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A Fdvirosi K6r4y&l6s | ( . .) Kry. sz. hatArozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi
intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbiGkben
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Budapest F6v6ros Onkormdnyzata
1052 Budapest, Vdroshdz u, 9-1 1.

拙庁kHamkh∝鳳朧胤駆託WЪv加面J sttmの∞2

4.A Tttrsastt feladatac c61iat bglll五sa

4.l Az Alapit6 nonpront gazdasigi“ ∬asigot hoz l`trc,melynek kcrct6ben ell珂 a a F6ЙЮsi

OnkOrmmyzat_mint a“ rsadalmi kё z6s s」 ks6glet kie16gft6se6rt fele16s szcrv‐ miてszdi
teモkcnysёget timogat6 feladatait Az elll色 nd6 feladat a helyiぬ 輸 myzatokr61 sz616
1990.6宙 LXV.ttittny 8.§ ‐a(1)bek 6s 63/A§ n)ponja alttan k,zfeladatnak min6sul.A
Tttrsasig e tevこ kenys6ge vOnatkozAsiban Hemelked6en kJzhaszni fokozat〔  nonproflt
korlilolt fele16ss6g重 tittaslg.

4.2 A TttsaMg tcv6kenys6gёnek ёs gazdalkodishak ttgf6bb adatait a Nё pszabadMgban 6s a
Magyar Nemzetbcn teszi kё zz6.

4.3 A TarsaMg iltal v6gzett uzletszeri gazdasigi tevё kenys6g kieg6szi6 jcllegll,vallalk。 丞 i

tev6kcnysё gtt kozhasznl tevよ cnysёgc e16segttё se 6rdekёben,a Tarsast kё zhaSZni cёla■
ncm veszelycztetve v`gzi.

4.4AT壺、asig gazd41kodisa sortt eltt eredmeny6t nem Ostta fel,att ajden alapit6 okiraban

meghatarozott kё zhaszni tev6kenysё g6re fordf」 a.

4.5 ATム rsasig k6zvetlen politikai tev6kenys6get nem fol"ち szerVezete p`■ okt61 iggetlcn 6s
azololak ttmogaMst nem"可 t,nem lll■ にpvisette101tCt az orsttggy■ 16si 6s f6vaFOSi,illetve

megyei kё Pvise16vilasztttson,nem lehet alapit6 tagia pttnat tovibbi neln nyttt pl■ Oknak
anyagi timogatist.

4.6A■rsas`g,zlc“ zeJ gazdastti teVё kenysёget csak a gazdaslgi lisattg c6gbttegyttse irinti

k6relem beny可 由 嵐 kёVC“Cn folytath札 a hat6stti enged61yhez k机 6i tev6kenysё get csak a

bttewZ6Sёt 6s a hat6stti cnged61yに zhezvれにt kttet6en gyakoЮ lhat.

4,7AT`rsastt a ttzPOna kё l憾ёgvet6s al痢 航,11letyc az AlapFt6t61 kapo■

“

mogaMs felt6“ lcit 6s

m6●酎静isban k6tO■ szc"ん d6sbe fogiaua Az ig6nybe vehet6 timogaMsi lchet6s6gckct azok

割気こk61 6s feltttldt a N6pszabads`g6s a Magyar Ne― t iJtt nyi市hosMgra hozz.A
Tarsasig SZolgttltatお ait bttki igttybe vehcti.

4.8 A kOzhasznu」 ogall五 shoz kapcso16d6 kedvea二 16nyehe legko■抽 an a tttsastt bzhaszni
jogiHisa megszerz6s6nek id6ponJit61jogosult.

5。 A Tttrsasttg tev6kenvs6ge

A Tttsasig teπkenysё gi k●だnckぬgoz6dtta a 2006.こ vi Ⅳ ,tv。 12,§ (1)bek.c)pon」 a

(tOИ bbiakban:Gt.),aZ 1997.ё 宙 CLⅥ .tv.4.§ (1)bCkCZdё sc,ё s 26.§ b)`SC)pon百 五 alZ洒 血

(tOИbbiakban:Kszt.)aZ alttbiak szerint kcd magha■ o独菫 :
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5,lA Ks五 .26.§ c)pOntta SZerinti bzhawn`"て kenys蛯 :

Kszt.26.§ c)5。 kulttrttis tev6kenys`g;

5,2ATをsasムg c61 szettti kOzhaszni tev6kenysё gei(TEAOR'08 szedntJ:

9001'08      E16a“ m加ёszet,f6磁熱 nvs62

9002'08      Eる ad6‐miv6szetet Hegё sztt tev6kenys6g

9004'08             Miveszcti 16tesfttn6nyek Iコ
`k6dtet6se

5,3.A Tttsasig Ozlctsκ」gazdasigi tevёkenysこgci(TEAoR'08)szerint

1419'08       Egyё b ruhazat,kicg6szft6k gy』 直猛a celme2熱 6SZtts)

5819'08      Egy6b had6itev6kenys`g
1520'08     Lttbeli gy`正 s celmCZttSzite9

3109'08     Egy6b b血 〕r gy4Msa(J血 伍 bitoroL dISZletek gy翻 はsa)

9523'08     Lttbdi,b6面 はⅣ如白a cdmcZek,轟 eg6sz“ kd“kckjavi血→
9529'08       Egy6b szmn61yes h位 larttti cikkja宙 Msa gelmezekja宙

“

sa,

italakiMsa)

6820'08      S可壼ml可 dOni,bёreltingadan b6rbeadisa,fi"meltet6sc

7022'08     0zletvitdi,cgy6b vezet6si tanicsadtt tkul無 1lis sz漁

`■

6s)

7311'08      Rcklimii騨 61Ci te縣 kenysёg eirde“ s)

7490'08      M.n,s,egy`b szabnaI,mlszakl,tudomanyos tev6kenys6g
59H'08        Film‐ ,vidco‐ ,televizi6m6sor・・gyl■6s

