
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselőtestülete részére 

W számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. a 2013. január l. napján bekövetkezett jogszabályváltozások és a 2012.-2013. évi 
feladatváltozás miatt elkészítette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között 2011. július ll. napján kötött és 
2012.április 2. napján módosított Közhasznú Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását. 

A Közhasznú Szerződés módosításának oka: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati 
feladatokat meghatározó paragrafusainak 2013. január 1-i hatály ba lépése. 

Az Előterjesztéshez csatoljuk a 2011. július ll. napján kötött közhasznú szerződést (2. 
melléklet), a 2012.április 2. napján kötött közhasznú szerződés-módosítást (3. melléklet) 
valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Közhasznú Szerződést, amelyben a 
változtatások dőlt betűvel jelöltek. 

II. 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, 2013. április 10. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

JJe_ 
Dr. Szab~isztián 
jegyző rf/t"~"- rJ 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2013. ( ... ... )határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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KÖZHASZNÚSZERZŐDÉS 
egységes szerkezetben1 

amely egyrészről 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 
Budapest, Szent László tér 29.) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester, mint 
önkormányzat (a továbbiakban "Önkormányzat"), 

másrészről 

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

Preambulum 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Társaság a Gt. 4. §-a, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban "Ksztv.") 26. § cl pontja 
alapján a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított olyan jogi 
személy, amely az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásában közreműködik. A 
Preambulumban megfogalmazott tevékenységek magukban foglalják különösen a 
kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok, valamint a térfigyelő rendszer 
működtetésének biztosítását, a mindenkor hatályos jogszabályokban, az önkormányzat 
rendeleteiben és a Társaság mindenkor hatályos Alapító Okiratában foglalt feltételekkeL 

A Szerződő Felek az első bekezdésben meghatározott jogszabályok alapján 2011. július ll. 
napján megkötött és 2012. április 2. napján módosított Közhasznú Szerződést a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (,,Mötv. '') 
rendelkezéseiben foglalt új fogalmak és meghatározások alapján módosítják és egységes 
szerkezetbe foglalják. 

I. A szerződés tárgya 

l. A Társaság tevékenységét az alábbi, az Mötv.. 13. (l) bekezdésében és a 23. (5) 
bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóarr végzi: 

(i) Településüzemeltetés [Mötv. 13. §(l) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés l. pontja}, 
(ii) intézményi zöldterületek fenntartása {Mötv. 10. §(3) bekezdése, 13. §(l) bekezdés 

6. és 8. pontja és 23.§ (5) bekezdés 10-11. pontja}, 
(iii) környezet-egészségügy {Mötv. 13. §(l) bekezdés 5. pontja], 
(iv) helyi környezetvédelem {Mötv. 13. § (l) bekezdés ll. pontja j, 
(v) helyi foglalkoztatás {Mötv. 13. § (l) bekezdés 12. pontjaj és a területén 

hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

1 A módositások dőlt betűtípussal szerepeinek a szerződés szövegében. 
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hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása {Mötv. 13. § (l) bekezdés 10. 
pontja és 23.§ (5) bekezdés 12. pontja}, 

(vi) közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában {Mötv. 13. § (l) bekezdése 17. 
pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja]. 

2. A Társaság a Preambulumban megfogalmazott általános, kötelező önkormányzati 
feladatok végrehajtása érdekében üzleti tervet készít a tárgyévre, amelyet a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá. 

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

II. A közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést 
biztosító költségekre nyújtott támogatás 

l. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen szerződés I. fejezetében megfogalmazott 
feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves 
támogatás összegét a mindenkori éves költségvetésben határozza meg. 

A Társaság - összhangban az önkormányzati költségvetéssel, annak elfogadásáig, a 
tárgyévet követően a tárgyévi támogatás egyhavi összege folyósítandó. A Támogatás 
emelése esetén a különbözet a Képviselőtestület döntését követő 30 napon belül 
esedékes. 

2. Az Önkormányzat a Társaság Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeinek 
megvalósításához szükséges minden további forrást kizárólag célhoz kötött formában 
biztosít, az adott tevékenység megvalósításhoz szükséges mértékben. 

III. A szerződés teljesítésének ellenőrzése, egyeztetési kötelezettségek 

l. A Társaság ügyvezetője jelen szerződés tárgyát képező szakmai kérdésekben a Társaság 
felett tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületével köteles egyeztetni. 

2. A költségvetési támogatás felhasználásáról a Társaság a tárgyévet követő év április 30. 
napjáig köteles elszámcini az Önkormányzattal. 

