
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

.lJQ_. számú előterjesztés 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 
373/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2012. (IX. 
20.) KÖKT határozattal módosította a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratát, 
valamint kiadta az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A határozatot az előterjesztés 
2. melléklete tartalmazza. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 51. § (3) bekezdése szerint az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi 
képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 
létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratot a 
társaság tagjainak nem kell aláírniuk 

Eszerint a Képviselő-testületnek nem feladata az egységes szerkezetű alapító okirat kiadása, 
azt a jogi képviselőnek kell elkészítenie, és kizárólag a jogi képviselő írja alá. 

A fentiek alapján a fenti KÖKT határozat módosítása indokolt akként, hogy az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására vonatkozó szöveg elhagyásra kerül. Egyidejűleg 
az alapító okiratot módosító okirat bevezető részét is indokolt mellőzni, az új alapító okiratot 
módosító okiratot a határozat l. melléklete tartalmazza. A Felügyelő Bizottság elnökének 
lakcímváltozása átvezetésre került. 

A határozat módosítása nemjelent érdemi változtatást. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. (X. 18.) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 
373/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat módosításáról 

l. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 373/2012. 
(IX. 20.) KÖKT határozatból az "és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot" szövegrész törlésre kerül, egyidejűleg a határozat l. melléklete 
helyébe az l. melléklet lép. 

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 373/2012. 
(IX. 20.) KÖKT határozat az alábbi szöveggel marad hatályban: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja." 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. november 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportvezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

l. melléklet a ... 12012. (X 18.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A társaságjogállása 

A társaság által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
rendelkezése szerint közhasznú jogállású szervezetként látja el a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8.§ (l) és( 4) bekezdése alapján. 

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
helyi, vagy országos sajtó útján teszi közzé. 

Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A társaság elnevezése 

3 .l. A társaság elnevezése: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhaszn ú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

3 .2. A társaság rövidített elnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. A társaság alapítója 

6.1. Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási száma: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatósága 735737 

Adószám: 15735739-2-42 

Képviseli: Kovács Róbert polgármester 
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Az Alapító Okirat 7.1., 7.2. 7.3., 7.4. 7.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

7.1. A Ctv. 2. § 19. pontja alapján közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy 
önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban 
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítását is. A Ctv. 2. § 20. pontja kimondja, hogy közhasznú tevékenység minden olyan 
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve 
szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

7.2. A Társaság által ellátott közfeladat: 

Az Ötv. 8. § (l) valamint (4) bekezdése alapján a Társaság Alapítójának, a települési 
önkormányzatnak a feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az egészségügyi, a szociális 
ellátásáról való gondoskodás; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, valamint az 
egészségügyi és a szociális alapellátásról való gondoskodás. 

Fentiek érdekében a Társaság különösen az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: 

idősek otthona 
időskorúak átmeneti gondozása 
idősek nappali ellátása, étkeztetés biztosítása 
clemens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása 

7.3. A fentiekre való tekintettel a Társaság a TEÁOR'08 jegyzék szerint az alábbi tevékenységeket 
végzi: 

873 0 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása- főtevékenység 
7990 Egyéb foglalás 
8 621 Általános járóbeteg ellátás 
8 622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
871 O Bentlakásos, nem kórházi ápolás 
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 
8790 Egyéb bentlakásos ellátás 
881 O Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
5629 Egyéb vendéglátás 
7.4. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei a TEÁOR'08 alapján: 

8690 Gyógyászati termék kiskereskedelme 
5621 Rendezvényi étkeztetés 
9499 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
6 820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
7.7. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

Az Alapító Okirat 11.7, 11.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

ll. 7. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie 

a) amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, 

b) amely rögzíti döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját, 
c) amely tartalmazza a közhaszn ú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 

betekintés rendjét, valamint 
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályokat. 
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11.13. Az Alapító vezető szervének (valamint ügyintéző és képviseleti szerv) határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § 
b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Az Alapító Okirat 13.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

13.1. A Társaság ügyvezetője 

Neve: Lajtai Perenené 
Születési neve: Görbe Erzsébet 
Anyja neve: Katkó Margit 
Születési helye, ideje: Kisvárda, 1960. május 25. 
Lakcíme: 1172 Budapest, Bártfai u. 60. 
Adóazonosító jele: 8341121263 
Az ügyvezető megbízatása öt évre szól, 5 év után pályázat útján kerül kiválasztásra az ügyvezető 
személye. 

Jogviszony kezdete: 2009.július Ol. 
Jogviszony vége: 2014. június O l. 

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Az Ügyvezető a 
jogszabályok és a jelen Alapító Okirat által meghatározott körben szervezi a Társaság működését és 
gazdálkodását, végzi a Társaság ügyeinek intézését. 

Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

14. A cégjegyzés módja 

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 
neve alá vagy fólé az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány (aláírási-minta) szerint. 

Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

15 .1. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve 
képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. 

15.2. 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 vagy törölte. 

15.3. 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. 

15.4. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

15.5. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt 
nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
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eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként 
folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. 

15.6. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás 
megindításának időpon~ában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági 
társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssei 
rendelkező tag volt. 

15.7. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a 
jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy 
többségi befolyást biztosító részesedéssei rendelkező tulajdonosának-felelősségéta jogutód 
nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a 
Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. 

15.8. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat 
szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 

15.9. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 104. § (l) 
bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. 

15.10. A tilalom hatálya a (15.7)-(15.9.) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás 
időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. Eredménytelennek minősül a 
végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói 
letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény 
alapján lefoglalható vagyontárgya. 

15.11. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 
gazdasági, illetve társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket 

15.12. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §b) pont) ugyanannál 
a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

Az Alapító Okirat 16.1. a.) pontjának helyébe dr. Rajháthy Beatrix bejelentett 
lakcímváltozására tekintettel az alábbi szövegrész kerül: 

a., Név: 
Anyja neve: 
Lak cím: 

dr. Rajháthy Beatrix 
Benyáts Magdolna 
1188 Budapest, Tiszavirág 31/a. 

Az Alapító Okirat 18.4., 18.5 valamint 18.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

18.4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, 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 közhaszn ú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 
c) a közhaszn ú 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 cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

18.5. 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, 
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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 
felfúggesztette vagy törölte. 
18.6. 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. 

Az Alapító Okirat 20.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

20.4. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
b) a közhaszn ú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 
c) a közhaszn ú 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 cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

21. A társaság megszűnése, átalakulása 

Az Alapító Okirat 21.2. valamint 22.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

21.2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával 
alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká 
válhat szét. 

21.3. Ha a közhaszn ú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, 
úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnéskori saját 
tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 
erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) 
rendelkezései szerint fordíija közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt 
vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordíija. 

Az Alapító Okirat 22. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével -
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

Budapest, 2012 ................... . 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 ................ . 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 
Alapító képviseletében 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. k._erület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
373/2012. (IX. 20.) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 