5912'08       FilmЪ 宙dcogytts,televizi6s m6sorfelv6tel ubmunkalatai

5913'08      Film‐ ,video‐ 6s tel釧{z16program ttteSZt6sc

6。  A Tttrsasig vagvona

6.l A Tarsasag Юrzst6ktte 3.000.000 Ft,0"zH缶 ommilli6 forint,amely tettCS erszめ en

pё nzbeli tё rzsbetetb61 611,

6.2 Az Alap16崎 rzsbeF」 ぬek 6両 ke fo」ntban ёs a t613“ kc httyadaban kittezvα

Alapit6 taR             TOrzsbettit osszette          Lnvad a tё rzst6kёb61

Budapest F6viros

侃 k0111lallyzata          3.000.000 Ft          100%

6.3 Az Alap仕6 tag a teues p6nzbeli bttct a jelen alapi“ olcirat al“山壼61 sz`mitot 15 napon

bel●l k6teles a Tttsattg barttszttIJttarabe■ zetni,

7. A Tirsastt legf6bb szerve

7.l A T16asig Юgttbb szerve hatiskё にbe tartoz6 k6rd6skё rOkbcn az Alap〔

“

veК

“

szcrve

(10Vibbiakball:AlapFt6)dё nt,A Tttsasignlltag酬 lёS nem mtk6dik.

7.2 Az Alapit6 kizttr61agos haMsk6r6be tartozik:
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→ A Gt,141.§-4nak o)bekezd6s6ben fo」 dtak;

b)a TttSasag uzlcd tw6nekj6畷hagyasa;
c)az 50 Milli6 Ft ιttkhath meghalad6 fzet6ゞ k6telezctts6gct tartalnnz6 joゴ gybtek

j6v`hagyisa, tovttb4 olytt szerz6d6sck j6vttagyLヽ  alnelyet a TをMsig az
uwvezettё vd,ennek ttzeli hottim■ OzttAVal k軋 HVttC,ha az ut6bЫ  s劉 %dё s

mcgk6t6se a Tttsasig szokisos tev飲研】ys6g6hez tartOzik.;

d)Olyan szerz6d6s j6v`hartta,m6dosMsa,felmonttsa,amclyet a■ rsasig a“ rsadalmi

kёzOs szuks6glet kie16gft6s6re fele16s szerwel kOt a kё zhaszni tev6kenysё g folytattsinak

fell`telcil・ 61:

e)a bZhasznisttijdentt elfoga“ s鶴

O a SZervezed 6s m6k6d6siszab,lyzatj6vttgyt町
g)al倉 Sasttg teモ kcnys6gi brettck m6dosittta(Gt,18,§ (2))

h)SZabilyZat megalkotasa az■gwezd6,a felugye16 bizoBtti tagOk 6s mas az Alapit6五 hJ
meghattrozcli veze“ Jlお i munkav五1la16k javadalmttsa,valamint a munkaviszony

megszin6sc eset6re biztositor juttalsOk叙 5荀hak, In6■ 6kenck elve‖ 1,annak
rendszc託『61.A szabilwatot az elfogad養 奮61 sttm■ ott 30 napon belill a cё giratok kё 4
1et6tbe kcll helyczni

l)mindazOk az agyek,amelyeket tOrv6ny vagy az Alapit6 olcirat ki」r61agos hattskё だbc

utal.

7.3 Az Alap■ 6 szilksё g szerint rendelkezik a befent6si szabalyzat elfogadis`“ 1.

7.4 Az Alapit6 p6tbcflzct6sre neln k5teleコ リt

7.5 Tckhtettcl arra hogy a Tarsasagnak egy tagla van,a ta田 ガ16si httaskttbe tartoz6

kerd6sckben az egyed● li tag d6nt azzal,hogy a dё nt6shozatalt rnege16z6 15 nappal kOteles

aZ●,Vezet6,6s a Feluse16 Bizo燦 亀 v`lem6ny6t irttban beszerezni.A"lemё ny
beszerttse  sorh az Alapit6 kёteles dёnt6scinek tcrvezct`t is  ta」 レlmaz6 士

`sbelie16teJesZt6St megkuldeni,(lem伍 yetts cёuわ61.A v61em`nykerё s Felugye16 BizottMg ёs
annak ta画面 rёSZ6re az ugvezet6崎 h kerul mogkuld6∬e,azok ugyveze6 1ltaH
kёzhezvё telёt kёvet6en,halad(描dalanul.

7.6 A velem6nyezok, az Alap仕 6 dёn“seinek teⅣ ezetenek k6zhezv6telё t kёvet6 8 napon belll

kёtelcsck ittLban v61em`nガ ket megadni,A Fel●Ⅳ e16 Bizo憔 亀 ёs annak餞」 ai一 al由

cl“r6-vdem6nye az ugyvezet6崎 島 kenl az AlapFt6hoz felteJeS」

“

S".Az ngyvezet6 a
kapott v61cm6nycket halad6k●lanul tolbbila aZ Alapi“ fe16.

7.7 Halaszthatatlan dOn“ s csetめen aて lcmeny besze厖 6se r6宙di"n(lw b16nё sen

tおbcsz616,fax,c― mail)is IChets6ges,azonban az fgy v61em6nyt nyilv舗 lt6 szemこ ly nyolc

napon belll k6teles v61em6ny6t irお ban is a dё nt6st hOz6 rendclkezこ s`rc bocsatani.

7.8 Az irisbcli vё lcm6nynck― halaszthatatlan dOnthre vonatko86マ
`lettny beszerz6se cseth is― legalibb az Alapf16 dOnt6se, fgy ku16n6scn a KOzgy116s, vagy bizottsttgi til`s

megkezdё s6nek na朝な mege16泌 napig meg kel1 6rkeznie az Alap■6hoz,ё s az■ lёscn

rendelkezё sre kell lllnia.Az irisos v61cl籠 nyek H鉤島an az adott k6rd`sbcn az Alapf“

d6n桜,se nem hozhat6 meg.