3. Az elszámolásnak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia. 

4. A szakmai beszámoló: rövid beszámoló, szakmai értékelés feladatonként, a támogatás 
céljainak megvalósításáról 

5. A pénzügyi elszámolás: a Társaságra vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelő 

költségnemenkénti ( esetlegesen jogcímenkénti) részletezés a közhasznú tevékenységek 
költségeirőL 
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6. Az ellenőrzésre jogosított szervezetek és személyek; a Társaság felügyelő bizottsága; a 
Társaság könyvvizsgálója; a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség, továbbá a 
különféle törvényekben nevesített szervezetek, hatóságok: pl. NA V, Állami 
Számvevőszék, számára lehetővé kell tenni, hogy azok ellenőrzés céljából a Társaság 
nyilvántartásaiba (számlák, pénztári- és bankbizonylatok stb.) betekintsenek. 

7. Az Önkormányzat a beszámoló egységességének biztosítása céljából- a támogatás első 
részletének folyósításával egyidejűleg- meghatározhatja annak formai, alaki feltételeit. 

8. A Társaság- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelőerr 
- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést 
készíteni. 

9. A közhasznúsági jelentés összeállításánál figyelembe kell venni a III. 2. pontban 
meghatározott, a költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót is. 

10. Miután a törvényi előírások szerint a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg 
arról saját költségére másolatot készíthet, a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
előzetes bejelentést követően - munkaidőben kölcsönösen biztosítják a nyilvánosság e 
törvényi feltételeit. 

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 ("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. 

12. A Társaság tudomásul veszi, hogy részére támogatás nem folyósítható, amíg az 
államháztartással és az Önkormányzattal szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett 
köztartozása áll fenn. A köztartozás összege a folyósítandó támogatásból visszatartásra 
kerül. A visszatartás a Közhasznú Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. A 
visszatartási jogot az Önkormányzat az Áht. és a költségvetési rendeletében foglaltak 
szerint gyakorolja. 

IV. A szerződés időtartama, módosítása, felmondása 

l. A jelen szerződést Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik. 

2. A szerződés módosítását mindkét Szerződő Fél bármikor kezdeményezheti. 

3. A szerződés rendes felmondására a Szerződő Felek részéről 6 hónapos határidővel 
kerülhet sor. 
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V. Egyéb rendelkezések 

l. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ("Ptk."), az Áht., a Sztv., valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 

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

3. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Közhasznú Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg 
minden korábbi szerződésmódosítás hatályát veszti. 

Alulírott Szerződő Felek a jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Közhasznú 
Szerződést elolvastuk, tartalmát együttesen értelmeztük, s azt, mint akaratunkkal mindenben 
megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írtuk alá. 

Jelen szerződés nyolc (8), egymással szó szerint megegyező, összefűzött, négy lapból álló, 
számozott példányban készült. 

Budapesten, 2013. április" ... ". napján 

Kovács Róbert polgármester Hancz Sándor ügyvezető igazgató 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önk. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

Önkormányzat képviseletében Társaság képviseletében 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Ellen jegyzem: 

dr. Nemes Dénes 
ügyvéd 
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KOZHASZNU SZERZODES 

a Budapest Főv~iros X. Kerül.et Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szcnt 
László ter 29.) kepn>elerében eiJ:iró Róbert polg:irmeste.r, nunt önkormirrrzat (a 
11 wábbiakban "Önko:r:mányzat''), 

mnsreszró] 

a KÖKERT Kőbányai Keriiletgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profir 
Közhaszn(J Korlátolt Felelősségű Társas~\g (székhelye: ll 
cégjegy-zéksz:áma: 01 - 09 - 898.803. 1 ~324130 - 2-
S:indnr tmnt (a tov:1hhin.kbt·1lJ .,Társaság", 
kozott ji!tt Jún: az al1.bbi feltétdekkel, a megjek!lt helyen napon: 

Prcambulutn 

Budapest, tltca t, 
képdsdetébcn <.:háro Hancz 

"Szerződő Felek"} 

5zcrz6(h1 felek hcwv a ;1 t.·;üarmnt a közhas:mu 
Q, 

szet-vczctekro'íi !9()7. L'Vt CLYL törvény (a továbbiakban 26. :S pon* alapján a 
BtH.hpest Ft)vilrns X. Kt:.rület .Kől1zínyai {)nkormanyzat ilta1 alapitott olyan jogi ,mH.:-lv az 
Önknrminyzat kötck·z<) fdailit.tainak clh1tásálxm kt,zremiíkódik. i\. PreatrÚJulumban 
megfo~~tlt.nazott tevékenységek magukban foghljtík különösen a kerií.letgondnnks;igi cs 
települesi.Jzemeltetés! felada.tok, va.hu:mm a terfigyelő rendszer mt:iködtetesének lnztnsitásti.t, a 
rnindenkor hnrályo~ jogszab<llyok~.ln, az ónkorrn~inyzat rcndc!ctcibco a Társaság !mtldenkor 
hat;iiros i\ la pit<) Okiraráb:.tn foglalt fdtt::tdckhl. 

