n-profir Kft. 
$zolgnlrat6 képv1selereben 

l!Jit:njet,ryezte tk. Krisztián 
megbízásából 