7.9 Azむ gyvezctt fttos vё icm6ny6t,a Felli題に16 Bizottsig frasos vёlcmё Iッ&;valanlint az

Alapf“ 1lёser61 k6szult jegyZ6螂 nyv軋 1lLtVe annak kivonattt Valamint az Alapi“

hat計ozattt az Alapit61 a dOn“ shozata■ k6ve"15 napon belul megkuldi az uttezet6nek,

7.10 Az Alapit6 dm“ shOz6 szerve●16sez6sc,6s az e16tericSZtesek ren街 &az Alapit6 a F6varoJ

OnkOrmanyzat szervezeti`s M6kOdё si Szabilyzatir61 sz616 55/2010.(XII.09)F6v.Kgy.

rendelet biztosIづ a.
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7.H Az Alap仕 6 a TttasAgra vollttkO“ hat`hzatok meghOzatal価 1,a hat20zat jdleg責 61

mgg6en,amennyben az ctteⅣ涎ki adatotお 6rint lttdes igydembe vemi a
c`gnyilvinos盤師 1,abi6stti c6geuttSr61由 a耗gels2血nollsr61 sあ 162006.ёvi V,血疑 ny
(CtV。 )eu五MSi SZabllyait.

7.12 Az alapit6,a Gt.― ben 6s az Alap量6 01ctratban mcghtな
"■

hattkёrめen irasban L山。z
(Gt,19.§ (5)).

8.苗酬 ezet6

8.l A Tttsasig ugyeinek viteltt ёs a Tasastt k6p宙selet6t az lgyvea“ 1倒 a el.Az Alap16 igy

renddkezik,hogy a Tttasignak eⅣ  urvezene van.Az ugyvezet6 tewは enysёga
munkaviszonyban litta Cl・

8.2 A Tttsastt C嘔 wezel奇 e20H.jmius 31‐ ig:

nёv: JuMszn6 K」 h61Ⅶ
an.: Li以缶Julianna

lakcim:1135 Budapest,B6ke u.75。

8,3 Az ugyvezct6 k6pviseletijogosultstta Ontt16,fgy on翻 16an kф viSeli aTttsasagot hamadik

szem61yekkel szemben,valamint a b■ 6砲ok 6s mas hat6sigok e16tt.

8.4 Az ugyveze“ feL6ss6♂ rea Gt,30,§ 三ban fO』』Lk az iranyad6k

8.5 Az AlapFt6 a vezct6 tisztsё gvise16 『ёsz6re ll■ sban utasitast adhat, amelyet a vezct6

●sztsёg宙se16 v6grehtttani k● teles,de ez esetben mentesul a 30.§ ―ban fOglalt fele16ss6g J61.
8.6 Az Alap■ 6 az u口″ezet6 hatttkOr6t a jogszabttyban meghatarozott esctben 6s k析快n6s

m6don vonhtta Cl,Vagy ko」魚o山可a.

8.7 A Tttsasig do180Z6i Vonatkozttiban a munkiltat6ijogokataz ugrezet6 wakorOua.

8,8.Az ngyvezct6 tevё kenys6g66託 dttazASban ttszesul,melynck megttlapttsa az AlapFt6 h江 五skoだbe

tartozik.

8.9.Az ligyvczct6 k6teless`gei kti16nё sen:

a)a TttSas亀 ●ゴair61 nyJv航 ●rtast rtagicF6ket)veZet

b)az uzleti kOnyveket szabalyszeden vezcti;

c)a Tarsasttg ngyeidl az ALpft6 tagnak felviligosttt,衝 よoztttiSt ad;

の a Tarsasig besノ枷o均を61,vagyonkimutatishak 6s kё zhasttisagi jdent6s6nek

elk6szl16s6だ,l gondoskodik;

e)az Alapi“ okirat m6dosftAMt 6s a tl「 vёnyben e16m mお adatOkat,valamint azok

viltottMt bttelen■ a cegbi6sign41;

o az Alapi“ iltal hozott(bnt6sck nyllvtttantt nap聞漁6szen vezed,gondoskodik a

dёnttek  nyilvinossigra  hozatalttК 51.  Az  ttgyveze“   az  AlapFt6i  dё n“sckct

hatarozatokat a Hat4rozatok Kёnyvebe btclcs bcvezctni.A hatttzatot cl kell limi

kcltez6ssel,folyamatos sorsz五 ― al;

D gOndOSkOdik a tttsastt mikё d6Sttel kapcsolatosan keletkeze■  iratokba va16

betekint6s尚 1,1lletve azok“ I fe市ilttosi優最ad.

h)ell五百a az e劉れ,jogszabalyban,_Ⅳ aZ Alapit6 1■ 」megha能崎zo■ feladatait



6

8.10.Az ugyvezet6 a Tιおasig性Ⅳvezct6sё t az ilyen isztsё ga betё 16 szem`lyt61 el宙 rhat6 fokozo甘
gondossiggJ,a TAttastt ёrdekeinck els6dlegess`ge al痢猛 k6tdes dlatnio A jogszabllyoL az
Japi“ okirat,a leg“ bb szerv Jtal hozott httЮ zatOk,illetve uwⅥ zttsi kё telezettsじgckモtkes
megsze"sttel a gazdasigi l倉 sasignak okozo■ urokこ■a p01gari jog szaЫ lyai szemt felel a
Tttsas▲ ggal szemben.

8.H.Az」 gyveze“ i tis蕊6gvise16i feladd csak szem61yesen l`血 at6 ol,k6p宙sd(油ek nincs hdye.

8.12,  Az Alap■ 6 veze晨5 szerv`nek a 餞独、asag mikё d6s6ve1 6s gazdalkodisival kapcsolatos
k6rd6skoめ kbcn tarto“ u16se"e a Fdigye16 Bizottstt dnё 轟1 6s tagiait― tan4cskoJsi joggJ‐
kOteLs az ugyvezet6 meghfvni.

8.13.Az ttEγ VCZet6 k∝eles az uzleti t■ kot meメriZni.