I. A szctzödés tárgya 

1. 

(il') 

2. .\ Támts;)g a. Prca.rnbu.lumban megfog~tltnmmtt álraláflo:o;, kötelező önkoml<Ínyzat:i feladatok 
vcgrchajtása érdekébeű. üzleti tervet készít :1 t:1rgyévre, amdyet a Budapest F<'>niros Keri.ilet 
Kőbányai Önkom1:inyzar Képvisd6-tcstí.llctc hagy J(rvá. 

3. ,\ Társaság ki,)tclcs a feladarokat a 
luílöu(rs:en a Kszrv., a szánwitdrc'Jl 
eU:ítni. 

nlÍndenkor hatálvos jugszabiilyolmak megfddócn, 
21)flíl. törvény (.,S:ttv. ck~ir:ísai értelmeben 
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II. A közhasznú tevé.kenyseg eU~'it.ásáert nyújtott tárnogat:is a folyamatos működést 
biztosító költségekre nyújtott támogatás 

1. Az Önko.rmányz:tt KépviseU)·t<:srülete a ideo szerzódés L fejezetében megfogalm!tZmt 
feladatok ellrin1sa érdekében a feladatell<hás fc!tétdcinek megteremtéséhez az 
összegét a núndenkori költségvetésben határozza meg. 

A Társaság- C'lsszhangban az önkonTL--inyzati költségvetéssd~ anrwk e!fogadásrug, a 
követően a tárgyévi támogatás foly/}sitandó. A emelése esetén a 
különb()zd a Képvisdótcstület napon belill \C::><cu<-:nx:;::,, 

2. Az Önkonnányzat a Tá.n>asig Alapító Okitatában meghal:irozott 
megva16sitásához szük.qéges minJ.en további forrást kizárólag célhoz kötött fom1ában 
biztosít, az adott tevékenység megval6sitáshoz mértékben. 

Ili. A szerzödés teljesitésé:nc.:k ellenőrzése, egyeztetési kötelezettségek 

1. A Társaság ügyvezetője jelen tárgyát képező sz:akmaí kérdésekben a fdcu 
rulajdonosi jogokat gyakor1~:1 Budapest Fővátos Keriilct Kóbúnyai Önkorm~inyzat 
Képvisel6-testületével kötdes egyeztetni. 

2. A költségvetési bimogatas fdhasznáLís:1r61 a 
kötdes dszámolni az ÖnkonnányzatmL 

3. elszúmoL'Ísnak szakmaí beszámolót pénzügyi elszámolást kell tartalm>tztlll~. 

4. .'\. szakmai beszámoló: róv1d beszámoló, :;zakmai 
célja.ina.k me~~a]ósitásáról 

feladatonként, a t:imog<tt:is 

5. A pénzügyi dszámolii:;: a Tá.rsa~:igra vonatkozó sziimviteli előírfisoknak megfelelő 
költségnemenkénti (esetlegesen jogcÍ~Ttenkénti) részletezés a közlmsznú tevékenységek 
költségeitóL 

6. Ar. ellenőrzésre iogosított személyek; a felügyelő a 
Társaság !H)nyvvizsg:ilója; n törvényességi fe!iit,•yeletet ellátó ~igyészség, tovnbb~i a különfele 
törvényekben nevesitett szervezetek, hatóságok: pL NA V, :\llami Számvev6szék, számára 
lehetóvé kell tenni, hogy azok cllenór~és céljából a Társaság nyilvántartásaiba (szamlák, 
pénztári- és bankhiumyhtok stb.) betekintsenek. 

7. Az Önkom1ányzat a beszámoló egy!>igcs;;égének biztosítása - a támogatás e.1só 
részletének folyósít.isával egyidejűleg- meghatározhatja annak formai, alaki feltételeit. 

8. A TársaS$Í.g - a elóitásainak megfele16en - az beszámoló jóváhagyásával 

egyidejűleg köteles k<)zhas:znúsági Jelentést készite:t:u. 