9. Feltlsvel0Bizottsfs

9.1 A Fe li.lgyel6 Bizotts6g hirom tagb6l 6ll,

A Feliigye l6bimtts|g tagi ai :

n6v: Balog Bama
an: M6rai Erzsdbet
lakcim: l14l Budapest, Jeszendk 1.a.24.
MegbizatAsa:2016. m6jus 3f -ig

ndv:Boroanaki fup4d
an: Ag6cs Erzsdbet
lakcimr 1077 Budapest, Wesseldnyi u. 24.
Megbizat6sa: 2016. m6jus 3l-ig,

ndv: Magos P6ter
an: Diera Eva
lakcim: I138 Budapest, NCpfftrd6 u.2llb.
Megbizatasa : 201 6. m6jus 3 1.i g.

9,2 A felngyeld bizotts6gi tagg6 megvdlasztott szem6ly az rlj tisztsdge elfogad6sit6l szdmitott l5
napon beltl azokat a garAasilg;, t6rsasfgokaf, amelyekndl mfur veznt0 tisztsdgvisel6, feliiryel6
bizotts6gi tag, fr6sban Hjekoztatri kdrcles.

9.3 A Feliigyel6 Bizotts6g feladata, hatAskdre:

a) megvizsgdlja €s v€lem€nyezi az Nzpltf kizfr6lagos hat6skdr6be tartoz6 valamennf
el6terjeszt6st

b) ir6sbeli jelentdst k{szit az ives besz4mol6r6l, a kdzhaszr{rsAgi jelent€srdl,
c) ellendrzi a tdrsasig mfiktid6sit, gazdflkod6sdt, 6s ennek sonin az lig:ez*t6t5l jelentdst, a

szervezet munkav4llal6it6l pedig tAj€koztat6st felvil6gositist k6rhet, illefve a drsasag

kdnyveibe 6s irataiba betekinthet, azoY'tt megvixg6lha{a,
d) ellen6rzi a varyonm6rleg-, vagyonleltAr tenrezeteket,

e) v{lemdnyezi az olyan szprzOddsek megkdtdsCt, amelyet a T6rsas6g az iigyvezst6jdvel,

vagy azokkdzeli hor,Atartorlj6val (Ptk 685. $ b) pont) kdt,
f; vdlemdnyezi azigyxezet6snek a kdnywizsgdl6 szem6ly6re tett javaslat6t.
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9.6 A Fellgye16 Bizottsig ii16stt az

c61 mcJe1616sこ vel― az Alap■ 6,

cln6kt61・ A Fellisc16 Bizottsig einё kc a
k6teles int6zkedni a Bizottsig l16s6nek l

cinOk ncm tesz cleget a k6rclclnnck,a tag vagy az Alaplt6 inagaJogosult azt 
ёsszehfl西11.

9,7 A Fdugye16 Bレ otぉ

`g egyebekben az Ogyren衛
乱 Inaga illapfJa meg,melyet az Alapit6

hagyJOvi.

9.8 Ha a Fdugye16 Bizo■stt tagiainak Sttma az Alapft6 okiratban meghathOzOtt ttsztt al`
csёkken,vagynincsakiaz116saё sszehittlrlek`be‖

1::liま
y:il〔

I:lI,買瑠tiliZ°

ttSig
rendelte“sszei mikodё sёnek helyre劇 lFtおa

9.9 Ha a Felngyett BizOttstt a k6zhaszni teπkenys6g folyat奏缶ak felt6tebird kё tё

“
szerz6d6s lnegszeまs`t6SJeli,k6teles hal触 二ktdanul可 6kOztatni az Alapit6t.

9.1

9,H  A felugye16 bizOttsigi tagok-8 Ptk kOz6s kttOkozttsra vonatkoz6 szab`lyai szernt‐

bJ翻田d tt ew¨dcr“nH山よ
銑網鶴 nttz茸11雪邊艦埠篤就megszegёs6vc1 0kozott kなok`rt,idcanve a s:

棚雰l盤」:rt6gt｀e脳譜Tale薔 6黒:紹
Stte鷺鮮躍.驚観麗:

9.12  A Felugye16 BizO魯 五g kёtdes az uⅣ vezet6t可 6koZtatni es az Alapit6 dё n“s6t
kezdem6■ yezni,ha arr61 szcrez tudomお t,hOgy

a)a TttSasig m`kod6sc soMn olyan jogszabalysё rtes,vagy a Tを sas4g ёrdekeit ewёbkёnt

ぉ
「

‖1篇まyllttL蹴塁:L,瀾理雪鞠ご篭
b)a VeZet6 tiszts6gvise16k fele16ss6Jt megalapoz6 t6ny me■ lt fel.

9,13  Ha a Fdugyett BizOttstt meg経16se sarint az lⅣ vezctёs tev6kenysё gejogszab」 yba,
a tarsasigi szerz6d6sbe,Hlctve a gazdas額 血ヽStt legttbb szervё nek hataЮ zatdba ntk6zik,
vagy egyめk6nt s6■ i a gazdasagi tttsas亀 ,illetve a tagOk← 6sZV`nyeseり

`rdckeit,osszehittaa gazdasagi ttrsasig legF6bb sttnek rcndH前 li ●16s6t, 6s javaslatot tcsz annak
n叩 lК可 6re.

9.14   Az Alap鸞6 vezet6 szervёt a Felii3に 16 BizO■ sag inditvttyia― annak meざ6tdёる1

szilnitott 30 napon bel■ 1-6ssze ke‖ hfvni. E hatirid6 ercdm6nytelen eltclte csct6n a vczet6

SZCtγ ёSSZChfvistta a Felugyc16 Bizottstt iS jOgosult(1997.6vi CLⅥ .toh′6ny ll.§ (4)
bekezd69.



Цn鹿庶∬罵#留電
Vaa洲

貯馴朧 I:躍
l臨

紺鷺「嘲普電
tёⅣこnyessёgi fel● gyeletet elllt6 szttet(1997.6宙 CLⅥ.めNミyH.o(5)bekttS)。

9,16  A Felugye16 Bizo撫亀 tagia az Alap■ 6 1Lsё n tanたsko丞i jOggal“szt vesz,
tckintettcl a Tを sasig egyszem61yesjellc♂ re(1997`6宙 CLⅥ.ωrveny H.§ (a bekezdё s)

9 17  A Fettgye16 bizottsig tagid sZemё lyesen kёtelesck eu`mi,kё PViSdetnek c
tcvёkenysё gben nincs helye.A Fel●Ⅳeる BiZO■sttg tagitt e min6s6藤 ben az Alap“ :illetve
mllnkiltattta nem utasf山雌Ja,(Gt.34.§ 。(3)bekeZd6⇒

9.18   A Felugye16 Bizo■s亀 可 6kOMtra,fel宙 lagosfthra vonatkoz6に だs“ek az
ugyvezet5, 11lctve a Tanasag vezet6 411asi munkav■ 1la16i k6telesck ― a k6rd6s
ёsszete歯じgёt61 fllgg6en-8,15 vagy 30 napon belal eleget temi,A Bizottstt a krdё s

felteves6,61 sz616 frisbeli megkeres6s`ben h― meg ezen id6tコ鷺alnok k● zul a vilasz
e"五

“

m61ysё g6h%bonyolult縫出OZ m6■ ha■i曲,melyrc a m%keresett irム ban 6s
hatttid6n bel● l koteles vllasttt megadni,adatOkat szolgaltami。 (Gt.35,§ .(2)bekeZd6sc)

9.19  A Fdugye16 Bizotヽ 亀 kczdemayezheti a tarsastt kё nttvizsg」 6nak a Ыzo"sig
ulёsぬ 崎罷 n6meghallgat魯 壼.

l0.l A T6rsasdg kdnywizsgdl6ja:

k<inywizsg6l6 szervezet neve; FEBA Kdnywizsg6l6 Cs K0nyvel6 Kft.
sz6khelye: 2 145 Kerepes, J6zsef Attila u. 74.
cdgj egyzdls zdma: | 3 -09- 1 053 68
ad6sz6ma: 105 l8 I 37-3-13
MKK ndvjegy z€k sdma: 002003
ktinywizsg6latdrt szemdly6ben is felel6s: F6bik-Balogh Eva
lakcim: 2145 Kerepes, J6zsef Attila u. 7 4.
anf a neve: HorvAth Eva
bejegyzesi sz.: 006057
Megbfzat6sdnak id6tartam a: 20 | 6. m6jus 3 l -ig

A KOnyvvizsg劇 6 szemё lyёre az u田鴇zct6,a Fel趙 Ⅳeる BizOttig egyet昴

“

sёvd tesz
javaslatot,

A kёn「vizsg▲16i mcgbf2五 S Clfogadisinak az min6sul,ha a k6nyvvizsgi16 megvttasJttsit

kOvd6 Hbncven na10n bdul megbfztti szedd6st ttt az utteコ ムに1.A hatarid6
eredm6nytelen citelt6vd a k6nywvizs」 16 meg琵 lasztお a hatilytalanna vllik 6s a le」6bb
szervnek lコ ぬsik kOnyvvizsgl16t kell Wllasztania.

A gazdastti ttrsasig legttbb szerve iltal vilasztOt“ nyv宙zsga16 felada嶋 hogy
gondosko術 on a sttvheli tёrv6nyben meghatarozott konywizsylat elv6gz6s`『 61,6s
ennek sorm mindeneke16“ allnak megallap〔山 鍋 1,hOgy a gazdastti ttsaMg sZmvitcli
tttvёny szcHnd bcs“ Inoltta nlegfeleL ajogszabttlyoknへ tOV4bbi mcgbizha“ 6s va16s

kёpet ad‐ e a Msastt vagyo面 ёs p6面Ⅳi helyzeter61,mtkOd6s6nek eredmёny`泌 1.

10.2

ｎ
Ｕ

10.4
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10.5

c16[おoknak.

■6 A ttnw宙る脚6にぬ面,bw a回
蝠 楓』【駅糊躍:蠍s静napiren街 6re,illetve,how a felagye16bizo

10.7 A kё nyvvizsま16 be"Hnthet a■

認識lttn』五r騒節編apfr_6sォ    靴
10.8 A kёnyvvizsy16 kё teles a Tttasttureivel kapcsOlatos uzletititkOtmeg6rizni.

10.9

10.10

隠卿 瞥∫翻 乳』6胤sS錨 :
t6rtesiteni.

I 1. Osszef6rhetetlens6si sz.nhrilvotr

H.l Az AlapFt6 vezet6 szervぬ ek hat奮 Ozathozata!島 an_a tarsasagot ёHnt6 d6■

“

shozatJa
sor加―nem veh∝ 琵szt az a s“ m6け alCi,湯

誦出尭蹴胤肝窮霧
均aCよ・685.§ りpOnり ,ёlettsa e tO"bbiakban eⅣ uttt h

→ k∝eleze■s6g vagy fele16ssё g a161 mentesul,vaw
b)bttmilyen mas e16nybenだ szes‖ ,側 etve a megkiitend6 joJ聰 ゾetben e3だ bk6nt
鋼 ekclt.

H2職 m mm“J d6n理ょ a Tars霞五g面滅

驚 聯 糖

Ⅳett dS“H面 ルttand k耐
"na btth iltali♂ nybe VChct6 nem p6nzbe!i

ll.3 A kёzhaszni szervezet megszlntCt k6vet6 1Ct ёvig nem lehet mis bzhaszni szervezet
vczct6 1sztsё gvLeloc az a SZem61y,ak1 01yan k6zhaszni szervezem`l t61崎 i be― annak

81塁∫針
崎Ⅳ」二驚:憲肥 s認鼻臨I確滉I:爾雰:ё慾 .″埼

比4i轟
  舗翻 乳  「珊缶認

H.5 A veze“ 」sztsdgvise16 az tt veZett tおasёgvisd6i megbtt eifOgadisttbi sJm走 0■ tizenёt
napon bdul azOkat a tarsasagOktt ahd mttr vczet6 tisztsё gvise16 vagy feluyeb biz04亀

i

tag,fMsban崎 6kO江ami k6tdes,
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H6Nem LM gazd田ム」歯stt v∽

“
d簡

:電lle鳥∬t盤潔e駆
思麟蹴:

miatt joger6sen szabad“ PCsZt6Sもh"1
h無 詢 OSJO■ iiVetkezmぬyck d61 neFn mentesu.