9. J\ kc)zhasznúsát,r:i jelentés összeillitúsánál figyelembe kell venni ~~ HL 2. pm11ban 
meghatározott, a költségvetési t<irnogatás felhasználásáról beszámolót 1s. 
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10. Miután a r•'>rrényi szennt a közhaszmisági jelentesbe bárki betelrull:hetr illetőleg 
arról saját költségére m:isol:uot a Szerzi)ch3 Fdek n'lcgruhpqdnak abban, 
c.·lózetes bcje.lemést munkaíJóbcn küks6nöst'!1 biztositi:ik :t nyílninossig e 
törvénvi feltételeit. 

11. A Tirsas:ig ki)tde:, csatolni arra vonatkoz<Ían, hogy lejárt k6ztartoz:isa nincsen az 

~AV-nál, az önknnru1nyzati adóh:uóságn:iL Em·ben jelen ahi.íríísth'al hozz:lÍ:J:Írul 
ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel érdekében - az 1992. évi .:x:\"')..'\lJTt 
Törrény (,.Aht ") vonatkozb rendelkezést:.·i értelmében - székhelyet, adós lámát, 
társadalombiztosítási törzsszám:i4 folyószámlaszámfit az ÖulwmJ.ányzar felhasználja, a lejárr 
köztartozások teljesítése, uletve az ;!Clósság bek(in~tkezése tényének cisszegének 
megismeréséhez a. ~ emzeti \' ámhlva:talt megkeresse. 

12. A Társasig tudomásul hom' részérc támogatis nem folyósitható, atnig az 
állam.h:izt::u:t:issal az Önkormnny?.attn.l sr.embcn esedékessé nilt, nem fizetett 
köztartozisa áll fenn. A közrartoú.s összeg<· a foly6sftandó c:in1ngatásból visszatartism keriiL 
A \cisszarn.rtás a Kbzhasznú SzerzC1désben níll:llt kötelezettségeit nem érinti. ~\ visszatartást 
Jogot az Önkormán}'zat nz Abr. és a költségvetési rendeleteben~foglaltak szerint gyakorolja. 

fV. A szerzódés időtartama, módositása, felmondása 

2. A szerú)dés m6dosít~isát mindkét Szerzód<) Fél bármikor kezdeményezheti. 

3. A szerzódés rendes felmondására a Szerzód6 Felek részéról 6 hónapos határíd6vd kcnilhct 
sor. 

V. Egyéb rendelkezések 

l. Szerzódó fic:lek a j<:lcn szerz6désbcn nem szabálvozott kérdésekben a Polgári 
T()rvénykc)nyvr6l szdlú 1959. TV. törvény ("Ptk!'): az A.ht., a ·ralanlln.t az 
állrunházrarrás múködési ret1djéról sz\)16 292/2009. (!;..lJ. 19.) .K.orm, renddet vümrtko:r,ó 
rendelkezéseit :tlkalmazzák. 

2. Szerződr5 Felek a k6ú:lttűk fdmcriilt vttas kérdéseket t1mn rendezik, az esetleges 
iogvitá.k elbirnhí.sií:ra, értékhatártól függóen, alávetik magukat a Pesti Kiheponti Kerületi 
Hirós&g, illetőleg a Fr5v:iros:i Biróság illetékességének. 

3. Jden .J~rr.·;fidés haMb'im lipé.rét~d eg}·id:;iiiit'!, a Rtw:~tn: . .t Főtrtlm.J X. ke:riillft KifbthLJYli Önl:.:,omJtJf!J'f\.tli ls a 
KÖ l\nR T Kifbd!!JI1i N;mpn!fit K.ritbas;~mi KJ!. lfif:;filt 2 0fM. jtíuúu 20-tin é.r 2008. ok!df;tr 
16 -an mridoJitolt h t!gt'.ítfges Jzerkezdbt~ foglalt kii:;j1a.r::;.trrí .r:::J:r::fldtfs haJábtdt rex:;!i. 

.'\lulirott. Szerzód() Felek a jelen szer.z6déjjt elolvastuk. tartalmát együttesen értelmeztük, s azt, 
mlnt akaratunkkal mindenben megegyez6 jngnyilatkoz:at\Jt, helybenhagyó hatállyal írruk alá. 



Jelen szcrz6dés nyolc egyrmissnl 
szamozcm példányban készült. 

Budapestcn, 201 L 

., ;/ 
Kovács 

Hw.:b !_1est F6v:iros fih•!!lnv~1 ·önk. 
l :crmtartó kép·viseletehen 

Ellen)_ em::ezte dr. Sza hó Krisztián /:"1) 

megbizisáh61 

szcrim megegyező, 

l 
.. .l ... ....................... . 