H.7

11.8 va16"r16stt k,ve“ h4rom`宙g ncm
az a szemё ly,aki a t6r16st mege16z6

ise16 volt,

H,AT″ sasag u騨
“

崎 eぉ 螂zeli ho鰍ぉ ztta CPtk`“ ■ §り pOnO a助田正ptt a
Felugye16 Bizottstt tajivi nem耗 las山

H.10 Az ugyvezet6 kё teles az Alaplt6nak bttelenteni,ha a k● zeli lЮ滋 霞 0芍a[139.§ (2)
bekezdёs]tagia lei a mmMltat66val azonos,vagy ahhOz hasOn16 tev`kenysё get folytat6,
vagy a mttMlta“ val rendszeres gazdasigi kapcsolatban 4116 gazdasagi tttsaslgnaL

Hlet6bg vezet6k6nt munkaviszonyt vagy munkav`g“ src静缶yu16 egyёb jOgviszonyt
16te」 tett az ilyen tev6kcnysё get folyta6 munMItat6nil.

H,H Az uttczeめ ,_a nyi肝加 osan mttё d6 r6szvё nprsaslgban va16だ s″
`nyszerz6s

8:翠l:  3θ d6 s露=M8::Tぢ
鮮田糊

お習職¶舞珊 :減
bm脚濯lκ罪:乱蹴:盟協1繋臓鰐棚

H.12 Az ugyvezct6 ёs kozeli hoZtaltα

"ia IPtk.685。

§″pon4,Valamint 61cttarsa nem kiittct
a SJtt nevё bcn vagyjavtt a Mrsasagいもkenysёge k6r6be tartoz6 1Ⅳ leteket,kivё ve,ha
ezt ajelen Alapft6 okirat mcgengedi.

11.13     A ll,11. 6s a                         szabilyok megszcg6sё vel a gazdasttgi
饉rsasignak OkOzO■ ki             lメnyt a ttrsasig a tt bekOvetkez“ t6:

szttm■Ott egy 6ven belul                   ez“ vel szemben

H.14 A Tttsasig az O〔 yveZettt,valamint e szem61y hozltartoz衝 奮 ― abをH tttal megkCtts
n61kul igじ n】ルe vehet6 szolgaL触50k kiV6te16vel… c61 szerintt juttatasban ncm r6szcsithcti

(1997.6宙 CLV,tOrvёny 14.§

“

)bCkezd6s).

H.15 Nem lehet a Felugye16 Bizottsig dn6ke var tagit aki

a)a VCZe“ szerv dnoke,vagy ta」 ち
b)a kё Zhaszni szervezcttel a megbiatth kf前 H πtts tev6kcnys6g M珂 tёS(無 11漁 yu16
munkaviszonyban,vagy mШ hv6"sre拍編yu16 egy6bjogviszonyban劇 1,ha ajogszab`ly
miskё ppen nem rcndelkezik,

C)a ЮZhasmi szervezet cё l szerinti juttadsab61 r6szestl,kiv6ve a barki tttal megkё

“

s

nё lkill igё■ybe vehet6 nem pё nzbeli szolgiltatXokat,illetve

d)aZ a‐ C)pontban megha歯 ozo■ szem61yck hoztttartoztta.

H`16 Nemに het kO■ぃ vizs“16a饉椰asig Alap乱衛ち a Tttsastt vezet6 dsttёgvisette,ёs

felugyd6 Ыzcl憔ムJ ta」 a,VJamht eak kёzeli hOzzatartotta,tOVabbi a Tttsasttg
munkavJLtta,e min6s6genek megs血 回ts6t61 sЙ mito仕 誦Юm 6vig.
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I I'17 el6ir6sokat a
t Alapft6jdra,

I 1.18 Nem lehet a T4rsas6g k6nywizsg6l6ja, aki

a) avezntl szerv elndke, illetve tagia;
b) megblzatAsfin kiv{lli m6s tevdkenysdg kifejt6s6re ininyul6

vagy mr:nkavfiszesre ir6n1'ul6 egy€b jogviszonyban 6ll, tra
pen nem rendelkezik

c) a Tdrsasdg cCl szerinti juttatAsdb6l rdszestil, kivdve a bdrki 6ltal megkdtds ndlkul
igdnybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltatdsokat;

d) valamint mindezen szemClyek hoz.zitarlozlja.

ll.l9 rflszc;re olyan szolg6ltat6st, amely a
ilagos ds fflggetlen m6don tiirt6n6

atAroz.za meg a trirsas6g k6nywizsg6l6ja 6ltal
v6gezhet6 kiegdszit6 tevCkenysdgek kdr6! a smlgilltatfusnyujtris fettEteteii€s tortatait.

1 1.20 A T6rsas6g iig;ruezettije ds kdzeli hozzfitartonja uryanann6l a Tdrsas6gn4l a Feliigyel6
Biznttsilg tagSiv6, kdnywizsg6l6j 6v6 nem v6laszthat6.

ll.2r Jogszabiiy az dsszefdrhetetlensdg tovdbbi eseteit is megallapithatja.

12.Cttle四涎 s

12.l Az ugyvezet6 c6gegyzёsijoga― a ban建Jda feletti rendelkeZs tekinte“ ben is― on4116.

12.2 Acё』egyZёS akkё nt t6rtё nik,hogy az e16慣 ,e16nyomott,vagy nyOmtatott cё gntt aM az
ogyvezet6 0n狙 16an iJa nev6t az alifrasi cfmp`ldtt szerint.

13.A Tirsastt n宙 Ivlnoss`ga

Az Alapf“ vezett szeⅣe a tarsasig mlkod6s6vel kapcs01atos壼

“

seM1 6s d6nt6sck`I
kёteles jegy“ k6nyvet k6szfteni 6s ny‖ vantartast vezetlli.A jegyあ k6nyvnek
(nyIVtttarttnak)tartalmaznia keH az Alap“ veat6 szerve n16scinck hely6t ёs id可 6t,a
dёn16s tanlmit 6s hataly虚ちajelen16vёket 6s az tttaluk k中宙Sdt SZav・ワntijog mё ttka,6s
alnelyb61 a dtttest ttnOgat6k 6s dlenろ k sttmaranya(6s ha nem titkOs,szem61yc)
mcglllapithat6.

Az ugyvtteめ a Tarsastt tev`kenys6gtte1 6s gazd41kO“ saval kaPcs01atban kё tdes az
Alapft6 d6n“shOzatala c16"a nyilvhOsMg biztositasa ttdek6ben a szolgaltatぉ ig6nybe
vev6i kёだt olyan ha歯遍6veI伽ゎsf"ni,劇letve均 6kaねmi,amcllyel a nyilv4nossttg
biztosfttsa nem hitsithat6 mego Az 6rtcsft6s ttzvetlenal a sz01gtttatts n詢 szeHnt ismert
ig6nybevevQ6nek〔 MSbeH megkeres6sttd,1lletve a Tisastt sz6khelytt feliHrto廿
falittsigon 30 napra t併

“

n6kёzet6tellel tort6nik.

A Mttasig mtkod6sё vel kapcsdatos iratokba a tttas亀 世倒Vezetaё

“
lめ

“
ёnt e16ze"s

egyeztet6s ala画 五n,munkaid6ben,a雌 4g sz6khely`n bttki betekinthet,s可 狙るItS6メre
rnisolatot k6szithet.A keletkezett imわ kba崎漁舗6 betekintes irhti k6relmet frisban kell

bentttani a tirsaMg sがkhely`n.Az u鯛 ⅣezO“ a betekin“ st a k6relem kttczvete16働 l

13.2

つ
，
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sz6mftott 8. munkanappal bezir6lag kdteles teljesfteni. Az tJgyvezet| az iratbetekint€sr6J
kiildn nyilv6ntartrist. veznt, melyb6l megfllapithato a kdim ez6 nevei, a k6rt irat
megnevezdse, a kCrelem teljesitdsdnek ideje. Ai iigyvezetd akad4lyoztat6sa eset6n koteles
helyettesr6l gondoskodni.

l3,4 A T4rsas6g dves besz6mol6ja, a kdzhas
kiel6gftds6€rt felelOs szerwel k6t0tt
meghat6rozott felt€telekkel. A T6rs
meghat6rozott okiratok megtekinthetdk a
is.

13.5 Az igvezet6 a Tfrsasdg alapdokumentumainak, tevikenys6gCvel ds gazdAlkod6s6val
kapcsolatos iratolcrak (sz6mviteli tdrveny szerinti UeszlmotO, kdzhaszn-risdgi jelentes),
valamint a jogszabflyok 6ltr,l kdtelez6en nyilvr{noss6gra hozand6 aJatoknak a
k6rzetel'r-rcrll a T6rsas6g honlapjdn tdrtdn6 megielenit6s6vel G gondoskodik,

13.6 A tdrsasfg 6s az Alap{t6 kOzdtt l€trejOvd valamennyi sznrz&dlst, a sznn6d6s al6lr6s6t6l
szimitott harminc napon bel0l a cdgblr6sdgon a cCgiratok k6ze letitbe kell helyezni A
szerz,bd€st kdzokiratba, vagy teljes bizony{t6 erejii mag6nokiratba kell foglalni.

l3'7 A t6rsas6g kdteles az olarat zl6kfus6t6l sdmltott harminc napon beliil a c€gblr6s6ghoz
letdtbe helyezls- c€lj6b6l benyujtani azt az okiratot is, amely b6rki jav6ra-inry*"r*
vagyont juttat, feltdve, hogy annak dsszege (6rtdke) az egymilli6 forintot meghala_dia. ez
tisszeghatAr szempon!'6b61 ket dven bel{il ugyanannak a szem€lynek vagy Jzervezetrek
nyujtott juttatdsokat dssze kell sz6mltani.

13.8 Az Alapit6 ddnt€seihez szilks6ges tlgyvezetb irfsos vClemdnye; a Felitgyel6 Bizotts6g
ir6sos vdlemCnye; valamint az Alapit6 0l6sdrdl k€sziilt jegyz6k6nyv, 

- 
illetve annak

kivonata, valamint az Alapfitl hatArozata nyilvdnos. Az tJgyvezetl ennn iratokat, a
cdgbir6sfgon, a jogszabilyban meghatirozntt hatArid6ben ds m6don, a cdgiratok k6zd
kdteles letdtbe helyez:i.

l3'9 Ugyanezen iratok nyilv4noss6g4t a T4rsas6g, az AlapIt6 Okirat jelen Fejezetfben foglaltak
szerinti valamennyi egydb m6don is biaosftja.llggT.6vi CLVI. tvt 7.9 (4)l

13.10 Az Alapit6 diinteshoz6 szerve til6sdr6l kdszttlt jegyzdkonyvek, illewe ddntdsek
nyilvfnossigdt az Alapft6 a F6virosi Onkormdnyzat Szenrezeti ds Mrikdddsi
Sz.ab6lyz-at5r6l sz6l6 55/2010. CXII.09) F6v. Kgy. rendelet, a hatirozatok nyilvdnoss6gra
hozatal6nak szab|lyai (tov6bbiakban: Rendelet) szerint is biztositja.

14.A Tttrsasttg id6tanma.L】 eti 6v

14,I A Tirsas6g hat6rozatlan id6rejdtt l6tre.

14.2 A T6rsasdg els6 0zleti dve a Trirsas6g miikttddse megkezd€sdnek napjrin kezd6dik 6s

ugyanezen 6v december 3l, napjfig tart.Ed kdvetden a T6rsas6g $zleti 6ve a napt6ri Cwel
egyez6. Minden dv dprilis 30-ig a megal6z6 dv m€rleg6t az tgvezntl kdteles az Altpit6
tag el6 terjeszteni.