Hancz Sándor ugyvt'Zető 
K<5KERT Ktlb}\nyai Non~prnfit Kft 

Szolg:iltató kép·dseletében 

Ellenjegyze01:. 

dr. 
ügyvéd. 



KÖZHASZNÚ SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amdy egyrés:t_ről 

a Budapest Főváros X. Kermct Kőbánrai Önkormányzat {székhelye: ll 01 
Budapest, László tér PlR száma: 735737. 15735739~2-42) 
képviseletében eljárú Kovács Róbert polgármester mint önkormányzat (a továbbiakban, 
Ön kormányzat). 

másrészről 

a KÖKERT Kőbányai Kerü:fetgondnoksági és TelepiHésüzemeltetési Non-profit 
K<izhasznú Korlátolt Felelősségű Társas~ig (s?_ékhelye: 1107 Budapest, utca L 
cégiegyzékszáma: Ol-09-898JW3. adószátna: 14324130-2-42) képviseletében eljáró Hancz 
Sándor ügyvezető igazgató mint társaság (a továbbiakban: Társaság. együttesen: Szerződő 
Felek) köú1tt jött létre az alábbi feltételekkeL a megjelölt helyen napon: 

Szerzödö Felek a közöttük 2011. július l L napján létrejött Közhasznú SzerL,ődés {a 
tovabbiakban: Alapszcrzödés) pontjait az időközben hatályba lépett 
jogszabályvállozástrkra Hgyelemmel az. alábbiak szerint módosítják: 

J. Az Alapszerződés L fejezete 3. pontja az alábbi rendelkezés 

. A T<irsaság köteles a feladatokat a mind~.:mkor hatályos jogsr_abályoknak 
megfele!6en. így különösen az egye-;ülési jogröl, a közhasznil jogállásról. valamint a 
civil szervezetek működéséröl támogatásáról szóló 201 L évi CLXXV. törvény fa 
továbbiakban: Ectv.}, a számvitdn11 szöló 2000. évi törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
el 6 irásai értelmében ellátni ... 

2. Az ,Alapszerzödés IH. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

_.8. A Társaság ~· az Ect·v. előirásainak megfelelöen - az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg kötdes kiizhasznúsági jelentést készíteni'' 

3. Az Alapszeui}dés III. fejezete 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

., 11. A Társaság köteles csatolni arra vonatkozóan. hogy lejárt köztartozása 
nincsen az NAV-nát, az önkümiányzati adóhatóságnáL Egyben jelen szerzödés 
aláínlsával hozzajárul ahhoz. hogy a köztartozAsok figyelemmel kisérése érdekében · 
az államháztartásról szóló 201 L ~vi CXCV, törvény (a továbbiakban: .Áht} vonatkozó 
rendelkezései értelmében ~· nevét székhelyét~ adószamat társadalombiztositasi 
törzsszámát} il)lyószám!aszámát az Önkormányzat felhaszmUja, a lejárt köztartozások 
teljesitése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez 
a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt megkeresse." 



l 

4. V. fejezete l~ 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

..1 . Szerződö Felek a jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
'Törvénykönywöl szóló 1959. évi IV. törvény továbbiakban: PtL). az ,\ht. a Sztv .. 
valamim az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 L (XIL 3 L) 
Korm. rendelet nmatkozó rendelkezéseit aikalmaz.z1lk. 

Szerzöd6 Felek a közöttűk felmerült vitás kérdéseket békés úton rendezik, az 
esetleges jogviták elbírálására alávetik magukat a hatáskörrel rende1kező illetékes 
bíróság eljárásának .. , 

5. Jelen szerzödésmódosítas a Szerzödö Felek között 2011. július ll. napján létrejött 
közhaszm.J szerzödés (a továbbiakban: alapszerzödés) része egyűtt érvényes. Az 
alapszerzódes in nem érintet! részei vaJtozatlanul érvényesek. 

Alulirott. Szerzödő Felek a ielcn szerződésmódositást elolvastuk. tartalmát e~Z.vüttesen 
• ~ • ~p 

érte!meztfik~ s azt. mint akaratunkkal míndenhen mcgcgyezö jognyílatkczatot, helybenhagyó 
hatáHyal írtuk alá 

k.lcn szerzódés két oldalbúl álló nvolc egvmással ..,. ...... 

Budapesten, ~O l április .... 

\ 
Kovács Róbert polgármester 

Budapest F6városX, Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Pé · 
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dr. Boldo~{Kdsztina 
j o g.tanácsos 

Hancz Sándor ugyvezető igazgató 
KÓKERT Kőbányai Non-proí1t Közhasznú Kft 