1,4,3 A T6rsas6g mfikddds€r6l a kiildn jogszab6lyok el6fr6sai szprinti iizleti kdnyveket kell
vezetni, ds azokat aziizleti 6v v{gfin le kell zAmi. Az Udeti dv v6gdvel az[gueznt6 a

TSrsas6g gazd6lkod6s6r6l m6rlegel a gzzdAllad6s eredmdnydr6l varyonkimutat6st kdszit
az Alapiti tzgszAmira.



13

14.5

14.6

14.4 AT五郎asig kёzhaszni jellegё b61 ered6en bdes a“ I szerinti tev6kenysιg6昴1,nictve a
k6zhaszni tev`kenysёgtt kierSz“,seg量6 vttlalko丞i tev6kenys6g6b61 s― az6
beマ祇eleit 6s riforこ饉sait elkul働直tetten nyllvttntartaniョ  egyebckben a d vonatkoz6
k,nソw℃zct6si szabayokat kell alkalmazni.

Az Alapft6 tag kiz飾 61agos hattklT6be tartozik amak eldttnt6sc,hOgy a keletkezett

nycres`get,1lletvc annak mely r6sttt hogyan hasコ 五ua fel,■ gyelemnlel arra,hogy a
tttastt tev6kenys6Jb61 sttmlaz6 nyeres6g ncln oszthat6 fel,az csak a jden AhpF“

oHratban TOgzftett tev(無 enys6gre fodithat6.

A Tttsasig詢写s besZmo均缶ak ёS a k62hsznis`gi jelen“ s elfogadis肝 61 az Alapit6
vezet6 szerve ёvente egyszer‐ a〔頭 m宙tdi t6rv6yben foglaltak betartおこ彎 1‐ 螂にles

gondoskodni.As痴宙tdi ttrvhy szerinti beszttld6r61 6s az ad620■ ere伽ёny
fchasz正 1△sttd a T`haMg icttbb SZerve csak a Felugye16 Bizottstt irasbcHjelen“ sぬck
birtokaban haarozhat,A Tttsasag sttmviteli t6rv6ny szerinti bcsttmonmよ va16disig奮

6s jogszabilyszeds6ga kёttvizsメ16val kell eHen6Hztetni.A kOnywizsgJ6
vёlem6nyttek meghallgatha n61回 as洒mviteli崎コ壺ly szcrind bes∠ mo16r61 a TIsis亀
leg6bb szerve nenl hozhat dOn¢ st.

15。 AT五
"asttg megsz〔

n6se

l5.l A tilrsasdg megsainik, ha

elhatilrozzn a Tdrsas6g jogut6d n6lkilli megsalndsdt,
e\hatiroz,z.a jogut6dlissal tdrtdnd megsz0ndsdt, lgy m6s nonprofit gazAasigi
tarsasiggal egyesiil, vagy td,bb nonprofi t gazdashgl tfirsasfiggi vdlik szdt;
a C€gbir6s6g a Ctv.-ben meghatdrozott okok miatt megsziinteti.
a bir6s6g felsz6mol4si elj6r6s sor6n megsziinteti.

15.2 A Tttsasag a ccglegttckb6i va16働 r16ssel s」 nik rncg.

15.3 HaaTを sasttj01聖t6d n61kill sJnik me3 igy a tartottsok kieweni■ 6se uttn a MIsas`g

●」a r6SZёκ Csak a meg翻h6skoH珂 4t ttke ёsszege adM“ ki,legfeuebb a tag vagyoni
httyadmak tjesft6skoJ ёJまcc可

`じ
Amennyben a jogut6d n6皿 li megs」籠s az

Alapi“ dёnt6s昴 Japul,喚γ kii“lcs a fcntick szcHnt mcrarad6 Ⅵgyon sorMt illdめen―
az Alapf“ Okirat m6dosftta tth― iS rendelkeai.Iyen rendelkeが s hittyあ an a
Cёgbir6Mg a meparadt vagyont a Tttsastt kёzhaszni tev6keny“ gёvel azonos vagy
ahhoz hason16 kё z`rdek晰

“

lra fordfJa.

16.E2V`b rendelk乾6sek

16.1.A Tttsasig a cё 』cEりだkbe va16 bttegyrsscl,ab● ely/s napJavalj6n 16tre.

16.2.A Tttrsasag ёs az Alapit6 tag koziitti szerz6des ёrv6nyessё gёhez a szerz6dё s lくたokiratba,
vagy te」 es biZOnyft6 er可芭magmOkiratba foglaltta szは s6ges.

16.3,Amennyiben a kё zhaszni szervezet kё zhaszni joJHiSa megsJnik,igy kttles
kёzta■ozasait rendezni,illd61eg a k63zd」 ltaMsi szettseibd ered6■ ladatait

id6田inyosan teJesieni.

ａ＞

り

　

ｃ＞

の



14

16.4.A tttsasig bcfcktet6J teて kmysじgct nem vёgczo Amcnnyiben a tttsattg szabad

penzeszkё zcit ldvanJa befektettli,

megfelel∝ n ejttni azzal,hOgy a

TttsasAg,螂 teles azt c61 SZerinti             S
forditani.

16.5,」clcn Alapi“ okiratban nclln szabalyOzO■ 鮨

“

sekben a gazdastti tttSasigoh61 sz616
a kozhaszni2006. 6vi
16 1992. 6vi

szcrvezete
mikёd6s6r61XXXVHI.
2006. 6vi V.

s家516 200

tёnёny rendelkcz6sei az irttyad6ak.

Budapest, 201 1. mijus,,1,It'

Zhrad.Ek

Alulfrott jogi kdpviselo, az Llapit6 6ltal hozott ,.' ..'(...-'.) s2...'.. hat6rozatok alapi6n,a

f.iti n"pott" 41airt atapit6 okiratot, az Alapit6 megbiz{sAb6l egysdges szerkezetbe foglaltam, 6s

ellenjegyzem:
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